30.4 – 12.5.2015 SININEN KÄSI
TARTU HETKEEN!
Sinisen Käden jaksolla pääsemme nauttimaan soljuvasta, hetkessä
elämisestä. Mitä vapaampana olet pystynyt toteuttamaan itseäsi ja
ideoitasi, sitä runsaammin tämä jakso tulee palkitsemaan sinut.
Mikäli olet antanut jonkun määritellä tai estää omaa tekemistäsi,
tulee tämä joku näyttäytymään hyvinkin haastavana. Tarve saada
energiansa vapaaseen virtaukseen, on nyt äärimmäisen herkkää, ellei
suorastaan räjähdysaltista. Irtioton tarve, kaikesta pysähtyneestä,
vie miettimään asioita radikaalin uudistuksellisesti.
Käden ydinteemoja ovat irtipäästäminen ja loppuunsaattaminen. Vain tyhjiin käsiin voi virrata uutta.
Jos olet raahannut mukanasi ihmisiä joita et tarvitse, tavaroita joita et käytä, tai moraalisääntöjä jotka
tukahduttavat, nyt on oikea hetki päästää niistä irti.
Käden jakson parantavat energiat hoitavat menneen haavat ja irtipäästämisen itkut.

Jakson parantavat energiat nostavat esiin tunteiden ja tapahtumien kautta kaiken sen, minkä on aika antaa
puhdistua ja vapautua. Kosketus, läheisyys ja niiden parantavat voimat ovat myös läsnä tunnetason
työskentelyssä.
Kun pysyt vapaana ja takertumattomana, mihinkään tai kehenkään, olet reagointivalmis intuitiivisessa
hetkessä. Vain elämällä hetki ja asia kerrallaan, voi selvitä nopeutuvan ajan liikkeestä. Synkronismin
kiihtyessä ei oikeastaan mitään voi enää ennustaa etukäteen, voi vain luottavaisesti keskittyä siihen, mikä
nyt on käsillä.
Raha näyttelee elämässämme tärkeää roolia. Käden jaksolla rahateema saattaa nousta korostuneesti
esiin. Nyt on tärkeää keskittyä siihen mitä haluaa, ei siihen, miten se tulee.
On suotuisaa katsoa elämäänsä runsauslasit päässä. Näe itsesi puolitäyteisenä Graalin maljana, joka voi
vastaanottaa niin henkisen, kuin maallisen runsauden.
Hyväksy
Yksilöllisyyden ja oman persoonallisuuden vilpitön hyväksyntä tuovat uskomattoman tasapainon ja
rohkeuden tunteen. Edellisellä jaksolla saimme opiskella hyväksyntää. Tällä jaksolla teema jatkuu.
Miten voin parhaiten hyväksyä elämän juuri sellaisena kuin se näyttäytyy?
Mistä löytää hyväksyntä läheisiään kohtaan, vaikka nämä toimisivat omasta mielestä täydellisen väärin?
Varjoteemoina jaksolla opiskellaan loppuun palamista, liiallisten sitoumusten kautta. Riittämättömyyden
tunne ja keskittymiskyvyttömyys saattaa nostaa päätään. Oman identiteetin ja persoonallisuuden
hyväksyntä voi olla vaikeaa, mikäli on elänyt muiden odotusten mukaan.
On hyvin tärkeä ottaa aikaa itselleen ja vetäytyä tutkimaan sisäisen viisauden opastusta. Jokin upea ja uusi
on syntymässä ja maalliset velvoitteet, jotka eivät tue tätä syntymää, näyttäytyvät haastavina. Uskalla
sanoa ei ja määritellä omat rajasi. Uskalla päästää irti, kaikesta mikä on tullut tiensä päähän.

Muinainen Maya-jumaluus Kädelle on Manik. Metsästyksen jumala, joka kuvattiin käden muotoisena
muinaisissa symboleissa.

Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla.
Siniset Kädet ovat galaktisen energian keskiössä. Kätevästi ja kädenkäänteessä kaikki toimii! Antaudu
elämän tanssiin ja löydä säkenöivä voimasi, jolla saat aikaan ihmeitä. Pysy vapaassa liikkeessä, älä anna
kenenkään takertua sinuun, älä takerru keneenkään. Ole oman onnesi seppä! Hyväksy erilaisuutesi.
Punaiset Maat ovat kasvunjaksolla, ja saatat joutua hivenen puristukseen, ellet ole aiemmin kuunnellut
sisäisen navigaattorisi ohjeita. Elä vain yksi hetki kerrallaan, huominen pitää huolen itsestään. Luota
synkronismiin ja suureen suunnitelmaan, jossa sinulla on tärkeä rooli. Sydämesi tuntee tien!
Valkoiset Taikurit ovat tasapainottavalla ja alitajuntaa aktivoivalla alueella. Sisäinen viisaus toimii herkästi,
ohjaten itseluottamukseen ja omintakeisuuteen. Tuo huikeat näkemyksesi yhteiseen jakoon ja avaa
sanainen arkkusi.
Keltaiset Ihmiset ovat tukea antavalla jaksolla. Käytännössä kaikki mikä nyt elämässäsi tapahtuu, on
lopulta parhaaksi juuri sinulle, vahvistaen ja hoitaen oikealla tavalla. Ota vastaan universumin lahjat ja näe
elämä runsauden kautta. Säilytä vapautesi ja näytä tunteesi avoimesti. Olet rakastettu juuri sellaisena kuin
olet.
Aurinkoterveisin, Päivi 

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

