Toiveikasta viikonalkua.
Tänään Gregoriaanisessa kalenterissa on 12.5.2014 ja mayakalenteri Tzol´kin:ssa on päivä no 194, Valkoinen Kristallinen
Taikuri.
On aika jakaa sisäisen taikurinsa oivalluksia ja tietoa, omistautuen
yhteiseen tekemiseen.
Olemme päättämässä Sinisen Yön aaltojaksoa, kestoltaan 1.5 –
13.5.14
Eilinen äitienpäivä, olikin jakson yksi vahvimmista kohdista,
irrottautuminen tunnetukoksista ja pettymysten kokemuksista.
Avarakatseisuuden ja suvaitsevaisuuden ilmentäminen päivän
mottoina.
Ilmassa tuntui olevan melkoista kollektiivista latausta, jossa vaihtelivat niin onni ja rakkaus, kuin suru, alakulo,
ärtyisyys ja kyyneleet.
Kuluneella Yön jaksolla moni on kokenut vastaavia tunteiden ailahteluita ääripäästä toiseen. Elämän haasteet ovat
olleet välillä ylitsepääsemättömän vaikean tuntuisia. Yön teemana on sisäinen tietämys, intuitiivisuus,
erottelukykyisyys. Olemme avautuneet sisäisen tietoisuuden suoraan yhteyteen ja erottelukykymme on niin superherkkää, että se ei enää hyväksy mitään muuta kuin aitoon rakkauteen perustuvan tekemisen, olemisen ja
vuorovaikutuksen.
Jos jossakin ei ole itselle suotuisat energiat, viisari värähtää heti, ja on toimittava omaa sydämen ohjausta
kuunnellen. Kyseenalaistamme kaiken olemassa olevan ja näemme asiat peilin kirkkaasti. Emme voi huijata
itseämme sen enempää kuin toisiammekaan. Toiminta ja tunnetilat ovat sitten sen mukaista!
Yön valoteemoina ovat erityisesti unet ja uniajanmatriisi sekä tähtiyhteydet. Uuden-Seelannin Maorit ovat uniajan
spesialisteja. Heillä ja heidän esivanhemmillaan Waitahoilla, on sanottu olevan unien näkemisen ja unien ohjaamisen
koodaus dna:ssaan. Maoreille oikea maailma on unien maailma nukkuessamme, ja tämä 3D hereillä olon maailma on
heille illuusiota. Maori tarinat kertovat, että heidän esivanhempansa tulivat tähdistä ja olivat aluksi delfiinejä ja
valaita. Avaruudelliset kuviot ja hahmot taiteessaan, antavat selviä merkkejä tästä myös.
Olemme kukin kytkeytyneinä uniajanmatriisiin joka yö. Siellä voimme luoda aivan samoin, kuin luomme
valveillaolon maailmassa. Voimme tavata unien vartijan ja saada tietoa häneltä, käymme unikoulua, jokainen
tavallamme. Uniajassa meillä on käytössä koko universumin runsaus ja vapaan energian ääretön potentiaali, jonka
voimme tuoda hereillä olon maailmaan ja manifestoida todeksi täällä. Nämä maailmat ovat olleet pitkään erillään
toisistaan tietoisuudessamme. Unelmointi ja mielikuvitusrikkaus on määritelty tehottomuudeksi ja unelmoinnin
merkitys on unohtunut.
Tähtiolemuksemme on aktivoitumassa ja alamme muistaa entistä herkemmin meissä heräävän tähtiviisauden.
Meissä on koodattuna monien tähdistöjen perimää, ja meillä on jokaisella kyky matkata tähtiin, erityisesti unessa.
Toisille tämä tarkoittaa todentuntuisia unia, toisille konkreettisia kohtaamisia avaruusvieraiden kanssa, ja kaikkea
tältä väliltä. Moni käy nyt myös kamppailua itsensä kanssa, sillä tähti-ihmiset ovat erilaisia, herkkiä aistimaan ja
tuntemaan, sekä hyvin sydäntietoisia. Maailma ei vielä todellakaan ymmärrä tätä erilaisuutta. Tähtitietoisuus on
ehdottomasti rakkauden kautta toimimista, ja maailmamme ei vielä oikein osaa nähdä tätä rakkautta. Haluan
lähettää kaikille tähteläisille rakkaudellista kannustusta ja valoa, kestetään vielä hetki yhdessä!!! Maa on jo piankin
syntymässä uudeksi, rakkauden planeetaksi ja omat tehtävät ja oma paikka alkavat selkiytyä.
Ajan nopeutuessa maailmat maailmojen sisällä yhtyvät, sillä aika erottaa todellisuudet toisistaan. Rinnakkaiset
todellisuudet tulevat entistä lähemmäs 3D todellisuuttamme. Olemme nyt vaiheessa, jossa kytkemme
uniajanmatriisia valveillaolon tietoisuuteen. Tietoinen ja tiedostamaton uni ovat yhtymässä suoraksi sieluviisaudeksi,
olemme suorassa linjauksessa todelliseen itseemme. Saamme parhaiten vastaukset kaikkiin tämän hetken

haasteisiin, tai valintoihin, suoraan kosmiselta itseltämme tai Lähteestä. Verho tietoisen ja tiedostamattoman itsen
välillä ohenee hetki hetkeltä. Voimme luoda kaiken sen todeksi, mitä vain keksimme unelmoida. Tätä on uniajan
runsaustietoisuus.
Manifestoinnin aakkoset: Päätä ensin mitä haluat, sen jälkeen kaikki tarvittavat resurssit, raha ja ihmiset tulevat
paikalla, kun aika on oikea. Jos mieli jää kiinni niukkuuden ansaan, katkeaa unelmilta siivet. Ajattelemme usein, että
ensin on oltava kasa rahaa, ennen kuin voimme tehdä mitään, nyt on hyvä kääntää tämä päinvastoin. Päätös on
tärkein ja siihen sisältyvä positiivinen tunnelataus. Muu tulee perässä.
Takaisin rytmiin
Mekaaninen kello ei kuvasta oikeaa ajanluonnetta, se on vain yksi yhteinen tapamme mitata aikaa. Jokaisella on
henkilökohtainen kokemus ajasta ja jokaiselle aika näyttäytyy omalla tavallaan. Meillä on sisäinen, biologinen kello,
joka seuraa valon ja varjon, yön ja päivän, vuodenaikojen ja luonnon syklejä. Mekaaninen kello ja kalenteri ovat
vieneet meidät pois omasta luonnollisesta rymistä. Olemme olleet pitkään ”epäsynkassa”! Nyt olemme
aikavyöhykkeellä, koko planeettamme, jossa olemme yhtymässä galaktiseen aikakäsitteeseen. Palaamme on oikeaan
synkronismiin ja rytmiin.
Henkilökohtaisesti se tarkoittaa meille Maan ihmisille kytkeytymistä omaan, luonnolliseen ajanrytmiin, jossa olemme
yhtä maan ja planeettamme luonnon syklien kanssa. Kaikki mikä on ”epäsynkassa” oman sisäisen tahdin kanssa,
nousee esiin tukoksena tai tunnetilojen ailahteluna, sairastamisena ja haasteina sillä alueella, jossa emme ole
voineet seurata omaa rytmiä tai sydämen ohjausta.
Parasta on siis heittäytyä elämään vain yksi hetki kerrallaan. Hyväksyn, että tämä on nyt tätä! Antaudun elämälle
juuri sellaisena kuin se nyt näyttäytyy, vaikka se olisi kuinka järjenvastaista ja joutuisin elämään mitä erikoisimmissa
olosuhteissa. Luovun turhista tulevaisuuden suunnitelmista ja aikaan liittyvistä määrittelyistä. Kaikki on menossa nyt
uudeksi, ja kukaan ei voi ennustaa mitä on tulossa, yhteisöllisesti tai henkilökohtaisesti. Se on varmaa, että vanha on
kuolemassa pois, tehdäkseen tilaa uudelle. Ihmeitä tapahtuu joka päivä ja telepaattisuus voimistuu hetki hetkeltä.
Ennen kuin menet nukkumaan, pyydä unien vartijaa näyttämään sinulle tehtäväsi ja seuraavat askeleet, sekä pyydä
tietoisuuden ja sydämen avaamista.
Yön varjo ja kasvu teemoina ovat suvaitsemattomuus, ajatuksellinen jäykkyys, toisten tuomitseminen,
sulkeutuneisuus, moralisointi, masentuneisuus, pelko tehdä uudistuksellisia kokeiluja, oman reviirin vahtiminen ja
mielen labyrinttiin eksyilyt. Tästä kaikesta olemme saanet mahdollisuuden tällä jaksolla vapautua, ja saamme lähteä
elämään sydän auki ja suvaitsevaisesti, hyväksyen itsemme ja kaikki elämän tapahtumat. Ymmärtäen, että suuri
kokonaisuus on rakentumassa, ja meillä on jokaisella siinä oma paikkamme. Kokonaisuus valmistuu ajallaan. Omat
askelet selviävät juuri oikeaan aikaan. Nyt vain siedetään sitä, että ei tiedetä!
Tärkeä päivämäärä 18.5.14. Tämä päivä on energian ulostulo päivä, koko tälle kuluneelle Keltaisen linnan jaksolle,
joka alkoi 5.4.14. Kaikki mitä olemme nyt läpikäyneet ja kipuilleetkin, jollakin tapaa kulminoituu, näyttäytyy, tai tulee
selvemmin ymmärretyksi. Tätä päivää kannattaa tarkkailla ja tehdä havaintoja oman elämän ja tuntemustensa
kautta. Mikä on tullut valmiiksi, nousee tietoisuuteen tai mikä on tullut kypsäksi?

26.7.2014 Prekessio syklin tarkentuminen.
David Willcok kertoo kirjassaan Lähdekenttä, että monien alkuperäisheimojen jättämän perimätiedon mukaan 25.26.7.2014 on prekessio kierroksen tarkka ajankohta. Tähän tapahtumaan viittasivat myös mayat 21.12.2012
päivämäärällä. Kyseessä on pitkän ajan syklit ( n. 25 500 vuotta tai 26 000 Tunia/ Long Count-kalenterissa), ja tämä
heinäkuun päivämäärä näyttää olevan todellinen kulminaatio piste. On aika avautua koko ihmiskuntana,
uudenlaiseen tietoisuuteen, johon myös aktiiviset tähtiyhteydet kuuluvat.Kerron tästä lisää lähempänä ajankohtaa.
26.7.2014 on myös Jose Argüellesin 13:n Kuun kalenterissa uuden vuoden päivä.
(25.7 on ns. vihreä päivä eli päivä ajan ulkopuolella.)

Silloin alkaa 9. Solaarinen vuosi ja se on käytännössä toiminnan vuosi!
Merkkinä on Punainen Kuu, aika herätä tiedottomuuden unesta ja alkaa muistaa, sekä unelmoida elämänsä ja
maailma uudeksi!!
Tämä ymmärrys antaa perspektiiviä, miksi kulunut jakso on ollut kenties hyvinkin haastava, tai oudon ja
epätodellisen tuntuinen. Olemme ajatelleet, että uusi maailma olisi jo alkanut syntyä heti 21.12.2012, mutta näyttä
siltä, että kaikki on vasta nyt oikein toden teolla käynnistymässä. Olemme olleet valmisteluvaiheessa, heräämässä ja
aktivoitumassa. Tulemme terveiksi ja puhtaiksi valonkanaviksi.
Siksipä nämä viimeiset kiusaukset onkin helpompi ymmärtää, ajatuksella että käynnissä on tietoisuuden
avautumiseen liittyvät valmistelut, joita toiset kutsuvat myös ylösnousemus oireiksi.
Uuden-Seelannin matka 1.11 – 15.11.2014
Tieto tulossa olevasta matkasta alkoi kanavoitua minulle viime vuoden Maya-matkalla. Erityisesti Guatemalan
Tikalissa, jossa pyramidin huipulla saimme tähtikoodausta ja energisointia. Viesti oli, että seuraavaksi mennään
Uuteen-Seelantiin. Matkaa suunnitellessa on moni palanen loksahtanut kohdalleen ja olen ymmärtänyt selkeämmin
matkan tarkoitusta. Tähti yhteydet, oman kehon tähtiviisaus, muinaisten mannerten Mu:n ja Lemurian energiat ja
keveämpi olemus, aistiemme avautuminen, 26.7.14 kulminaation saavuttaminen, kaikki merkit viittaavat siihen, että
olemme valmiita käytännössä uuteen aikaan ja uudenajan todelliseen tietoisuuteen.
Tämä on matka, jollaisia tehdään sielun ohjauksen mukaan. Mikäli tunnistat sydämessäsi kutsun, niin lämpimästi
tervetuloa mukaan. Luokaamme valoverkkoa matkalla olijoiden ja hengessä mukana tulevien välillä. Maailman mieli,
144 000 kristalliverkko on tuolloin jo hyvin vahva, ja telepaattiset yhteydet luonnollinen tapa kommunikoida.
Matkamme alussa maya-kalenterissa on 10 porttipäivän jakso, jolloin yhteydet ovat aivan auki, korkeimpaan
tietoisuuteen ja tähdistöihin! Näissä energioissa on tiedossa mitä huikein noste, koko matkalle  Kun palaamme
alkaa keskuskanavan jakso, käynnissä lienee todellinen tietoisuuden evoluutio harppaus, matkalaisille ja kaikille
ihmisille ympäri maailman.
UUDEN-SEELANNIN MATKAESITE LINKISSÄ JA SIVUILLANI
Vetäjinä Maiccu Kostiainen ja Päivi Kaskimäki
Maiccu välittää viestejä luonnolta, eläimiltä ja delfiineiltä.
Minä välitän viestejä tähdistä ja uniajanmatriisista.
http://www.paivikaskimaki.com/uusiseelanti/1esite.pdf

