Hei ja ihaninta aurinkopäivää tänään 25.3
Jo alkaa helpottaa ja elämän eliksiirit virtaavat niin raikkaina.
Aloitimme Keltaisen Siemenen aaltojakson 23.3 ja se
päättyy 4.4.
Siemen on elämäniloa, elinvoimaisuutta ja pursuilevaa
kukoistusta!
Tämä on kasvun ja tulosten esiintulon aikaa. Sadonkorjuuta
koko tältä pitkältä ja melkoisen synkältäkin jaksolta.
Luonnollinen ja aito itsen ilmaisu on jakson parasta antia.
Nyt on helppo olla oma itsensä ja ilmaista omaa,
poikkeuksellistakin, persoonallisuuttaan hyvinkin luontevasti.
Tällä jaksolla on suotuisaa saattaa ne ideat ja ratkaisut käytäntöön, joita on pohdiskellut ja
synnytellyt.
Nyt on rehevä maaperä valmis tuottamaan unelmien satoa.
Ihanaa, vihdoinkin kaiken haasteen ja kipuilun jälkeen pääsee nauttimaan siitä,
minkä on itsessään saanut synnytettyä ja puserrettua elämän kasvulingon läpi.
Herkullisinta ja ominta sydämen aitoutta, kaikessa tekemisessään ja olemisessa.
Siemen on idearikkautta ja inspiroitunutta kekseliäisyyttä. Omat mielen ailahdukset kannattaakin
ottaa nyt hyvin vakavasti.
Siemen on myös energiaa, joka saattaa ideat käytäntöön ja auttaa keskittymään olennaiseen. Nyt
rullaa ja hommat etenee!
Tämän jakson energia on nuorekkuutta, hedelmällisyyttä ja seksuaalisuutta. Parasta kasvukautta!!
Olemme myös voimakkaasti kollektiivisen tietoisuuden ja valoenergian vahvistumisen äärellä.
Meidän on nyt entistä helpompi yhdistyä maailman kollektiiviseen valoverkkoon ja ammentaa mitä
moninaisimpia ratkaisuja käyttöömme.
Telepatia ja synkronismi näyttäytyy entistä selkeämmin arkista elämää ilostuttaen, ja vahvistaen
itselle sitä, minkä on aina jotenkin jo tiennyt.
Jaksolla on hyvä tarkkailla omaa tietoisuuttaan ja sen toimintaa, sillä olemme selvästi saavuttaneet
tietynlaisen
kasvunprosessin valmiiksi tulemisen vaiheen.
Mitä tämä uusi tietoisuus itselle tarkoittaa, siitä on hyvä ottaa selvää.
Porttipäivät 25. - 3.4
Tänään aloitimme 10 porttipäivän jakson. Porttipäivät ovat erityisiä energisointi päiviä, jolloin
yhteydet rinnakkaisiin todellisuuksiin, omaan sieluviisauteen tai tähdistöihin
ovat hyvin avoinna. Nukkumisen kanssa on jälleen kenties hankaluuksia.
Ehkä onkin hyvä käyttää valvottu aika vaikkapa kirjoittamiseen tai sisäisen itsen kuunteluun, nyt
ovat yhteydet todella vahvasti auki.
Niska on jäykistellyt ja päänalueen tuntemukset tai kivut saattavat johtua herkistyvästä
käpyrauhasesta ja tietoisuusväylien avautumisesta.
Porttipäivä energiaa voi käyttää tietoisesti oman tekemisen voimistamiseen. Sitä voi hyödyntää
meditoimalla ja avautumalla entistä herkempiin yhteyksiin.
Se on myös vahvistavaa, aktivoivaa ja uudistavaa energiaa.

Ja tietenkin tähtiportit ovat auki, joten mielikuvamatkailu Siriukseen, Arcturukseen, Plejadeille,
Venukselle tai vaikkapa Otavaan ja Pohjantähdelle on mitä antoisinta!
Maya-illoissa eri puolella Suomea olemme matkanneet musiikin myötä moniin tähti paikkoihin.
Kokemukset ovat olleet kaikessa erityisyydessään kauniita ja voimallisia.

Varjo ja kasvuteemat tällä jaksolla liittyvät itsetuntemukseen ja itseluottamukseen.
Erityisesti siihen, kuinka luotamme sisäiseen itseemme ja intuitiiviseen tietoomme.
Jaksolla saattaa nousta esiin itsenvähättely ja itsetunnottomuus.
Esilläolemisen pelko tai erakoituminen, sekä itsen tukahduttaminen, saattavat nousta haasteeksi.
Muita teemoja kasvupuolella ovat pysähtyneisyys, epäluuloisuus, arkuus, ylisuojelevuus ja
perusluottamuksen teemat.
Nyt ei ole tosiaankaan aika panna itseään piiloon, vaan enemminkin nousta oman elämänsä
estradille
ja näyttää intohimoisin puolensa, itselle parhaalla ja persoonallisella tavalla.
Itsetuntoisesti ja rinta rottingilla!!!
Siispä hymyä huuleen ja nauttimaan elämän keväästä!
Erityinen energian kulminaatio päivä on 27.3. Tässä päivässä näyttäytyy koko tämän Sinisen
Linnajakson ( kesto 12.2 – 4.4) lataus tai sato.
Se on ns. energian ulostulopäivä. Sitä siis tarkkailemaan. Miltä tuntuu ja mitä itsessä tai
ympäröivässä maailmassa tapahtuu tai tulee valmiiksi.
Mikä näyttäytyy. Teema on oman voiman kokoaminen itseen ja harmonian tasapaino.
Omien juurien ja vahvuuden löytyminen, niin täällä Terra Gaiassa, kuin myös tähtijuuret
kosmisessa kokonaisuudessa.

UUDEN SEELANNIN TÄHTIMATKA
Ohjelma alkaa olla pian valmis.
Alustava matka-aikataulu on 1.11.14-14.11.14
Lentoaikataulut voivat tähän jonkin verran vaikuttaa.
Tiedossa mm.
Maori-kulttuurin muinaista viisautta ja pyhiä paikkoja luonnossa, sekä tutustuminen heidän
henkiseen keskukseensa
ja arkiseen kyläelämään.
Odotan juuri vahvistusta tietoisuus-työpajalle, jonka voimme siellä kanssaan tehdä.
Päätöksenteko on hyvin yhteisöllistä ja jokainen saa tässä yhteisössä vaikuttaa päätöksiin,
joten odottellaan vielä rauhassa vahvistumista:)
Tiedossa myös merta ja rikasta luontoa. Uiskentelua delfiinien kanssa tai ainakin niiden
seuraamista.
Mahdollisesti pääsemme näkemään myös valaita.
Käymme Aotearoa:lla sijaitsevassa Stonehengessä iltayöstä, tähtitaivaan alla.

Maorit ovat tähdistä tulleita ja heille oikea maailma on siellä, missä olemme unessa,
tähtimaailmoissa.
Tällä matkalla voimme jakaa unemme ja näkymme heidän kanssaan.
Vierailumme kohdistuu Pohjoiselle saarelle ja matkaamme sen lähes päästä päähän.
Koen tämän saaren energian hyvin samanlaisena, kuin muinainen Lemuria tai Mu manner.
Havaiji on usein liitetty Lemuriaan.
Maantieteellisesti katsoen Havaiji ja Uusi Seelanti ovatkin, kuin yhdestä mannerlaatasta kauas
toisistaan erilleen ajautuneita kappaleita.
Paikat joissa vierailemme, linkittävät meidät eri tähdistöihin.
Pääsemme yhdistymään eri tähdistöjen viisauteen, kulloisenkin kohteen myötä.
Matkankohteina mm. Auckland - Coromadel - Whakatane - Rotorua - Tongariro - Korinti Whanganui - Palmerston North - Martinborough - Wellington.
Mikäli olet kiinnostunut matkasta, lähetä minulle sähköpostia aiheesta.
Tämä ei ole sitovaa, vasta saatuasi tarkat matkatiedot hintoineen, voit päättää, oletko lähdössä
mukaan.
Pääsen näin hahmottamaan ryhmän kokoa jo alustavasti.
Itse olen kyllä niin innoissani että oikein kutkuttaa!
Lähetän tarkat infot heti, kun kaikki tarpeellinen on koossa.
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