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KELTAISEN AURINGON AALTOJAKSO 28.1 – 9.2
UUSI ALKU ja TAAJUUDEN MUUTOS
Joulun aikaan, 20.12.15 alkoi uusi synnytyskierros Tzolkin kalenterissa.
Joulupäivään sattui harvinainen täydenkuun hetki. Aurinko on ollut pitkin
alkuvuotta myös hyvin aktiivinen purkauksineen, ja erilaiset
sähkömagneettiset voimat ovat valvottaneet, tai herätelleet keskellä yötä,
vastaanottamaan uutta valon ja rakkauden dataa.
Tuntuu kuin erityinen superlataus olisi käynnistänyt tämän vuoden. Siirtymä uudenlaisen luomisen, ja
elämisen taajuudelle.
Moni ihminen koki joulun aikaan todellisen joulun ihmeen! Purkautuneet avioliitot päätettiinkin sitoa
uudelleen. Haastavat draamat, ja tunnelukot avautuivat. Ihmissuhteissa alkoi syntyä aivan uudenlainen
taajuus. Menneisyyden kivut ja pelot hävisivät. Kuin olisi tulppa lähtenyt sydämestä, ja avannut sen
näkemään kaiken rakkauden silmin.
Itse koen, että vanhat sielunsopimukset vietiin, tai näyteltiin, täysillä loppuun. Vanhan maailman tie päättyi.
Alkoi uuden maailman luominen. Uuden sielunsopimuksen kirjoittaminen, tietoisuudella, jota niin moni on
vuosikaudet opiskellut. Suomut putosivat silmiltä ja voi nähdä kaiken uudella sydäntietoisuudella.
Tammikuun alkupuolella tuli jonkinlainen peruutusvaihe.
Huikea nousukiito näytti vähän tyrehtyvän. Tunnelmat lässähtivät hetkeksi. Tammikuun lopulla, Auringon
aaltojaksossa, olemme päässeet paremmin tasapainoon uusien energioiden kanssa. Jos on vielä tukkoisuutta
tunteissa, tai ihmissuhde rintamalla, niin ne lienevät vain ”viimeisiä kiusauksia”. Tai on tarkoitus tehdä
tarvittavat korjausliikkeet.
Keho tulee hivenen perässä uudistavissa energioissa.
Sydänkeskus on apposen auki, ja uusi energia keho ympärillämme, odottaa pääsevänsä sulautumaan
fyysisen kanssa.
Selkänikamien jumituksia, meridiaaninen tukostelua tai päänsärkyä on ollut ilmassa.
Jäsenkorjaajani vahvisti saman kokemuksen työssään. Itse sain auki nikamalukon, joka ei aiemmin ole
kunnolla avautunut. Suosittelen joogaa, akupunktiota, homeopatiaa ja jäsenkorjausta. Niillä saanee parhaan
tuloksen näissä kehoakin vahvasti muokkaavissa energioissa.
Sydämentiellä, tyhjällä sydämellä
Auringon aaltojakson ydinteemoina on sydäntietoisuus, pyyteetön rakkaus, ja näiden ilmentäminen kaikessa
tekemisessään. Näillä aineksilla on elämä sujunutkin leppoisan onnellisesti. Välillä saattaa jopa olla vähän
tylsän oloista. Draama on jäänyt pois, ja elämän ylämäki-alamäki sirkus on muuttunut tasaiseen, rakkaudesta
käsin toimintaan.
Olemme sydämentiellä, ja sydän on tyhjentynyt vanhoista negatiivisista tunteista. Äärettömät
mahdollisuudet odottavat alkuluomisen meressä. Antaa asioiden tekeytyä hetki kerrallaan. Uusi tie on vasta
alkanut. Kuin pieni lapsi, voi opetella kävelemään uuden ajan ensiaskeleitaan. Uteliaana, luottavaisena,
sydän auki, ja koko uusi elämä edessä.

Parisuhteet nousevat tällä jaksolla syvälliseen tarkasteluun. Vain täydellisin sydämien välinen yhteys
tyydyttää. Toiselta ei voi salata mitään. Vastaavasti, kaikki mitä ajattelet, tai tunnet, välittyy saman tien
kumppanillesi, aiheuttaen täysin vastaavan reaktion, kuin millä tunteella häntä itse ajattelet.
Kumppanuudet onkin mahdollista säätää uuden ajan rakkaustietoisuuden taajuudelle.

Jakson kantava teema on ollut luoda kauneutta ja harmoniaa, sekä ilmentää hyväksyntää ja läsnäoloa. Isoja
asioita, joissa itselläni on ollut oivallisena inspiraattorina Ekhard Tollen kirjat. Tuttuja teemoja, jotka nyt
avautuvat uudistuneella tietoisuudella.
Melkoinen uudeksi syntymän jakso käynnissä koko planeetalle, mutta tärkeintä on havainnoida itseään ja
selvätietoisuuteen avautuvia aistejaan. Intuitio toimii nyt vahvasti. Sydämesi tuntee kyllä tien.
Kiirettä ei ole.
Mielen hallinnan kanssa voi olla vielä vähän tekemistä. Kirjoittelin aiheesta Hidasta Elämää blogissani,
aiheella Mielen palatsissa http://hidastaelamaa.fi/author/paivi-kaskimaki/
Luennoin lisää aiheesta Oulussa Ilonvalkeat- messuilla otsikolla, Mielen maailmasta sydämen tielle.

AURINGON JAKSON VARJOTEEMAT
Kasvunteemoina jaksolla ovat esiin nousseet parisuhteen kiemurat, sekä yleensä ihmissuhteet, ja niiden
todellinen merkitys itselle. Illuusiot ja yli-idealistiset odotukset paljastuvat, aiheuttaen pettymyksiä.
On myös opiskeltu ehdollisen rakkauden teemoja. Osaanko antaa pyytämättä vastapalvelusta. Osaanko
vastaanottaa vapaasti. Haastetta on ilmennyt siellä, missä puhtaalla sydäntietoisuudella, on herännyt
näkemään asiat rehellisesti ja todellisessa perspektiivissä. Valheen ja epäaitouden kuplat ovat hajonneet. Nyt
voi toimia vain täysin rehellisenä omalle sydämensä tiedolle.
MATKA SYDÄMEN TIELLE – CAMINA DEL CORAZON
Perun shamanismiin liittyy käsite sydämen tiestä, joka on elämistä avoimella ja tietoisella sydämellä.
”Camina Del Corazon” odottaa nyt konkreettisesti matkalle lähtijöitä.
Olen tekemässä Tähti-Matkaa Peruun marraskuussa 2016. Arviolta viikot 46-47 kieppeillä.
Tiedossa ainakin Machu Picchu, Sacred Valley, ja Titicaca-järvi kelluvine kaislasaarineen. Mahdollisesti
myös mystiset Nazca Linjat, sekä Cahua Chin kadonnut kaupunki.
Ilmoitan tarkan ohjelman hintoineen, kun olen saanut sen valmiiksi.
Ihaninta auringon ja valon aikaa sinulle.
Päivi

-------------------------------------------------------------------------------------------TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
6.-7.2 HELSINKI – MINÄ OLEN MESSUT
Teen tulkintoja messuilla. Ajan voi varata etukäteen tai osastollani 228 B, 2. krs, ajanvarauslistaan.
10.-11.2 MIKKELISSÄ- Maya-tähti-ilta ja henkilökohtaisia katselmuksia.
20.-21.2 OULUSSA – ILON VALKEAT- HYVINVOINTIMESSUT
23.2 KOKKOLASSA - Maya-ilta aiheella, Erityisherkkyys ja tähti-ihmiset. Henkilökohtaisia katselmuksia.
29.2 HELSINKI – Henkilökohtaisia katselmuksia
6.3 ASKOLA- Avaimet intuitioon- hyvinvointi tapahtuma. Luentoja henkilökohtaisia katselmuksia.
9.3 PORI- Maya-ilta aiheella, Erityisherkkyys ja tähti-ihmiset. Henkilökohtaisia katselmuksia
23.3 TURKU- Maya-tähti-ilta ja henkilökohtaisia katselmuksia

MAYA-GAYAA TAMPEREELLA- Lennokkaassa yhteistyössä Kaija Juurikkalan kanssa
18.3 Inspiraation päivä, vapaa pääsy.
19.3 Maya-Gaya työpaja päivä. Sielun draamaa ja maya-astrologiaa.
1.4 Maya-Gaya työpaja päivä. Sielun draamaa ja maya-astrologiaa.
http://www.paivikaskimaki.com/esite/Maya-Gaya%20esite.pdf
______________________________________________________________________________
OLETKO AINA TOIVONUT, ETTÄ OLISI TAPA MÄÄRITTÄÄ OMA ANSIOTASOSI JA TEHDÄ
MITÄ HALUAT… JA JOKU NÄYTTÄISI SEN KÄDESTÄ PITÄEN?
“Anna itsellesi 12kk aikaa rakentaa
unelmatyö niin näytän miten onnistut, takuuvarmasti, ja teet tästä unelmaelämän!“
Andy Hopin tehovalmennus muiden tekijätyyppien seurassa: todennäköisesti nopein ja helpoin tapa
ryhtyä menestyjäksi!
Lämpimästi suosittelen Andyn valmennusta.
http://tekijaakatemia.fi/?tap_a=6232-17d132&tap_s=17814-634008

____________________________________________________________________________

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

