Hyvää kevätpäivän tasausta tänään, 20.3
Tänään on maya-kalenterissa Punaisen Lunaarisen
Lohikäärmeen päivä/Kin no 41
Miten valitsen luottamuksen ja pelottomuuden kautta elämäni
kaikki tulevat askeleet?
Olemme Keltaisen Auringon aaltojakson alueella,
kesto 19.-31.3
On aika kiteyttää omat arvot ja sydämen päämäärät.
Vain paras on nyt kyllin hyvää.
Mitään keskinkertaista ei halua toteuttaa.
Pyytteettömin rakkaus sydämen syvyyksissä asettaa
tinkimättömät tavoitteet.
On Punaisen Linnan valmiiksi tulon jakso. Kesto 8.2-31.3
Synnyttelyä, ideointia ja muhittelua jatkuu edelleenkin tässä kalenterikierroksen alussa, mutta jokin
välietappi näyttäytyy jo selkeämmin. Mikä tulee valmiiksi? Miltä se tuntuu? Miten on toimittava?
Aurinko on ollut aktiivinen ja olemme kokeneet aurinkomyrskyjä ja sen vaikutuksesta
magneettikentän liikahteluja.
Sisäinen suuntimalaite ihmisessä hakee uusia koordinaatteja, olo voi olla vähän hutera,
päänsärkyinen, väsynyt, uneton tai kuumeinen. Keskittyminen takkuilee ja ajatus pätkii. Tasapaino
kyllä aikanaan löytyy. On tärkeä pysyä maadoittuneena ja levätä.
Keho opastaa lepäämään.
Kevätpäivän tasauksen aurinko valaisee muinaiset monumentit ympäri maapalloa tänään
säteillään.
Chichen Itzan kalenteri pyramidin portaikkoon Meksikossa muodostuu tänään sahalaitainen
auringonvarjon muodostama sulkakäärmeen kuvio.
Perussa Maccu Pichulla, auringon säteet valaisevat auringon temppelin alttarin juuri tänään.
Bonampakissa Meksikossa, valtavan pyramidin huipulla, pikkuruinen kivipaasi on auringon säteen
valaisema vain tänään.
Maltan muinaiset temppelit saavat kohdata tänään auringon valon juuri oikeassa kulmassa.
Uudessa Seelannissa täydellinen kopio Stonehengen kivikehästä, saa toimia näyttämönä auringon
tasauksen valolle, joka kertoo planeettamme aseman suhteessa aurinkokuntaan.
Maapallo on täynnä muinaisia, edelleen toimivia hämmästyttäviä monumentteja, jotka valaistuvat
kevätpäivän tasauksen hetkellä.
Miten me nykyihmiset voimme tänään yhdistyä tähän planeettamme tasapainottumiseen
Päivä ja yö ovat tänään yhtä pitkät kaikkialla maapallolla.
Mekin voimme planeettamme lapsina antaa oman valomme ja varjomme tasapainottua.
Auringon aaltojakson energioissa voimme löytää tasapainon pään ja sydämen välillä.
Tasapainottua omassa feminiinisessä ja maskuliinisessa energiassamme.
Voimme harmonisoida egon ja mielen niiden oikeille paikoille hyväksyvästi,
ja antaa sydämen johdattaa entistä selkeämmin.

Voimme hyväksyen sanoa itsellemme, minä rakastan minua.
Minä rakastan sinua, toinen minä.
Rakkaudellista kevätpäivän tasausta.
Aurinkoterveisin, Päivi
______________________________________________________________________
14.-15.4 PORI KOSMINEN SIELUSI TEHTÄVÄ – TYÖPAJA
17.4 PORI – KATSELMUSPÄIVÄ JA MAYA-ILTA
25.4 HÄMEENLINNA – MAYA-ILTA
26.4 HÄMEENLINNA – KATSELMUSPÄIVÄ
LAHTI
4.5 pe. KATSELMUSPÄIVÄ JA MAYA-ASTROLOGINEN ILTA
5.5 la. MAYA-ASTROLOGIAN JA KALENTERIN KURSSI
17.-18.5. KOIVU ( Tervola ) KATSELMUSPÄIVÄT
19.-20.5. KOIVU – MAYA-TÄHTI-RETRIITTI
21.-5 OULU – MAYA- TÄHTI SOINTUKYLPY ILTA
22.-23.5 OULU – KATSELMUSPÄIVÄT
24.5 KOKKOLA – KATSELMUKSIA JA MAYA-TÄHTI SOINTUKYLPY ILTA
Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
Verkkokauppassa puhelinkatselmukset ja maya-astrologiset cd-katselmukset.

