Hei ja aurinkoista päivää.
Sen verran on ajan virta nopeutunut, että lennokkaasti lähetän tällä kertaa vain ydin
teemat ajanlaadusta.
Lisää astrologisia tunnelmia voit käydä katsomassa videolla, joka on meilin lopussa.
Olen Astro- tiimin kanssa juttelemassa maaliskuun tapahtumista maya-astrologian ja
länsimaisen astrologian yhdistelmänä.
24.2 - 8.3. VALKOINEN TUULI
Tuulen numero on 2. Polariteettien yhdistämistä ja vastakkainasettelun purkamista.
Tasapainon etsimistä kaikilla elämän osa-alueilla, mutta erityisesti omassa sisäisessä
maailmassaan.
Miten tasapainottaa mieli ja sydämen intuitio!
Jaksolla on kiitettävästi mielialojen ailahtelevaisuutta, ja tunteiden myllerrystä äärimmäisestä toiseen.
Uusi tunteen ja ajatuksen tasapaino on syntymässä.
Nyt hetkessä elämisen merkitys korostuu.
Aika nopeutuu, ei ehdi tehdä kuin tärkeimmät asiat. On suotuisaa olla läsnä vain yhdessä hetkessä, sillä kaikki
tulevaisuuteen tähtäävä suunnitelmallisuus tuntuu takkuilevan.
Nyt-hetkessä avautuu telepaattisuuden kenttä, joka toimii entistä herkemmin ohjaten sinut juuri oikeaan paikkaan,
oikeaan aikaan.
Näkymätön ajan virta nopeutuu, johdattaen meidät yhä syvemmälle ihmeiden näkymättömiin maailmoihin.
Alamme yhdistyä kultaisen aikakauden tietoisuuteen ja sieluitseemme entistä vahvemmin.
Näemme ja koemme entistä selvemmin. Enää ei ole tilaa kompromisseille, kun sydämen 6.aisti välittää todellisen
tiedon käyttöömme kaikissa tilanteissa.
Päätökset tehdään vain sydämen navigaattoria kuunnellen. Kaikki tai ei mitään!

Elämme nyt todeksi sitä mitä olemme opiskelleet henkisyydessä!
On aika ottaa kaikki tietoisuuden kultaiset työkalut arkiseen käyttöön.
Voit kysyä vastauksia vain sisäiseltä viisaudeltasi.
Luovuus ja luova kommunikointi ovat vahvassa roolissa.
Mikä on minun viestini maailmalle.
Miten käytän luovuuttani.
Osaanko ja pystynkö ilmaisemaan syvimmät tunteeni avoimesti?
Jaksolla nousevat puhdistumaan syvimmät tunnetilat ja traumat kaukaa lapsuudesta ja menneisyydestä. Kohtaamalla
ne, voit päästä ne vapaaksi.
Varjoteemoina ovat sitoutumisen ja vastuunottamisen pelko.
Päättämättömyys ja ailahtelevat mielialat näyttäytyvät.
Elämän kontrollointi ja uhrimentaliteetti nostavat päätään.
Illuusiot ja täydellisen tulevaisuuden visiot näyttävät todellisen puolensa.
Kuvassa voi olla myös egoismia ja suvaitsemattomuutta, sekä epäluotettavuutta.
Opiskeltavaa riittää varmasti jokaiselle. Toisaalta, voi olla elämä sujuu kuin tanssi, kun on kohdannut kasvunpaikat ja
asiat on selvitetty.
Nyt voi antautua ajan virtaan onnellisen luottavaisena ja sydän avoinna!
Upeaa tätä hetkeä meille kaikille.
Tässä hetkessä on kaikki hyvin, siihen ei tarvitse lisätä mitään, eikä siitä tarvitse ottaa mitään pois.
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