VALKOINEN TAIKURI 19.9 – 1.10
Ajattomuus on Taikurin lahja.
Aika ja avaruus ovat yhtymässä, ja ajan näkymätön virta kulkee entistä
nopeammin. Kaikki on NYT hetkessä ja tulevaisuuden suunnitelmat yhä
vaikeampi määrittää tarkasti. Yllättävät muutosvoimat sekoittavat ja
uudelleen organisoivat tuttua ja turvallista järjestystä. Tulevaisuutta ei voi
enää ennustaa.
Ajan käsite on muuttumassa, ja aikaa on entistä vaikeampi hahmottaa. Tällä kierroksella saamme varmasti
kokea miten aika todella vaikuttaakaan meihin, vaikka emme anna sille paljonkaan huomiota. Se on
ulottuvuus, joka hallinnoin elämäämme yhä voimakkaammin. Sen nopeutuva virta avaa tietoisuutta ja
telepaattisuutta. Herkistää intuition ja aistien kuunteluun. Vaistot ovat herkemmät ja vietit ohjaavat
paremmin kuin äly.
Mennyt ja tuleva kohtaavat ajattomuudessa, jokaisessa sydämessä. Jos mennyt estää tulevan toteutumista
parhaalla tavalla, tulee mennyt ensin vapauttaa. Tunteella ja antautumisella tosi minän äärelle,
puhdistetaan turhat taakat. Tätä jo moni on tehnyt, mutta toisilla vielä edessä.
Ajan muutoksen voi tunnistaa myös siitä, että tunti vaikuttaa vartilta. Ei todellakaan ehdi tehdä läheskään
kaikkea samassa ajassa kuin ennen. Kiireen lisääntyminen on yksi merkki siitä, miten aika nopeutuu.
Keskeneräisyys ja riittämättömyys nousevat pintaan. Tuntuu kuin jokin näkymätön musta aukko haukkaisi
päivästä tunnin sieltä ja toisen täältä!
Taikurin jaksolla tärkeintä on pyrkiä elämään vain tässä hetkessä intuitioon luottaen. Kiinnitetään
enemmän huomiota sisäisen näkijän viisauteen ja alitajunnan virtaan. Huolenpito itsestä on hyvin
tärkeässä roolissa. Aikaa ja lepoa itsen hoivaamiseen tarvitaan nyt enemmän kuin kenties koskaan.
Se on menoa nyt! Annetaan uudistuvan itsen syntyä omassa rauhassa. Kultainen tietoisuus sykkii jo
voimakkaasti sydämessä. Sydän kyllä tietää tien. Suurenmoinen ohjaus ja suojelus ovat kaiken aikaa läsnä,
vaikka myllerrys tuntuisi kuinka haastavalta.
Nyt on opittava luopumaan viimeisestäkin omasta voimasta, yksin jaksamisesta ja turhasta kontrollista.
Egon ja mielen hallinta on uskallettava kohdata ja tunnistaa niiden toiminta. Egolla ei enää pääse
eteenpäin, se vie voimat ja uuvuttaa vaatimuksillaan. Voidakseen syntyä sydämen voimaan on uskallettava
antautua entistä herkemmin kuuntelemaan mitä mieltä sydän on kustakin asiasta. Antaudutaan siis
elämälle ja uudistuvalle sydäntietoisuudelle.
Päivi
________________________________________________________

24.-25.9 OULU – Ilonvalkeat messut
26.-27.9 KUOPIO – Tulkintapäivä
26.9 täynnä, 27.9 muutama aika vapaana

6.10 HELSINKI – Tulkintapäivä

11.10 TAMPERE - MAYA-KALENTERI KURSSI ILTA Alkeet, klo 16.30-21.00 ESITTELY
15.-16.10 UNIVERSSALI OLEMUS - TYÖPAJA – TAMPERE
ESITE

20.10 TURKU – Tulkintapäivä ja maya-ilta tähti-ihmisistä ja erityisherkkyydestä
25.10 KOUVOLA – Tulkintapäivä ja maya-astrologinen ilta henkisen tehtävän äärellä
ESITE

26.10 HEINOLA – Tulkintapäivä
ESITE

29.10 TAMPERE – MAYA-KALENTERI KURSSI KONKAREILLE
ESITE

Lisätiedot ja syksyn muut tapahtumat: www.paivikaskimaki.com

Hidasta Elämää blogissa kirjoitin Ajatuksia Ajasta. Teemana vanhempien perintö ja kuinka siitä voi
vapautua.
http://hidastaelamaa.fi/2016/09/vanhempien-perinto/

