10.9.2015
Tzolkinissa on tänään päivä no. 160.
Keltainen itsevallitseva Aurinko.
Millaiset aurinkolasit sinulla on päässä? Näetkö elämän ihmeet positiivisuuden ja
siunauksen kautta, iloiten siitä mikä on hyvin? Tai näetkö asioissa vain sen, mikä on
huonosti tai väärin? Nyt on oiva hetki tarkistaa omaa asennettaan.
Jos löytää itsestään uhrin, jota maailma kohtelee kaltoin, on aika katsoa itseään syvälle sydämeen ja löytää
sieltä sisäinen onnellisuuden aurinko.
Meillä kaikilla on erityislaatuinen tehtävä suuressa kokonaisuudessa, matkatessamme läpi ajan ja avaruuden.
Käytä leiviskääsi tietoisena omasta tärkeydestäsi.

KELTAINEN LINNA JAKSO 7.9 – 28.10
on aika kerätä satoa tältä Tzolkin kierrokselta, joka alkoi 4.4.2015.
Tällä synnytyskierroksella elämän jauhinkivet ovat jauhaneet ja seuloneet meitä oikein kunnolla, rikkoen
kaikki turhat, ja erityisesti kovat kuoret!
Parisuhteet ovat olleet kriisissä monin tavoin. Tunnetilat ovat vieneet lapsuuteen saakka katsomaan
sisintään ja sitä, mikä minua oikein ohjaa piilossa olevien tunteiden kautta. Suurta rohkeutta on vaatinut
myöntää oma keskeneräisyytensä!
Eroja, äkillisiä sairastumisia, ihmissuhde pettymyksiä, työpaikan menetyksiä, rahan menettämisen pelkoa,
kuolemaa ja erinäisiä takapakkeja. Maailmanlaajuisesti samat teemat pakolais- ja talous kriiseineen ovat
heijastelleet samaa työtä, jota olemme tehneet yksilöinäkin.
Tätä kaikkea on mahtunut jaksoon enemmän kuin sietokyky kestäisi. Tahti tuntui tiivistyvän edelliseen
Siemen jaksoon, reilut pari viikkoa taaksepäin. Siemenen jakso, joka edusti elinvoimaa, haastoi
terävöittämään kaikkea tekemistään. Vain paras ja puhtain, luonnollisin itse jäi jäljelle, kun jauhinkivien
pyöriminen alkoi laantua jakson lopulla. Huh.
Olo on vieläkin kuin jyrän alla olisi jäänyt, vaan toisaalta niin keventynyt. Muutama päivä sitten tuntui, että
puhtain rakkaus leijui ja suorastaan tuoksui kotona. Siitä tunnisti, että kaiken haasteen jälkeen, oli löytänyt
pyyteettömän ja puhtaan rakkauden äärelle. Tunne on sanoin kuvaamattoman autuas.
Nyt lähdettäessä Keltaisen Linnan jaksolle, keräämme rakkauden satoa tältä kierrokselta. Vain paras kelpaa
tästä eteenpäin! Kaikki elämänpuun kuivat oksat saavat karsiutua pois. Kaikki mikä on mätää ja ei läpäise
rakkaus seulaa, tulee nousemaan korostuneen vahvasti sydämen tarkasteluun ja tarvittavien toimien
kohteeksi.

PUNAISEN MAAN AALTOJAKSO 7.9 – 19.9
Kulunut Siemenen jakso pyrki säätämään meitä aidoimman itsen äärelle,
sydämestä ohjautuviksi ja vapaiksi. Punaisen Maan jaksolla tämä kaikki
tulee tarpeeseen, sillä nyt on aika kuunnella vain ja ainoastaan sisäistä
ohjaustaan.
Sisäinen navigaattorisi saattaa laittaa sinut kulkemaan omia polkujasi, ja
uimaan kuin lohi vastavirtaan! Nyt olet entistä rohkeampi seuraamaan tätä
sydämesi kutsumusta. Löydät itsesi juuri oikeasta paikasta oikeaan aikaan.
Olet osa synkronismia ja suuren suunnitelman täydellistä järjestystä.

Voidaksesi olla täydellisesti mukana ja elämän tanssin kokonaisuudessa, tulee sinun pystyä tekemään täysin
itsenäisiä ja sydämen kompassin määrittelemiä ratkaisuja.
SYNKRONISMI JA KOSMINEN DOMINO
Jaksolla voimme kokea ihmeen toisensa jälkeen, kun unelmat tai ajatelmat toteutuvat tosi nopeaan tahtiin.
Seuraa ajan merkkejä ja sielun signaaleja ja huomaat kuinka ennustamattomat ja ennennäkemättömät asiat
vain loksahtavat paikoilleen. Tapahtumien tahti tuntuu kiihtyvän ja sen myötä synkronismi näyttää
todellisen luonteensa. Aika ja avaruus ovat yhtymässä entistä syvemmin. Tähän voit säätyä parhaiten
keskittymällä nyt hetkeen ja yhteen asiaan kerrallaan.
Kosminen domino järjestelee kaiken niin hienosti, että itse sitä ei osaisi mitenkään etukäteen niin
täydellisesti järjestellä.
Pidä itsesi vapaana ja reagointikykyisenä. Jätä tilaa kalenteriin tai tee vain hyvin väljiä suunnitelmia. Pyri
elämään täysin tässä hetkessä. Älä anna kenenkään roikkua sinussa tai estää vapaantahdon voimaasi. Näin
olet luonnollisessa omassa rytmissäsi ja pääset seuraamaan sydämen navigaattoria sinne, missä sinun kuuluu
olla, ja voit vastaanottaa unelmien runsautta.
Pyri seuraamaan mekaanista kelloa mahdollisimman vähän! Se on johtanut meidät pois omasta
tahdistamme ja nyt joudumme jopa kipuilemaan, kun etsimme luonnollista rytmiämme. Nuku kun nukuttaa,
syö kun on nälkä, tee työtä kun inspiraatio iskee. Vähät välitä siitä, mitä mekaanisen kellon viisarit
osoittavat.
Suurin osa meistä on kellon kanssa vielä naimisissa, varsinkin työelämässään ja se määrittelee tekemisen
tahdin. Voit kuitenkin tällöinkin keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja huomata, kuinka saat päivän hommat
tehtyä, ilman kelloon vilkuilun aiheuttamaa stressiä.
Mitä enemmän katsot kelloon, ja ajattelet että se on jo noin paljon, sitä nopeammin aika näyttää liikkuvan.
Ja sitä vähemmän saa aikaan.
Aika on todella yksi ulottuvuus ja sillä on oma luonteensa, mutta ei siten kuten kellon viisarit sitä mittaavat.
Ajan luonteessa on tapahtumassa muutos, ja tätä muutosta saamme varmasti harjoitella toden teolla tällä
Maan jaksolla. Nopeutuminen ja tahdin tiivistyminen vie kokemaan entistä suurempia asioita, entistä
lyhyemmässä ajassa.
MAAN JAKSON VARJOTEEMAT
Jaksolla opiskellaan luopumaan turhasta etukäteen suunnittelusta ja ylisuurista ajatusprosesseista, jotka
aiheuttavat suorastaan päänsärkyä. Nyt mitataan myös stressinsietokykyä, ja saatetaan kokea äärimmäisiä
tunneräjähdyksiäkin.
Maa järisee siellä missä ei saa toteuttaa ominta itseään ja alitajunnan viesteihin ei pääse omalla tavallaan
vastaamaan. Päättämättömyys, sitoutumattomuus, mielialojen heilahtelut ja keskittymiskyvyttömyys
saattavat olla esillä. Extremistiset äärimmäisyydet vievät testaamaan rajoja.

Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla.
Punaiset Maat ovat oman energiansa äärellä. Tärkeä jakso auttaa sinua löytämään todellisen itsen
voimavarat ja rohkeuden. Luovu turhasta suunnittelusta ja anna palaa! Sinulle kaikki on mahdollista.
Seuratessasi sisäisiä impulsseja, olet aina oikealla tiellä.
Valkoiset Tuulet ovat suotuisalla alueella, ja energia tukee sinua kaikissa inspiroituneissa projekteissa.
NYT, on tuulen motto! Tee se jo tänään! Ilmaise itseäsi vapaasti ja tuo luovuutesi yhteiseen jakoon.

Siniset Kädet ovat haasteen alueella, jakso saattaa olla unelmien huipennus tai kivikkoinen kärsimystie.
Sinä voit aina valita, kumpi kutsuu eniten. Päästä irti, saata keskeneräiset asiat loppuu. Ota omaa tilaa ja
aikaa pohdinnoillesi ja uskalla olla erikoinen, sopeutumaton ja persoonallinen. Sinun ei kuulu sopeuttaa
itseäsi muiden tahtoon. Sinun kuuluu olla jotakin aivan omintakeista.
Keltaiset Siemenet ovat alueella, joka aktivoi erityisesti alitajuntaa ja intuitiivista puolta. Nyt saattavat ideat
syntyä ja löytää saman tien toteuttamiskanavan. Luonnollisuus, aitous ovat ydin laatujasi, seuraa vaistojen ja
viettien signaaleja. Tämä on sinulle esiin tulemisen aikaa parhaimmillaan. Nouse elämän parrasvaloihin
luottaen itseesi.
Kultaisen auringon valovoimia sinulle, toivottaa Päivi

Sivuiltani, kohdasta ajatuksia ajasta, löydät jokaiselle päivällä omat teemat maya-kalenterin valossa.
www.paivikaskimaki.com

-------------------------------------------------------------------------------------------SYKSYN TAPAHTUMIA –Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
23.9 SYYSPÄIVÄN TASAUKSEN JUHLISTUSTA LEMPÄÄLÄSSÄ
Tervetuloa avotulille kotaan rummuttamaan ja tekemään yhteinen meditaatio sisäisen valon ja
varjon tasapainolle, luonnon elementtien äärellä.
Esite

24.9 PORI - TULKINTAPÄIVÄ JA MAYA-ILTA
Päivällä teen henkilökohtaisia selvänäkö- ja/tai maya-astrologisia katselmuksiani.
Klo 18.00 - 20.00 Maya-ilta: Intuitio ja tietoinen arki
Esite molemmista
29.9 ESPOO - TULKINTAPÄIVÄ JA MAYA-ILTA INTUITIOSTA JA
SELVÄTIETOISUUDESTA
Päivällä henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Klo 18 - 20 Maya-ilta: Intuitio ja tietoinen arki
päivän esite
30.9 VANTAA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
4.10 KOTKA – ELÄMISEN ILOA, OLEMISEN ONNEA MESSUT
Olen tekemässä messutulkintoja.
http://www.aurinkokaamos.fi/kalenteri.html

______________________________________________________________________________

Puhelinkatselmus
Aika katselmukseen varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, sovittuna aikana soitto numerooni
040-500 0050. Maksu tapahtuu pankin kautta, ennen varattua aikaa.
Maksutiedot saat ajanvarauksen yhteydessä.

Tapaaminen Tampereella
Aika varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, tai sopimuksen mukaan.
Vastaanottoni on osoitteessa: Sininen Käsi Hallituskatu 6, 33100 TAMPERE
Hinnat 50/80 e, sekä puhelimessa, että tapaamisella.

Tapaamiset eri kaupungeissa – tapahtumat - kurssit:
Tiedot näihin löydät nettisivuilta www.paivikaskimaki.com

