10.6.2014
Hei ja lennokkaan syvällistä päivää sinulle.
Tänään on maya-kalenterissa Lunaarinen, 2. sointuinen Yön päivä, no 223.
Mottona: Miten valitsen toimivani, että unelmani toteutuvat ja luotan intuitiiviseen sisäiseen tietooni?
Unet ja unelmoiva, sisäisen viisauden energia ovat vahvasti läsnä.
8.6 päättyi Punaisen Kuun aaltojakso ja tunteiden äärellä oli yksi jos toinenkin,
ja todella syvällisen voimallisesti. Parhaimmillaan huikeaa rakkautta ja
romantiikkaa, sekä upeaa seksiä! Huonoimmillaan tunnekehon
tukahtuneisuuden syväpuhdistusta.
Parisuhteissa käytiin todellista evaluointia sen suhteen, oliko kaikki liitossa ok,
tai tarvittiinko puhdistus toimenpiteitä. Raikkautta saatiin ukkosen sähköisten
purkausten myötä,
yhtä hyvin kuin räjähtävien tunne-kränä keskustelujen jälkeen.
Itkua oli ilmassa monin tavoin ja monesta syystä. Kuu, universaalin veden muisti, laittoi liikkeelle kaikki
kehon vedet ja ne puhdistuvat parhaiten itkulla!
Liitot ovat natisseet muissakin ihmissuhteissa ja syvät tunnetilat nousivat pintaa. Tunne toimii opastajana,
kun jokin käsittelemätön nousee puhdistettavaksi.
Suolisto, jonne tunteet usein haudataan, reagoin kellä mitenkin. Moni kokee edelleenkin turvotteluja,
suolentoiminnan vaihteluita ja lisänä lantion ja ristiselän erinäiset kipuilut. Toisilla syvällistä väsymystä,
toisilla sähköistä energisyyttä.
Kehon solumuisti on nyt saatettu parhaaseen vireeseen Kuun rakkausenergioissa. On keventynyt tunnelma
lähteä uudelle 13 päivän syklille, Tuulen nopeudella ja inspiraatiolla!
Aloitimme Tuulen aaltojakson 9.6 ja se kestää 21.6 asti
Valkoinen Tuuli on teemoiltaan vapautta, nopeutta, impulsiivisuutta ja luovia
ratkaisuja. Se on ehdottomasti kommunikointia ja viestintää. Itsenilmaisu on
tavalla tai toisella nyt tapetilla. Vaihtelunhaluisuus yllättää, ja muutostarve vie
radikaaleihinkin ratkaisuihin.
Ydinlaatuna on NYT-hetki ja siinä eläminen. Kuin tuuli luonnossa, hetken siellä,
toisen täällä. Jakso opettaa pysymään vapaana ja omilla aivoilla ajattelevana.
Heittäydytään synkronismin nopeutuvaan virtaan.
Jaksolla saattaakin olla melkoisen lennokasta menoa. Suunnitelmat saavat yllättäviä käänteitä ja ihmeitä
tapahtuu hetkessä elävälle, luottavaiselle ihmiselle! Siispä otetaan hetkestä vaarin ja antaudutaan
tekemään kaikkea sitä, minkä aiemmin on jättänyt tekemättä. Löydetään sisäinen rohkelikko, joka uskaltaa
venyttää rajojaan ja olla uskaliaan kokeilevainen!
Luovuus on suorin tie sielunyhteyteen. Nyt on suotuisaa etsiä oma luova puolensa, onko se
puutarhanhoito, kirjoitus, musiikin kuuntelu, pukeutuminen, sisustus, sanaristikko, villi tanssi yksin kotona,
tai reseptien kehittely keittiössä. Käytämme luovuuttamme niin monin tavoin, itse sitä huomaamatta. Ei

tarvitse olla Picasso voidakseen olla luova. Luovan toiminnan kautta olemme kanavina korkeammalle
viisaudellemme. Millainen on minun luova itsen ilmaisun tapa? Mikä on minun viestini maailmalle?
Parasta antia on Hengen johdatusta impulsiivisessa hetkessä, taivaallisen tiedon varassa toimintaa, turhia
järkeilemättä ja itseään rajoittamatta.
Kasvunlaatuina jaksolla ovat turhat taakat. Sitoumukset, jotka eivät synny omasta vapaasta tahdosta käsin
ja aidosta tunteesta, tulevat purkautumaan tai ainakin joutuvat käsittelyyn. Saattaa olla vaikeaa ottaa
vastuuta tai yleensä vastuuseen liittyvä teemat nousevat käsittelyyn. Päättämättömyys, epäluotettavuus
ovat myös haasteina. Pinnallisuus ja egoismi, sekä narsistinen tekeminen eivät kanna ja näihin liittyvät
tukokset nousevat esiin.
Tuomitsevaisuus ja uhrimentaliteetti ovat Tuulen haasteita myös. Illuusiot ja mielen äärimmilleen viedyt
prosessit saattavat nousta haasteellisina esiin, paljastaen sen missä ei ole riittävän maadoittunut.

Keltaiset Ihmiset, kuten itäisen naapurimaamme johtajakin on, ovat nyt itselleen haasteellisella alueella.
Vapaus, itsenäisyys, tulevatko ne aidosta tunteesta vai narsistisesta kontrolloinnista? On aika ottaa vastuu
tekemisistään ja voimansa rehellisestä ilmaisusta.
Punaiset Maat taasen ovat suotuisella jaksolla, synkronismi ohjaa juuri oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan!
Siniset Myrskyt ovat tasapainottavalla alueella, uudistusmielisyys ja nuorekas uutta synnyttävä liike ovat
heille suotuisaa.
Kaikki valkoiset merkit ovat itselleen ominaisella ja hyvällä jaksolla. Keltaiset merkit saattavat kokea asiat
jaksolla haastavina.
Olen Hengen näkyväksi tuleva kanava!
Raikkaissa tuulen tunnelmissa, ihaninta liitoa.
T. Päivi

Auringonpaikka, vastaanottoni on muuttanut Siniseen Käteen!
Osoite on Hallituskatu 6, 33100 Tampere
Tapaamisaikoja voit tiedustella minulta.
Olen siellä pääsääntöisesti tiistaisin nyt kesäkuun ajan.
Heinäkuussa teen vain puhelintulkintoja, ajanvarauksella.
Syksyllä jälleen tapaamisaikojakin.
_________________

Kirjoitin Tähti-ihmisistä blogissani, joka on Hidasta Elämää sivustolla.
teksin voit käydä lukemassa täällä:
http://hidastaelamaa.fi/2014/06/ajatuksia-ajasta-tahti-ihmisista/
_________________

TÄHTIMATKA UUTEEN-SEELANTIIN - INSPIROIDU MUKAAN!
Ilmoittautumisaika 15.6 asti.

Matkan esite:

http://www.paivikaskimaki.com/kuv/888esite.pdf
Matkan esittely video:
https://www.youtube.com/watch?v=-RZjw3CY4SI#t=92
Mikäli sinulle tulee kysyttävää kertoilemme Maicun kanssa mielelläni lisää.
Voit tavata meidät Maicun kanssa 13.6 perjantaina Espoossa, jossa meillä on kesän viimeinen Inspiraation ilta.
Paikkana Elämänsiivet, klo 18.00 alkaen.
Lisätiedot löydät sivuiltani.

