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Tzolkinissa tänään on päivä, eli Kin, numero 63:
Sininen Spektraali Yö.
Vapaudun kaikesta, mikä estää unelmien toteutumisen. Poistan
tukokset ja epäilyt, jotka heikentävät intuition ja sisäisen
viisauden ääntä. Näen kaiken kirkkaasti ja selvästi!!!
Spektraali sointu saattaa laittaa vähän rajumpiakin tunnelmia
liikkeelle. Tarve purkaa, tai tehdä tilaa jollekin uudelle nostaa
päätään. On irtiottojen ja irtipäästämisen päivä. Aika löytää
uudenlaiset elämän normit itselleen.
Vapautetaan toiveunet lentoon!!!!
Yö laatuna edustaa sisäistä ja intuitiivista tietoa. Unelmoiva ja usvaisa Yö nostaa esiin asioita ja
tunteita sielun ja alitajunnan syvyyksistä.
Myös unet, jo viime yönä ovat voineet olla voimakkaat. Nukkumisen tarve saattaa yllättää.
Tänään ei välttämättä pysty olemaan tehokas tai järkevä. Tunnelmat vievät kenties hyvinkin
erilaiseen tekemiseen, kuin mitä oli suunnitellut <3
Usvaiset ja unettavat energiat ovat olleet läsnä jo pidemmän aikaa. Tunneheilahtelut laidasta
toiseen ja väsymys ovat aiheuttaneet monenlaista päänvaivaa.
Tuntuu että olemme energiahuuhtelussa, joka pyrkii fuusioimaan alitajuista ja intuitiivista
puoltamme älykkään ja rationaalisen puolemme kanssa.
Kaikki ylimääräinen järkeily vain huuhtoutuu pois, ja turhat asiat unohtuvat, tai vain jäävät
tekemättä. Emme enää voi toimia itseämme ja sisäistä viisauttamme vastaan. Löydämme
eriskummallisten ja synkronististen tapahtumien kautta itsemme lopulta kuitenkin juuri oikeasta
paikasta, oikeaan aikaan.
Otetaan siis rennon usvaisesti ja hyvin luottavaisesti.

Tänään 5.6 päästetään irti 13.5 alkaneesta Auringon aaltojaksosta.
Viikonloppu on jakamisen ja lepäämisen aikaa ja 8.6 alkaa uusi aaltojakso.
Aaltojakso on aina 13 päivää pitkä ja se rytmittää ja tahdistaa energian virtaamista. Ykköspäivänä
aloitetaan ja käynnistetään aina jotain uutta. Jakson eri vaiheet saavat tuon uuden kasvun tai
konkreettisen sadon ilmentymään. 11. päivä on irtipäästämisen ja tilan tekemisen päivä.
Maanantaina 8.6 lähdetään sitten jälleen tällaiseen uuteen alkuun, Sillanrakentajan myötä.

VALKOINEN MAAILMOJEN SILLANRAKENTAJA 8.6 - 20.6
Sillanrakentajan kosminen arkkityyppi on hierophantti tai tietäjä.
Millaisen maailmojen välisen yhteyden ja tietäjän voimmekaan itsestämme jaksolla löytää.
Ydinteemoina ovat nyt tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys. Lähdetään yhteiseen tekemiseen,
ykseystietoisuudesta käsin, antaen omaa parastamme yhteiseen jakoon.

Jaksolla solmitaan oikeudenmukaisia ja kestäviä liittoja ja sopimuksia. Diplomaattisuus ja
suvaitsevaisuus ovat nyt esillä monin tavoin.
Näitä teemoja pääsemme varmasti myös opiskelemaan, elleivät ne ole vielä arjen normistossa
itsellä käytössä.
Saamme edelleen opiskella sitä, kuinka hyväksyä elämä, ja kanssakulkijat, juuri sellaisena kuin ne
vastaantulevat.
ARMO JA ANTEEKSI ANTO
Armollisuus itseä ja muita kohtaan ovat ydinteemoina. Nyt on suotuisaa armahtaa itsensä liiasta
vastuullisuudesta.
Löydä soturin rohkeus sanoa ei, ja tehdä oman näköisiä ratkaisuja.
Luovu armottomuudesta ja itsen uhraamisesta.
Vapauta itsesi mielenvankiloista ja vanhentuneista säännöistä.
Jakson sovittelevat energiat kantavat ja rohkaisevat vetämään oman rajan, tekemään itsenäisiä
ratkaisuja, rakkaudesta käsin.
Muita kasvunteemoja ovat ihmissuhde sotkut ja niiden selvittely. Itsen unohtaminen ja turha
arkuus näyttäytyvät. Status ja ego teemat ovat myös esillä, samoin oman voiman väärinkäyttö.
Onkin suotavaa tarkistaa, niin maallisissa kuin henkisissä tekemisissä, kuinka käyttää
auktoriteettiaan! Manipuloivat tekijät tai tekemiset, nousevat nyt päivän valoon ja on aika tarkistaa
antaako oman voimansa toisille. Annanko muiden ohjailla itseäni? Tämä saattaakin vaatia
melkoista rohkeutta monin tavoin.
Muinaisille Mayoille Sillanrakentaja eli Cimi, päivän tai jakson jumaluutena, oli kuoleman jumala.
Tälle jaksolle saattaakin osua symbolista tai konkreettista poistumista ja poislähtemistä.

Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla.
Valkoiset Sillanrakentajat ovat omalla alueellaan. Jakso tarjoilee huikeat mahdollisuudet luopua liiasta
kiltteydestä ja helmien heittelystä hukkaan. Omaan voimaan ja itsetuntoiseen tekemiseen lähteminen on
valttia. Anna sisäinen viisautesi yhteiseen jakoon, tunnistaen oma jaksaminen.
Siniset Kotkat ovat alitajuntaa ja mielikuvitusta aktivoivalla alueella. Tulevaisuuteen tähtäävät,
utopistisetkin ideat, tulevat saamaan jaksolla tuulta purjeisiin. Ihminen on täynnä huikeaa potentiaalia ja
kaikki unelmat on mahdollista toteuttaa. Nyt on hyvä antaa sielulle siivet!
Punaiset Taivaanvaeltajat ovat suotuisella alueella. Nyt on mahdollista löytää uudet suunnat ja luottamus
elämään. Lähde jokaisena aamuna seikkailuun, kokemaan elämän ihmeet. Suvaitsevaisuutesi ja hyväksyvä
asenteesi on tärkeä esimerkki toisille!
Keltaiset Soturit ovat kasvun tai haasteen jaksolla. Tämä saattaa olla elämäsi parasta aikaa, siitä
huolimatta, että nyt puserretaan esiin kirkkainta timanttia! Elä vakaumustesi mukaan. Ole rohkeilla
valinnoillasi soihdunkantaja myös toisille. Tuli energiasi oikeudenmukainen ilmentäminen, rakentaa
rohkeita siltoja siellä, missä se näyttäisi mahdottomalta.
Aurinkoterveisin, Päivi 
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HEINOLA - TULKINTAPÄIVÄ JA MAYA-ILTA
Teen päivällä henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Luontaistuotekauppa Luonnontähti, Kaivokatu 3, Heinola
Ajanvaraus:Tarja 044-515 3366 tai 03-715 3366

10.6 KOUVOLA - TULKINTAPÄIVÄ JA MAYA-ILTA
Teen päivällä henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Klo 18.00 - 20.30 Maya-ilta, jossa tutkimme omaa maya-merkkiä ja sen sisältämää viisautta.
Musiikillinen tähtimeditaatio.
Paikka molemmille: Ritarihuone, Kallioniementie 17, Kouvola
Ajanvaraus tulkintaan ja ilmoittautuminen iltaan 040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com
Ilmoittautuminen iltaan myös Minna(at)ritarihuone.com
Esittely hintoineen

17.6 HELSINKI - TULKINTAPÄIVÄ
Teen henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Tähtipajat, Alppila
Aleksis Kiven katu 17.
HUOM!!!! Sisäänkäynti on Traverssikujan puolelta.
Punaisen tähden alta sisään ja portaat ylös.
Ajanvaraus ja tiedustelut: 040-500050 tai paivikaskimaki(at)gmail.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

