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Tzolkinissa on tänään päivä, eli Kin, numero 91
Sininen Kosminen Apina. Olemme Myrskyn aaltojakson
viimeisessä päivässä. Onneksi on perjantai ja loma juurikin
alkamassa, sillä kulunut jakso on ollut erittäin haastava monin
tavoin ja monille ihmisille. Päivän energiakin tuntuu pistävän
kapuloita ylitehokkuuden rattaisiin. Kulkee ja ei kulje, tökkii ja
pätkii.
Kosminen 13.sta sointu on pysäyttävä ja vaatii antautumaan
läsnäoloon, hetkessä elämiseen. Tosin vilkkusilmäinen Apina
päivän symbolina, voi ilmetä mitä moninaisimpina kepposina tai yllättävän ihanina käänteinä.
Ollakko vai eikö, ja jos on, niin miten…siinäpä pähkinää tähän päivään.
Parasta luopua kaikesta mikä ei nyt kulje. Otetaan levon kannalta ja valmistaudutaan huomenna
alkavaan uuteen 13:n päivän sykliin. Saatatkin huomata energiassa tapahtuvan muutoksen jo
tämän illan kuluessa.
Tänään, 3.7 lopetellaan Myrskyn aaltojaksoa, joka alkoi 21.6. kesäpäivän seisauksella
Moni on kokenut todellisen myrskyn silmän ja tornadon pyörityksen kuluneina päivinä. Kesäpäivän
seisauksen myötä valon määrä oli äärimmillään. Se tuntui kirkkaudessaan laittavan liikkeelle
sisäiset ja ulkoiset puhdistukset, erityisesti tunnetasolla. Lapsuudesta asti mukana kulkeneet
möykyt nousivat pintaan. Kränää ja räjähdyksiä oli riittämiin ja mitä yksinkertaisimmastakin
asiasta.
Useampi ihminen oli valmis heittämään hanskat ja pyyhkeen kehään ja jättämään kaiken! Työssä,
ihmissuhteissa, harrastuksissa, moraaleissa tai ulkoa tulevissa säännöissä.
Seisauspäivän seisauttava energia pysäytti elämän vedenjakajalle, katsomaan itseään todella
syvälle sydämeen. Myrsky, joka on universaalia sähköä ja puhdistava sade, toi myötään oman
latauksen. Kehomme sähköt, hermosto, fyysinen ja psyykkinen reagoivat, vahvalla latauksella.
Monena yönä ei uni tullut tai erikoiset virtaukset keholla herättivät erikoisiin aikoihin. Vireyden ja
väsymyksen aaltoliike meni äärimmäisyydestä toiseen. Hermostunut energia oli välillä
äärimmäisen ärsyttävää!
Tarve puhdistaa tai päästä irti vanhasta on ollut esillä vahvasti. Myrskyn energia on laittanut
hakemaan uutta elämisen ilmapiiriä. On haettu uudistunutta, raikkaan virtaavaa tunnetta, yhtä
hyvin kuin uusia kokemuksia ja uusia elämän suuntia. Irtipäästämiset ja uudistukset ovat olleet
jokaisella juuri itselle niitä oikeita. Vaikka välillä on kyllä kirpaissut kovasti ja syvältä!
Itse olen kokenut ihanan uudistumisen uuteen kotiin muuttamisen myötä. Samaan aikaan on
kuitenkin ollut irtipäästämisen opiskelua, poikani lähtiessä armeijaan. Elämän tanssin syklisyys tuo
ja vie. Aina kuitenkin eteenpäin, kehittyen ja jalostuen.
Tunnetason kerroksia on huuhdeltu syvältä ja tukoksia on vapautettu, erityisesti
ihmissuhteissa. Myrskyn haaste, Punainen Kuu edustaa rakkautta, romantiikkaa ja niiden kautta
kulkevaa tunnevirtaa. Parisuhteet ovatkin olleet erityisen suurennuslasin alla, Puhdistava energia
on vaatinut pienimmänkin tekemisen vaikuttimen ja tunneasian selkiyttämistä. Parhaimmillaan
tämä on sitonut liitot entistä vahvemmalle pohjalle, tai sitten ovat tiet erkaantuneet.
Telepaattisuus ja toisen tunteiden aistiminen on nykyään huippuherkkää. On selvää, että monet
hässäkät ihmisten välillä, ovat johtuneet väärin ymmärryksistä. Läheisen ihmisen tunteet tai

ajatukset aistitaan selvästi, mutta ellei näitä aistimuksia otetaan esiin ja puhuta ääneen, on soppa
valmis.
Opettelemme siirtymään konkreettisen kommunikoinnin tavasta entistä enemmän telepaattiseen ja
vaistonvaraiseen tiedonsiirtoon. Siirtymävaiheessa ”häiriöt” ja väärintulkkaukset ovat
ymmärrettäviä. Puhumalla niistä selviää. Parisuhteissa tämä on erityisen tärkeää!!! Näemme
toisen energiat omien tunnelukkojen, pelkojen, aiempien kokemuksiemme tai odotuksien kautta.
Olisi hyväksi työstää itseään, voidakseen ”kuulla” toisen sanomiset aidosti siten, kuin hän niitä itse
välittää. Helposti kuitenkin sorrumme syyttämään toista tai jotain ulkopuolista tahoa, vaikka usein
syvin syy on itsessä. Tätä todellista itseä, ovat kuluneen jakson energiat nostaneet esiin.
Omalla vastuulla on, pystyykö katsomaan itseään peiliin tai ei.
Fyysisinä olentoina olemme läpikäyneet myös siirtymän yhdeltä tietoisuuden taajuudelta
toiselle.
Nousimme tietoisuuden seuraavalle kokemisen spiraalille. Tarkkaile aistejasi ja intuitiotasi.
Huomaat varmasti eron, ja avautuneen sisäisen viisauden kanavan. Nyt tunnistat entistä
herkemmin, miten sieluviisautesi sinua johdattaa.

4.7 – 16.7 KELTAINEN IHMINEN
Jakson ydinteemoja ovat vapaus ja avoimesti näytetyt tunteet!
Pääsemme opiskelemaan edellisen jakson myötä uudistuneiden
tunteiden vapaata ilmaisua ja rakkauden kautta jakamista.
Kesäiset romanssit ja syvenevät liitot ovat nyt suotuisessa
nosteessa.
Yhteisöllisyys ja tasaveroiseen viestintään keskittyminen, ovat
kantavia voimia. Meillä on jokaisella jotakin erityistä annettavaa
yhteiseen jakoon. Nyt on aika tuoda oma kultainen kortensa
kekoon.
Toinen kantava teema on runsausajattelu. Katso ympärillesi ja näe miten valtavasti sinulla on
kaikkea! Näe yltäkylläisyys pienimmässäkin asiassa ja olet manifestoimassa itsellesi
yltäkylläisyyttä. Huomaa ne tilanteet, joissa valitat kaikkea mikä puuttuu, mutta et näe mitä kaikkea
sinulla jo on. On aika laittaa runsaus-aurinkolasit päähän, ja nauttia täysin sydämin.
Varjoteemoina jaksolla opiskellaan sitten niukkuusajattelua ja riittämättömyyttä tai sen tunnetta.
Ylijärkeily ja turha älyllistäminen ovat kasvunlaatuina myös. Sitoutumisenpelko ja vapauteen
liittyvät teemat ovat tapetilla. Itsen vähättelyäkin on liikkeellä.

Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla.
Valkoiset TUULET ovat haastealueella, tai positiivisen kasvun kohdassa. Ilmaise itseäsi ja tunteitasi
avoimesti. Luovu turhasta tulevaisuuden petaamisesta ja antaudu elämään hetkessä. Tuo yhteiseen jakoon
upeat näkemyksesi ja luovat ratkaisusi. Luota! Elämä kantaa. Uskalla sitoutua tässä ja nyt, saamatta mitään
vakuutteluita seuraavan hetken varalle.
Siniset Kädet ovat suotuisella alueella, joka auttaa etenemään omalla tiellä upeaan liitoon. Vie
keskeneräiset asiat suotuisaan loppuun, ja katso mitä uuttaa loppuunsaattaminen voikaan tuoda tilalle!
Nyt on eheytymisen ja toipumisen aika. Nauti vapaudestasi ja kekseliäisyydestäsi.

Punaiset Kuut ovat alitajuntaa ja intuitiota aktivoivalla alueella. Luota tunteisiisi. Anna vaistojen ja intuition
kuljettaa. Seuraa ajanmerkkejä ja symboleita tiennäyttäjänä. Olet herkkien tunteiden tulkki, tiedonvälittäjä
ja parantaja. Luota kykyihisi ja löydä äärettömät mahdollisuudet.
Keltaiset Ihmiset ovat omalla alueellaan. Ilmassa on suuria tunteita ja tärkeitä päätöksiä. Sinä osaat
ajatuksin ja unelmin luoda rikkauksia elämääsi. Uskalla ja rohkeus palkitaan. Antaudu rakkaudelle. Näe
itsesi jumalallisen inspiraation kanavana, kultaisena Graalin maljana, joka on aina täynnä.
Tankataan tänä kesänä aurinkoenergiaa ja valoinformaatiota uudistuva keho ja - tietoisuus täyteen.
Olemme ansainneet nyt kunnon loman ja tauon tämän haastavankin kevään jälkeen.
Kiitos upeista palautteista, joita olen saanut runsaasti näiden kirjeiden pohjalta! Niiden avulla on jälleen
ihana jatkaa syksyn mittaan
Kesäisin aurinkoterveisin, Päivi 
www.paivikaskimaki.com
Syksyn kalenteri on päivitetty sivuilleni kokonaisuudessaan, alla muutamia alkusyksyn tapahtumia.
SYKSYN TAPAHTUMAPÄIVIÄ
30.7 HELSINKI - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
4.8 JYVÄSKYLÄ - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
6.8 VANTAA - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
14.8 RAUMA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
15.8 RAUMA – MAYA-KALENTERI KURSSI
16.8 KOKKOLA – MAYA-KALENTERI KURSSI JA MAYA-ILTA
17.8 KOKKOLA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
29.8 LAPPEENRANTA - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
30.8 IMATRA – ELÄMISEN ONNEA MESSUT - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
28.-31.10 KOLI – SIELULLE SIIVET HUIPPUTAPAHTUMA!
http://www.paivikaskimaki.com/kuv/Koli_sielulle_siivet_A3.pdf
Tarkemmat tiedot www.paivikaskimaki.com

_______________________________________________________________

Puhelinkatselmus
Aika katselmukseen varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, sovittuna aikana soitto numerooni
040-500 0050. Maksu tapahtuu pankin kautta, ennen varattua aikaa.
Maksutiedot saat ajanvarauksen yhteydessä.

Tapaaminen Tampereella
Aika varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, tai sopimuksen mukaan.
Vastaanottoni on osoitteessa: Sininen Käsi Hallituskatu 6, 33100 TAMPERE

Tapaamiset eri kaupungeissa – tapahtumat - kurssit:
Tiedot näihin löydät nettisivuilta www.paivikaskimaki.com

