Maya-astrologinen säätiedotus

29.10 – 10.11 PUNAISEN KUUN AALTOJAKSO
Syksyinen sää, kuin myös tunneilmapiiri, ovat olleet lämpimiä, ellei suorastaan
tukalan kuumia. Moni on sukeltanut sydämen syvyyksiä vahvojen tunnelatauksien
kautta. Samoissa teemoissa vielä muutama päivä jatketaan.
Kuu on universaalin veden muisti. Kehomme ovat enimmäkseen vettä. Ja nämä
vedet ovat nyt liikkuneet. Itkua, nuhaa, hikeä ja rähmää, kenellä mikäkin kohta on
puhdistunut voimakkaasti. Kehon vedet ovat vaihdossa. Tunteet ovat puhdistumassa.
8.11 lienee kaikkein vahvin tunnepankin räjäyttäjä. Jos ei aiemmin ole saanut sydäntään tyhjäksi, tuolloin se varmasti
on mahdollista. Tilataan tyhjää sydäntä, jossa tunteet virtaavat raikkaan puhtaina ja tasapainoisina.

KUUN VALOTEEMAT
Kuun positiivisina teemoina ovat aidot ja vilpittömät tunteet. Rakkautta, romantiikkaa ja seksuaalisuutta voi ilmentää
avoimesti ja sydämen intohimolla. Parisuhteet saavat uutta virtaa. Syvistä tunnekerroksista voi kummuta muistikuvia
kaukaa menneestä, vapautettavaksi ja puhdistettavaksi. Tunteiden kirjo saattaa vaihdella ääri päästä toiseen.
Kuu on uinuvan muistin heräämistä, se on alkukantaista vaistonvaraista tietoa, joka nousee tunteen muodossa
opastamaan elämänvalinnoissa. Intuitio toimii tällä jaksolla äärimmäisen herkästi. Suomut putoavat silmiltä ja voi
nähdä kaiken tietoisella kirkkaudella. Olemme kuin heräämässä ruususen unesta.
Oma elämä näyttää todellisen olemuksensa, siihen kohtaan tulee tarve hakea uutta ilmapiiriä ja uudistunutta, raikasta
muotoa, jossa ei enää virtaa. Siivouksen tarve on noussut esiin niin fyysisessä kehossa, kuin ihmissuhteissa, työssä ja
kaikessa omassa tekemisessä.
KUUN VARJOT
Varjon teemoissa tällä jaksolla opiskellaan rakkauden syvintä olemusta. On tarve löytää aito ja vilpitön, sydämen
syvyyksistä nouseva rakkaus. Ellei tätä löydy, ovat tunnelmat ja tapahtumat sen mukaisia. Moni parisuhde ja
ihmissuhteet yleensä, ovatkin natisseet liitoksistaan, kun sydämen tarpeet ovat laittaneet tarkastelemaan omaa
kumppanuutta oikein suurennuslasilla.
Tunnelataukset saattavat olla suoranaisia räjähdyksiä, joissa punnitaan omaa kykyä luopua draamasta ja ottaa vastuu
omista tunteista. Onko tosiaan toisen ihmisen syy, että itsessä tuntuu ahdistavalta, tai olisiko sittenkin parasta kysyä
itseltään, mistä tämä tunne tuli ja mihin kohtaan on itsessään kiinnitettävä huomiota. Miksi MINUSTA tuntuu tältä?
Tämän tutkailun jälkeen voi tunnistaa oman vapauden tehdä itsenäisiä valintoja. Voi luopua toisten syyllistämisestä.
AURINKO
Jaksolla on ollut, ja on edelleen tiedossa auringonpurkauksia. Nämä saavat aikaan tunteiden purkautumista ja voivat
toisinaan näyttäytyä masentuneisuutena, ahdistuksena tai ilottomuutena. Päänsäryt ja keholliset kutittelut kuuluvat
purkaustuntemuksiin myös. Heräily ja nukkumiseen liittyvät ongelmat ovat osa oireita.
11.11 – 23.11 VALKOISEN TUULEN AALTOJAKSO
Jaksolla opiskellaan antautumaan elämän virtaan, flow-tilaan, jossa mennään vain
yksi hetki kerrallaan. Eilisestä ei enää muista ja huomisesta ei tiedä, joten ollaan
kiitollisia tässä ja nyt. Tuuli on nopeutta, impulsiivisuutta ja yllättäviä käänteitä.
Suunnitelmat muuttuvat lennossa ja ennustettavuus häviää. Synkronismi toimii
todella voimallisesti. Jos nyt yrittää järjellä kontrolloida elämän nopeutuvaa sykettä,

saattavat tunnelmat käydä hyvinkin haasteellisiksi. Parasta luopua suunnittelusta ja hyväksyä elämä ja sen tapahtumat
juuri sellaisina, kuin ne kussakin hetkessä näyttäytyvät.
Tällä jaksolla saattaa löytää itsenä suorastaan paradoksien keskiöstä, mutta nyt ei ole aihetta paniikkiin. Kaikki on
menossa juuri täydelliseen järjestykseen. Suuri kuva on valmistumassa jossakin ja oman elämän tapahtumat säätävät
olemaan juuri oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, ollaksesi osana tätä suurta, täydellistä, kokonaisuutta. Siispä
pysytään jalat maassa ja luotetaan sisäiseen viisauteen. Pidetään asiat yksinkertaisina.
TUULEN VALOTEEMAT
Tuuli on luovuutta, kekseliäisyyttä ja vaihtelunhaluisuutta. Vapaus ja vapaantahdon ilmentäminen kumpuavat syvältä
sisäisestä tilasta. Nyt hetkessä syntyvät yllättävät ratkaisut ovat ominta Tuulta.
Kommunikointi ja itsen luova ilmaisu, kaikenlaisen taiteen keinoin ovat vahvassa roolissa. Nyt on hyvä hetki etsiä
oma luovuus, sisustuksen, taiteen, musiikin, lukemisen, maalaamisen, käsitöiden tai vaikkapa kokkaamisen kautta.
Mikä on minun viestini maailmalle? Kuinka avoimesti ja vapaasti tuon esiin omat tunteeni tai näkemykseni? Näistä on
jakson valoteemat koottu.
TUULEN VARJOT
Kasvuteemoina jaksolla opiskellaan sitoutumiseen ja vastuunottamiseen liittyviä aiheita. Tuleeko sitoutumiseni
sydämestä ja aidosti, tai olenko jäänyt jumiin rutiineihin ja tottumuksiin? Pinnalliset suhteet purkautuvat ja
epärehellisyys näyttäytyy siellä, missä ei olla sydämenasialla.
On aika luopua liiasta elämän kontrollista, ja tukahduttamisesta, sekä liikavastuullisuudesta. Illuusiot purkautuvat ja
mieli saattaa olla kovilla. Kaikkea ei voi järjellä ratkoa ja edellisen jakson esiin nostamat aidon raikkaat tunteet, ovat
toisinaan ainoa tiennäyttäjä.
Jaksolla haetaan järjen ja intuition tasapainoa. On aika luopua myös marttyyritunnelmista ja ottaa kokonaisvaltainen
vapaa vastuu, omasta elämästä.
Lennokkaan luovaa marraskuuta sinulle <3
Päivi
______________________________________________________________________________
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
Hinnat 50/80 e, sekä puhelimessa, että tapaamisella.
Tapaamiset eri kaupungeissa – tapahtumat - kurssit:
Tiedot näihin löydät nettisivuilta www.paivikaskimaki.com
_______________________________________________________________________________
12.11 TURKU – TULKINTAPÄIVÄ JA LUENTO ILTA
Konsan kartano, Virusmäentie 9, Turku
10.00 - 18.00 Henkilökohtaisia selvänäkö- ja/tai maya-astrologisia katselmuksia ajanvarauksella.
18.30 Luento aiheella: Maya-astrologia itsetuntemuksen välineenä.
18.11 HELSINKI – TULKINTAPÄIVÄ
Tähtipajat, Alppilassa.
Henkilökohtaisia selvänäkö- ja/tai maya-astrologisia katselmuksia ajanvarauksella.
Katselmus voi olla myös yhdistelmä näitä molempia

21.11 HEINOLA – TULKINTAPÄIVÄ
Luonnontähti, Kaivokatu 3
Ajanvaraus: Luontaistuote kauppa Luonnontähti tai Tarja, 044-5153366
22.11 MIKKELI - ILOA JA VALOA MESSUT
Klo 10 - 18
Vanhalla sotilaskodilla.
Teen henkilökohtaisia selvänäkö ja maya-astologisia katselmuksia.
Aikoja voi varata minulta etukäteen tai messuosastoltani.
Messuohjelma: http://www.ritarihuone.com/29
24.11 TAMPERE - TÄHTI-MAYA-ILTA
Teemme musiikillisen tähtimeditaatio matkan.
Jokaiselle henkilökohtainen kanavoitu tähtiviesti.
Ajanlaadun katsaus maya-astrologisesti, ja henkilökohtaisen merkin valossa.
Mihin sinun on nyt hyvä kiinnittää huomiota ja miten tämä aika palvelee sinua.
Paikka: Sininen Käsi, Hallituskatu 6, Tampere
Klo 18.00 - 20.30
Oviraha: 25 e
1.12 SEINÄJOKI - TULKINTAPÄIVÄ
Teen päivän ajan henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Maria Okra Oasis, Lehtikuusenkatu 2, Seinäjoki
2.12 VAASA – TULKINTAPÄIVÄ
Teen henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia. Tervetuloa kuulemaan millaista tietoa juuri
sinulle kanavoituu tässä hetkessä. Voit miettiä omia kysymyksiä valmiiksi tai tulla avoimin sydämin saamaan
inspiraatiota elämäntielle.
Paikka: Elvan, Raastuvankatu 8
5.12 TAMPERE - TYÖPAJA 1pv
Matka itseen, maya-astrologian ja värierapian avulla.
Tiedossa huikea päivä todellisen ja tuntevan itsen äärelle!
Päivän esittely ja hinta
Ajanvaraus: 040-500 0050 tai paivikaskimaki@gmail.com
Lisätiedot ja tulkintojen esittelyt hintoineen www.paivikaskimaki.com

