22.8.2014
Aurinkoista tätä päivää, juuri sinne missä nyt oletkin.
Maya-kalenterissa olemme viimeistelemässä Sinisen
Käden aaltojaksoa.
Sen kesto on 13.8 -25.8 (25.8 on myös uudenkuun päivä )
Sininen Käsi edustaa oman energian vapaata kiertoa ja asioiden
loppuun saattamista.
Se on viimeistelyn voima.
Mistä pitää irrottaa otteensa ja mitkä asiat on saatettava loppuun,
jotta uutta voi virrata tilalle?
Muuttoja, eroja, hyvästejä ja projektien valmiiksi saattamista.
Kaikki se mitä on ideoinut ja suunnitellut, on aika saada valmiiksi.
On aika lähteä sille tielle, jonka on nähnyt visioissaan, mutta joka on odottanut oikeaa hetkeä syntyäkseen.
Nyt on se hetki.
Synkronismi ohjaa juuri sinne, missä oman kultaisen aikakauden kasvunsiemenet alkavat itää.
Kultainen tie edessä avautuu askel askeleelta. Olemme oppineet elämään hetkessä. Nyt tämä taito on
valttia.
Synkronismi, eli oikean ajoituksen laki, onkin toiminut niin voimallisesti, että sitä ei voi olla huomaamatta!
Aivan pienissä asioissa, mutta myös suurissa elämän suunnan muutoksissa ohjaus on huikea.
Tapahtumia on enenevässä määrin ja välillä tuntuu, että ympärillä on täysi kaaos, mutta tuon hurjan
pyörityksen keskellä,
on täydellinen suuri suunnitelma ja järjestys, jossa kaikki loksahtaa paikalleen!
Ihanaa on antautua elämän virtaan, luottavaisesti ohjaus toimii ja kaikki sujuu kuin tanssi.
Hienoa on myös huomata, että synkronismi suojaa niin, että itselle epäsuotuisat asiat eivät pääse
toteutumaan.
Enää ei tarvitse tehdä ja oppia ns. virheiden kautta.
Minun ei tarvitsekaan yrittää kaikkea yrittää hallita ja ohjata tai jaksaa. Henki ja synkronimismi hoitavat
asioita täydellisesti.
Nyt on vain annettava itselle lupa luopua turhasta järkeilystä, ja katsoa minne intuitio ja elämän virta
johdattavat.
Käsi edustaa parantamista ja paranemista.
Olo helpottuu, kun turhat taakat on jätetty pois elämästä.
Eheytymistä, kun keskeneräiset asiat on suotuisasti viety loppuun ja saatu valmiiksi.
Jakso on myös läheisyyden ja kosketuksen aikaa. Kuinka parantava vaikutus onkaan kosketuksella!
Vapaus, oman persoonallisuuden hyväksyntä ja oman tilantarve!
Nämä Käden energiaan liittyvät peruslaadut ovat tavalla tai toisella näyttäytyneet.
Käden valoteemat:
Olen vapaa, toimin vapaastatahdosta käsin.
Hyväksyn itseni, persoonallisuuteni ja erityisyyteni juuri sellaisena kuin olen!!
Kuuntelen sisäistä taikuria ja luotan synkronismiin.
Olen takertumaton.
Energiani kiertää terveenä ja vapaana.
Haasteina jaksolla ovat olleet yksityisyyden ja sosiaalisuuden yhteensovittaminen. Missä menevät oman
tilan rajat?
Oman identiteetin hyväksyntä on ollut esillä.
Irtipäästäminen ja turhat vastuut, riittämättömyys tai keskeneräisyys, ovat olleet kasvun teemoina.
Keskittymiskyvyn puute ja saamattomuus ovat kenties häirinneet.

Melkoisen suuria teemoja nämä Käden ydin teemat.
Toisaalta olemme nyt tietoisuuden avautumisessa tulleet kohtaan, jossa ymmärrämme kaiken tämän jo
aivan uudella tavalla.
Pääsemme opiskelemaan uuden kultaisen aikakauden tietoista luomista ja elämistä, oikein todenteolla,
Auringon aaltojaksossa.
Keltaisen Auringon aaltojakson kesto on 26.8 - 7.9
Rauha, rakkaus, kristustietoisuus käytännössä. Ihanteet ja arvot,
tietoiset tavoitteet. Siinä ydin elementtejä.
Pyyteetön rakkaus ja sen ilmentäminen arjen teoissa ja elämässään.
Harmonian luominen ja sisäisten arvojen seuraaminen.
Jakso on hyvinkin suotuisa ja leppoisa kaikessa kauneudessaan.
Negatiivisuus on nyt helppo jättää taakse ja nähdä kaikki rakkauden
silmin.
Toivon, että tämä energia tuo suotuisia tuulia, myös maailmamme
sotaisaan tilanteeseen.
Ainakin omassa elämässään voi tehdä ihmeitä tällä rakkausenergian
latauksella!
Siispä sydän ja syli auki, vastaanottamaan ja jakamaan parastaan.
Jakson kasvuteemoina ovat uhrimentaliteetista luopuminen ja oman voiman rohkea ilmentäminen.
Jos on asettanut ehtoja rakkaudelleen, niin nyt on aika löytää ehdoton rakkaus.
Liika idealismi ja liian suuret odotukset näyttäytyvät.
Nyt on suotuisaa hyväksyä oma keskeneräisyys ja armahtaa itsensä.
Olen inhimillinen ihminen, teen parhaani elääkseni arvojeni mukaan, mutta hyväksyn myös sen, että olen
vielä matkalla.
Löydän armon ja rauhan, sydämen auringon lämmön.
Aurinko ja kultainen aikakausi
Aurinkokuntamme keskustähti, näkyvä aurinkomme on ollut aktiivisessa vaiheessaan. Sykli toistuu yleensä
noin 11 vuoden välein. Aktiivisuus ilmenee erityisesti auringonpurkauksina. Purkausten osuessa maapallon
ilmakehään, se saa aikaan revontulia ja sähkömagneettista toimintaa.
Tämän toiminnan moni kokee mm. päänsärkyinä, nukkumisongelmina tai kihelmöintinä keholla.
Itse yhdistän verenpaineen nousun ja kehon erikoiset tuntemukset, kihelmöinnin ja kutittelun, sekä
nukahtamisvaikeudet tähän aktiivisuuteen.
Hyvin väsyneenä mennään nukkumaan ja hetken päästä herää aivan virkeänä, sen jälkeen nukahtaminen
on hyvinkin vaikeaa.
Toisilla unirytmi saattaa heilahdella muuten poikkeavasti, unet ovat voimallisia.
Kehomme sähkömagneettiset kentät reagoivat auringon aiheuttamaan sähkömagneettiseen toimintaan.
Minusta on tuntunut, että aurinkomme on myös sädettänyt meitä galaktisen valon informaatiolla, joka on
osaltaan ollut avaamassa tietoisuuttamme! Aurinko synnyttää ja ylläpitää tämän planeetan elämän.
Auringon tahdittamana elämme sen syklien mukaisesti ja kehitymme tietoisuudessamme. Sen aktiivisuus ei
voi olla vaikuttamatta meissä ja kehoissamme.
Tämä kesä jää historiaan yhtenä kuummimmista kesistä. Aurinkomme näytti voimansa!
Helteen keskellä moni kävi läpi syvällistä uudeksi syntymää, auringon valoinformaation avatessa
kehon muistilokeroita ja piilotajunnan syvyyksiä.
Prosessit olivat sen mukaisia tunnepuhdistuksia.
Kesän lopulla aurinko hiljeni useammaksi viikoksi. Ihanaa oli nukkua kunnolla!
Nyt, 21.8 sieltä lähti jälleen isompi purkaus. Uusia purkauksia on jälleen odotettavissa.
Kultaisen aikakauden käynnistyminen

Muinaiset Vedalaiset kirjoitukset kertovat, että kultainen aikakausi koittaa kun aurinko, kuu ja Jupiter ovat
yhdessä huoneessa.
( David Wilcock, kirjassaan Lähdekenttä)
Astrologisen tietokone ohjelman mukaan tämä on tapahtunut 26.7.2014
Tämä on samanlainen syklin taite maan prekessio kierrossa, ( vähän vajaa 26 000 vuotta ) kuin mitä
tarkoitti Maya-kalenterin syklin taite 21.12.12.
Eroa näillä on vain noin 1,5 vuotta.
Maya-tutkija Jose Argüellesin käynnistämä 13 kuun kalenteri synkronoi täydellisesti tuon päivämäärän
kanssa.
Siinä alkoi uusi vuosi 26.7.14.
Tämä alkanut vuosi on 9. eli Solaarinen vuosi Punaisen Kuun energioissa.
Kuinka herään muistamaan ja yhdistän intuition tietoiseen toimintaa. ( Vuosi päättyy 24.7.15 )
Veli Martin Keitel kertoi samaan aikaan ilmentyneistä viljapelto kuvioista, tapahtumiin liittyen.
Aikalaiva Maa
on telakoitunut galaktiseen synkronismiin, linjautunut entistä suorempaan yhteyteen, ja sama on
tapahtumassa meissä ihmisissä,
sekä kaikelle elävällä tällä planeetalla.
Suuret ajan ja avaruuden syklit täydentyvät. Näkymättömät ajan spiraalit alkavat luoda uutta, laajaa
kaartaaan, tulevaan tietoisuuden kulta-aikaan.
Aurinko ja aurinkokuntamme planeetat synkroivat keskenään. Ne signeeraavat ajan laatua ja energioita.
Olemme astumassa todenteolla uuteen aikaan.
Kuluneet pari vuotta, kaikkine haaastavine kokemuksineen ja tuntemuksineen, ovat olleet merkkejä tästä.
Olemme olleet kuin lähtölaskennassa ja saavuttaneet tiheysaallon vaikuttavimman vaiheen.
Mitä tämä kaikki merkitseekään.
Tätä voimme tahoillamme tutkailla pian alkavassa Auringon aaltojaksossa.
Tuota jaksoa kannattaa havainnoida niin omassa elämässään, kuin myös ympäröivän maailman
tapahtumissa.
Merkit ja signaalit, joihin kiinnität huomiota ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Elämä tapahtumat ja sisäiset viestit toimivat koodeina.
Ne on hyvä laittaa itselle talteen, kuin tienviittoina, joiden avulla oma kultaisen ajan tie alkaa näyttäytyä.
Eino Leino on kätkenyt kultaisen ajan avaimia ja Auringon aaltojakson ytimen, runoonsa Hymyilevä
Apollo.
" Ken yhtä ihmistä rakastaa,
se kaikkia rakastaapi.
Ken kerran voi itsensä unhoittaa,
se unten onnen saapi.
Ken kerran itse on onnellinen,
se tahtois onnehen jokaisen
ja antaa ja antaa ja antaa vaan
oman onnensa aarteistaan."
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Aikoja voit tiedustella minulta.
Puhelin tulkintaan voit varata ajan minulta etukäteen.
Maksu tapahtuu pankin kautta.
Varattuna aikana soitto numerooni.
Katselmus voi olla joko selvänäköä tai maya-astrolgiaa.
Se voi olla myös yhdistelmä näitä molempia.
Maya-karttaa kannattaa katsoa erityisesti syntymäpäivän aikoihin.
Oma vuosi energia etenee 13:n vuoden sykleissä ja vaihtuu aina syntymäpäivässä.
Pääset jyvälle omasta syklistäsi :)
Hinnat ja esittely sivuillani www.paivikaskimaki.com
Kaikki tämän viestin tapahtumat ja kurssit löydät myös sivuiltani.
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