20.9
Hei.
Lähestymme hyvin merkittävää ajanjaksoa, voisi sanoa
että rajapyykkiä koko ihmiskunnan evoluutiossa.
Erityisesti yksilön tasolla ajatellen käsillä on
mahdollisuus konkreettisesti astua vanhasta uuteen
maailmaan.
Keskuskanava maya-kalenteri Tzolkinissa, 21.9 - 10.10
( päivät 121 – 140 Tzolkinissa )
YK:n maailman rauhan päivä 21.9
Syyspäivän tasaus 22.9
Ilmestyskirjan merkki tähtitaivaalla 23.9
Keskuskanava kuvastaa synnytyskanavaa, jossa ihminen
voi fyysisesti ja psyykkisesti syntyä uudeksi.
Avautuminen ajattomuuden ja äärettömyyden viisauteen
on tällä jaksolla mahdollista.
Ihminen yhdistyy henkeen ja todellisiin kykyihinsä.
Ihmisestä tulee jälleen pitkän unohduksen yön jälkeen
kokonainen, ehjä.
Maapallo on linjautuneena kaikkein korkeimpaan
värähtelytaajuuteen, keskusaurinkoon, jumalallisen luomisen Lähteelle.
Jaksolla saattaa ilmetä informaation, tapahtumien ja mahdollisuuksien tulva.
Kannattaa pysyä omassa keskuksessa, vaikka miten tuntuu että on kuin lentoon lähdössä.
23.9 Neitsyen ja Leijonan tähtikuviot näkyvät taivalla yhdessä planeettojen kanssa asetelmassa,
joka on kuvattu Ilmestyskirjan 12 luvun ennustuksessa.
Tällaista kuviota ei aiemmin ole tiedetty taivaalla näkyneen ja se onkin herättänyt suurta ihmetystä.
Tzolkin kalenterissa on 23.9 päivä no 123, Sininen Rytminen Yö.
Tasapainotun kaikkien maailmojen yhteyteen, tietoisuuden kanavat auki.
Sisäinen näkijä, tietäjä ja intuitiivinen viisaus meissä jokaisessa voi säätyä korkeammalle oktaaville.
Taajuuteen jota ei ennen ole voinut kokea.
Mitä kaikkea tämä saattaakaan merkitä, uskon sen olevan positiivinen muutos uuteen.
Suosittelen kirjaamaan ylös omia tuntemuksia, oivalluksia ja kokemuksia.
Niihin kätkeytyvät henkilökohtaiset ajanmerkit ja tienviitat.
Synnytyskipuja on nyt käyty läpi jo niin pitkään että on aika alkaa elää onnellisuuden ja tietoisen sydämen
aikaa.
Tämän merkittävän ajan voi parhaiten ottaa haltuun elämällä normaalia, maadottunutta arkeaan, mutta
tietoisena luomisvoimistaan.
Energiat mahdollistavat suuren muutoksen omassa elämässä ja valinnoissa.
Nyt jos koskaan on tärkeä valita tasapaino, intuitiivinen älykkyys, menestys, unelmien toteutuminen,
terveys, onnellisuus, rauha ja rakkaus.
Otsa hiessä rämpimisestä voi vihdoin luopua ja tilata sujuvuutta!!!

Valon ja varjon vääntöä olemme saaneet seurata kukin elämissämme.
Hyvän ja pahan vastakkainasettelu on jotenkin räikemäpää ja rajumpaa.

Syyspäivän tasauksessa valon määrä luonnossa vähenee ja pimeä aika pitenee.
Koen että YK:n maailman rauhan päivän asettuminen tähän kohtaan, tuo kollektiiviseen kenttää osaltaan
valon ja rakkauden teemoja.
Voimme kukin ottaa osaa valon määrän lisäämiseen pitämällä oma sydän avoinna ja pysymällä
luottavaisena ja hyväksyvänä.
Ota osaa valotalkoisiin omalla tavallasi.
Tällä jaksolla pisara meressä toimii potenssiin miljoona kaikessa tekemisessä!

Kriittinen piste, valoportti, yksi askel portista ja kaikki muuttuu
Tietoisen valinnan kautta voit nousta omaan valohissiin ja antaa elämän näyttää mitä sillä on nyt
tarjottavanaan juuri sinulle.
Millaisiin mittoihin oletkaan kasvanut henkisen polkusi matkalla ja mihin oletkaan nyt kykenevä.
Aika tarjoilee mahdollisuuden siirtyä uuden tietoisuuden portaalle.
Astutaan läpi omasta tähtivaloporttista, aletaan elää rakkauden ja rauhan maailmaa tahoillamme todeksi.
Lämpimin syysterveisin, Päivi
Hidasta Elämää blogissa viimeisin kirjoitukseni
Tapahtumia Seinäjoella, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Joensuussa
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