SININEN KÄSI 2.10 – 14.10
Vapaa ja eheä energian kierto
Sinisen Käden aaltojakso on lopuillaan. Tunnelmat olivat jakson alussa
haastavat, tarkoituksena päästää irti siitä mikä ei enää ole tarpeen.
Päämääränä on ollut synnyttää eheä, parantunut ja vapaa minä.
Pähkinän kuoressa jakson kantavina teemoina ovat olleet:
Irtipäästäminen ja lopettaminen.
Puhdistuminen ja vapauttaminen.
Oman rajan vetäminen.
Sielun ja intuition tinkimättömässä ohjauksessa toimintaa.
Vanhasta luopumista, että uusi voi virrata tilalle.
Tarve ottaa tilaa ja aikaa itselle ja yksinäisyydessä sulatteluun.
Nopeutuvaa synkronismia, muutosvoimia ja ennustamattomia yllätyksiä.
Flow tilassa elämisen opettelua.
Valvottuja öitä ja erikoisia unia.
Melkoisen syvälle piti sukeltaa katsomaan itseään peiliin, voidakseen avautua täyteen sydäntaajuuteen.
Tunnekerroksista ja intuition syvyyksistä on noussut esiin käsittelemättömiä asioita kaukaa
menneisyydestä. Ihmeet seurasivat oivalluksen hetkiä, kun tukahtuneet tunteen kahleet irtosivat.
Jotakin on jäänyt pois ja uusi ei ole vielä astunut tilalle. On hivenen ontto, tyhjä tai autio olo.
Saamattomuus ja uneliaan pysähtynyt energia haastaa mielenrauhaa.
Antaa käsien olla hetken tyhjinä. Levätään ja hiljennetään. Nautitaan hämärän hyssykästä ja kynttilän
valosta.
Olemme oppineet hakemaan ratkaisut ja ohjeet itsemme ulkopuolelta. On aika opetella löytämään kaikki
vastaukset sisältään. Fyysisen kehon oireet eivät parane pillerillä tai super foodilla. Ne paranevat avaamalla
solmut sisäisissä tunnekerroksissa. Juuri ne solmut ovat nousseet jaksolla esiin, jotka ovat itselle tässä
hetkessä tärkeitä avata.
Lopulta saa tunnustella vapautunutta tyhjyyttä, omassa rauhassa ja hissukseen omaan tahtiin.
Sydämen navigaattori on säätynyt uuteen taivastaajuuteen, suoraan linjaukseen.
Sisäinen uudeksi syntymä ja paluu yhteyteen on tapahtunut.

KELTAINEN AURINKO 15.10 – 27.10
Auringon jaksolle lähdetään uudistuneen vapautuneella olemuksella.
Päämääränä on toimia sydämen valaistuneesta tunnetiedosta käsin.
Nyt luodaan arvot ja ihanteet uudeksi. Pyyteettömän rakkauden sanat ja teot on
helppoa tuoda arjen käytäntöön.
Parhaimmillaan jaksolla päästään liitämään lempeän suotuisissa tunnelmissa.
Saavutetaan rajapyykki elämän kasvun koulussa, keräten runsautta ja nauttien
onnistumisista.

Tekemisen taustalla on tuoda hyvinvointia kaikille tasaveroisesti. Rakkaus näyttäytyy monin tavoin, ja
sisällään voi tunnistaa harmonian ja onnellisuuden. Luova inspiraatio virtaa ja on helppoa saada asiat
valmiiksi. Jaksolla on suotuisaa antautua haaveiluun ja unelmointiin. Ideoita ja ratkaisuja virtaa ja
tekeminen on dynaamista.
Kultaisen auringon rakkauden valossa vain vilpittömin ja aidoin voi selvitä. Jaksolla saattaakin nousta
esiin selvittelyä vaativat ihmissuhteet tai tekeminen, jossa ei sydän ole enää mukana. Yli idealistiset
odotukset tai jääräpäinen tekeminen ei menesty tässä paisteessa. Toimeen voi lähteä vain ilosta ja
sydämen kutsumuksesta.
Ole lempeä ja armollinen erityisesti itsellesi. Rakasta itseäsi ja voit vastaanottaa yhtä paljon rakkautta
toisilta.
Aurinko pitää sisällään alkuperäisen ajan lähteen
Maapallo on suurten syklien taitteessa, ja murroskauden tapahtumat näkyvät hyvin selkeästi ympäröivässä
maailmassa. Universumi kysyy nyt jokaiselta ihmiseltä, oletko valmis kultaisen aikakauden sydäntietoiseen
elämään? Oma arki näyttää juuri ne kohdat joissa omaa valotyötä voi olla tekemässä. Hyväksyntä ja
suvaitsevaisuus kulkevat käsi kädessä rakkauden tekojen kanssa.
Valon ja varjon kamppailu niin maailmassa, kuin yksityiselämässä saattaa näyttäytyä paljastusten tai
radikaalien tapahtumien kautta. Pysytään omassa keskuksessa ja ollaan määrittelemättä tai arvostelematta
mitään. Näin voi olla neutralisoimassa negatiivisuutta valoksi.
Pidetään oma valo korkealla ja sydän avoinna. Omalta osaltaan jokainen meistä voi olla tuomassa onnen ja
rakkauden rauhavaloa koko maailman kollektiiviseen kenttään. Pieni ja näennäisesti vähäinen rakkauden
teko, sana tai ajatus saa aikaan ihmeitä!
Sydämen aurinko loistakoon meille kaikille! Päivi
________________________________________________________

20.10 TURKU – Tulkintapäivä Sydänpuussa
25.10 KOUVOLA – Tulkintapäivä ja maya-astrologinen ilta henkisen tehtävän äärellä
26.10 HEINOLA – Tulkintapäivä
29.10 TAMPERE – MAYA-KALENTERI KURSSI KONKAREILLE
2.11 HELSINKI – MAYA-ILTA TÄHTI-IHMISISTÄ JA ERITYISHERKKYYDESTÄ
3.11 HELSINKI – Tulkintapäivä
5.11 HELSINKI – Malmi – Maya-kalenteri kurssi
9.12 MIKKELI – Tulkintapäivä
10.12 MIKKELI – Maya-kalenteri kurssi
11.12 KOUVOLA – Maya-kalenteri kurssi
15.12 PORI – Tulkintapäivä maya-ilta, henkisen tehtäväsi maya-merkki
Lisätiedot ja syksyn muut tapahtumat: www.paivikaskimaki.com
Lokakuun maya-astrologinen säätiedotus videolla https://www.youtube.com/watch?v=rfOuh5QY_iM

