PUNAINEN LOHIKÄÄRME 6.9 – 18.9
Maya-kalenterissa on tänään, 6.9 päivä numero Yksi! Olemme jälleen palanneet lähtöruutuun, ja
aloittaneet uuden, 260 päivän kierroksen. Noin yhdeksän kuukautta synnytimme uutta 20.12.2015 alkaen.
Elokuun aikana viime kierroksen loppumetreillä, syvimmät rippeet tunnetasolta ja omasta
keskeneräisyydestä nousivat pintaan. Kuin kysyäkseen: OLETKO VARMA?
Oletko varma että tämä ja tämä asia on käsitelty.
Osaatko elää todeksi käytännössä saman, minkä tiedon tasolla osaat?
Onko nyt kaikki hyvin?
Kuuluuko tämä ihminen elämääsi?
Onko jotain mistä on aika luopua, tai mille on aika antaa enemmän aikaa ja huomiotaan?
Paluu tulevaisuuteen vaatii matkan myös menneisyyteen
Moni kävi kipeästikin läpi vanhempiinsa ja lapsuuteensa liittyviä muistoja. Opitut roolit miehenä ja naisena,
ystävyydessä, parisuhteessa, sekä omassa vanhemmuudessa ovat edelleen laserin kirkkaassa
skannauksessa. Yhä useampi on tunnistanut pariliekkinsä tai sielunkumppaninsa.
Oma minä kuva murenee vain löytääkseen täysin uuden tietoisen minuuden, ja sen myötä ”me olemme”
tietoisuuden. Sisäiset arvot ja tärkeysjärjestys elämässä ovat hakeneet aivan uusia uria.
Olemme fyysisesti ja psyykkisesti säätymässä entistä tiukemmin vapaaseen hetkessä elämisen tahtiin.
Kaikki mikä tukkii omaa luonnollista rytmiä, tuntuu kahleelta ja vankilalta, josta täytyy irrottautua hinnalla
millä hyvänsä.
Monet turvalliset normit ja säännöt menettivät merkityksensä. Vihaa, räjähdyksiä ja irtioton energiaa on
ollut ilmassa todella paljon.
Väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä ja saamattomuutta on läpikäyty myös.
Suunnitelmat ovat muuttuneet viimehetkellä. Peruutuksia ja takapakkeja, sekä hässäkkää kaikilla
rintamilla. Uudistuva tietoisuus ja nopeutuva aika laittaa tarkistamaan tekemiset uudelleen.
Tärkeysjärjestys menee uusiksi. Oma jaksaminen asettaa rajat, tai sisäinen syke vain vaatii uutta tietoista
rytmiä tekemiseen.
Ei yhtään kompromissia
Vain puhtain ja vilpittömin, aidoin rakkaus ja tekemisen motivaatio kestää nämä tulikokeet. Tarkoitus on
puhdistautua täydellisesti, lähteäkseen alkavalle uudelle synnytyksen kierrokselle tunne takki täysin
vanhasta tyhjänä!
Lohikäärme, Imix oli muinaisille Mayoille Maan jumaluus, josta kaikki elämä saa alkunsa.
Tässä nyt olemme lähtöruudussa, käynnistämässä jotakin uutta jälleen. Luomisen usvaisissa tunnelmissa,
väsyneenä ja tyhjiin puserrettuna tunnelmat voivat olla melkoisen matalat. Yhtä hyvin myös huikeat,
riippuen siitä, miten on kuluneen kierroksen haasteet kohdannut. Jos on pakoillut, nyt ne kyllä nousevat
pintaan.
Jaksolla kysytään ennen kaikkea LUOTTAMUSTA. Elämä kyllä kantaa. Kaikki mitä tarvitaan, tulee juuri
oikeaan aikaan. Järkeily ei vie pitkälle. Intuitio ja tunteiden opastus ovat nyt parhaassa roolissa.

Elämän pyörää pyörittää jaksolla haastelaatuna oleva viisas, ja kuitenkin niin viaton Sininen Apina. Ota
vilpitön ja luottavainen asenne kuin lapsella. Uteliaana uskalla katsoa kaikkea mitä universumi tarjoilee
yllättävien käänteiden kautta. Lähde jokaiseen päivään uteliaana ja tutkivaisena.
Uudet suunnat ja päämäärät luodaan tällä jaksolla, koko tulevalle kierrokselle, joka päättyy 23.5.2017.
Anna elämän ohjata. Luota sydämesi ääneen. Luo päämääriä joissa unelmat voivat tulla todeksi. Anna
uusien ideoiden tekeytyä rauhassa.
Jos ei nyt kulje ja lähde heti nousukiitoon, niin anna asioiden tekeytyä omalla painollaan. Seuraa
synkronismia, joka kuljettaa oikeat asiat ja ihmiset luoksesi juuri oikeaan aikaan. Luovu turhasta elämän
kontrollista. Kaikki kyllä järjestyy. VAIN LUOTA.
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 itsen 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,
turhasta kontrollista, voidakseen syntyä sydämen voimaan. Antaudutaan siis elämälle ja uudistuvalle
tietoisuudelle.
Lempeää uudeksi syntymää!
Päivi
www.paivikaskimaki.com

________________________________________________________

10.-11.9 VIISAS ELÄMÄ- MESSUT TAMPERE TALOSSA
Luentoni lauantaina klo 16.00, erityisherkkyydestä ja tähti-ihmisistä
Teen molempina päivinä katselmuksia osastollani E25-26, Sorsapuistosalissa 1 krs

14.9 TURKU - TULKINTAPÄIVÄ JA MAYA-TÄHTI-ILTA

17.9 SÄRKÄNNIEMEN PLANETAARIO – TAMPERE – TÄHTITAPAHTUMA
Syksyn upein kokemus kaikille aisteille.
Musiikkia ja tähtimaailmoja planetaario videoiden myötä.
Antti Reini ja Luri Luokkala UnPlugged, Minna Ritari kristallikulhot, Tuulinen Nenonen ja Kata Lindberg
piano, shamaani rumpu ja laulu. Päivi Kaskimäki luento tähtenä Telluksella.
Lipputilaukset: minna(at)ritarihuone.com tai 040526 1524
ESITE

24.-25.9 OULU – ILONVALKEAT MESSUT
http://www.ilonvalkeat.info/

26.-27.9 KUOPIO – TULKINTAPÄIVÄ
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

Lisätiedot ja syksyn muut tapahtumat: www.paivikaskimaki.com
Syyskuun Maya-astrologiset tunnelmat löytyvät YouTubesta videolla.
Voit tilata kanavan siellä suoraan sähköpostiisi.
Vieraanani on astrologi Arto Virtanen ja tutkimme ajanlaatua myös länsimaisen astrologian kautta.

