4.4. – 16.4.2015 PUNAINEN LOHIKÄÄRME
Sylkinen ajanvirta on kuljettanut meidän uusien alkujen äärelle. Elämä on jatkuvaa
liikettä, jatkuvaa kasvua.
On jälleen aika avata ovi uuteen, ottaa askel uudelle kehityksen portaalle,
käynnistämällä uuden synnytys.
Edellinen 260 päivän ( noin 9 kk ) Tzolkin- kalenterin kierros päättyi 3.4, se alkoi
18.7.2014
Nyt onkin suotuisaa miettiä, mikä tuli valmiiksi, tai mitä elämässä ja tietoisuudessa
tapahtui kuluneen jakson aikana.
On hyvä hetki antaa aikaa sisäiselle inventaariolle ja tulla tietoiseksi kasvustaan ja uudistuneesta tietoisuudestaan.
Jokin on tullut valmiiksi. On palattu lähtöruutuun, mutta ei vanhan alkuun, vaan aloittelemaan uutta luomisen
spiraalia elämän kehityskaarella. Kiirettä ei ole, kaikki maailman aika on käytettävissäsi.

4.4 alkoi Lohikäärmeen aaltojakso. Tämän saattoi tuntea erityisenä energian muutoksena, kuin pysähdyksenä, kun
vanha jäi taakse ja uusi tuntematon alkoi tehdä tuloaan. Tuntemuksia lisäsi myös kuun pimennys 4.4. nostaen
pintaan alitajunnan syvimpiä ailahduksia.
20.3 ollut auringonpimennys pusersi monilta esiin ennen kokemattomia tunneprosesseja, joita päästiin
viimeistelemään ja vapauttamaan vielä 4.4 kuun pimennyksessä.
Pääsiäisen aikaan sattunut syklin pysähdyttävä, rauhoittelevakin energia, toi todella tarpeellisen levon ja rauhan.
Äärimmäisen haastava edellinen kierros vei paljon energiaa, käydessämme läpi mitä erilaisimpia fyysisiä ja psyykkisiä
prosesseja.
Lähtiessämme uudelle synnytyskierrokselle tärkein resurssi, tai oppiläksy, on Lohikäärmeen teemoissa LUOTTAMUS.
Miten luottaa elämään ja siihen, että kaikki tarvittava on aina saatavilla? Suuri suunnitelma ja täydellinen järjestys
ovat ohjaamassa meitä jokaista, vaikka emme aina näe kokonaisuutta. Nyt opetellaan luottamaan siihen, että tämä
suunnitelma toimii juuri parhaalla mahdollisella tavalla, juuri minun kohdallani. Opetellaan myös luottamaan
sisäiseen ääneen, vaistoihin ja sydämen johdatukseen.
Lohikäärmeen valoteemat
Parhaimmillaan jakson aikana voi tunnistaa herkistyneet aistit ja intuition selkeän ohjauksen. Ideat ja uudet visiot
syntyvät helposti. Jokin uusi kutsuu ja tarve uudistumiseen kaikilla elämän osa-alueilla tuntuu tärkeältä. Olemme
lähdössä synnyttämään itseämme kohti aivan uudenlaista, kultaisen aikakauden tietoisuutta. Tarvittavat kyvyt ja
taidot ovat nyt valmiita käyttöönotettaviksi, tarvitsee vain tulla tietoiseksi omasta huikeasta osaamisestaan.
Huolehtivat ja hoivaavat energiat on hyvä käyttää itsen ravitsemiseen ja vahvistamiseen. Sisäisen rauhan ja
turvallisuuden synnyttäminen, ovat jakson ydin teemoja. Maadoittava ja tasapainoinen tekeminen on jaksolla
tärkeässä roolissa. Äiti maan juurevasta turvallisuudesta käsin, voi uusi, vielä tuntematonkin saada alkunsa.
Jakson kasvulaadut
Perusturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät teemat voivat näyttäytyä haastavina. Turvattomuus, epäluuloisuus,
menettämisen pelko, läheisriippuvaisuus ja takertuminen vääriin ihmisiin tai asioihin, lienevät esillä tavalla tai
toisella.
Jaksolla opiskellaan vastaanottamista ja itsen rakastamista. Opiskellaan myös rakastamaan pyyteettömästi, ehtoja
asettamatta. Materialismi ja marttyyriteemat voivat olla mukana tavalla tai toisella. Elämänkontrollista on nyt
viimeistään aika luopua ja vain luottaa.

Luottavaisesti antaudun elämälle ja hetken virtaan, tietämättä mitä huominen tuo tullessaan.

Jakso vaikuttaa maya-astrologisesti erityisesti seuraaviin merkkeihin:
Valkoinen Peili
Olet nyt suotuisalla, kannustavalla jaksolla. Ideat, keksinnöt ja ennennäkemättömät visiot on hyvä ottaa vastaan
pelottomasti. Se minkä nyt voit keksiä, tulee todeksi ennemmin tai myöhemmin. Luota tunteeseen.
Keltainen Aurinko
Jakso aktivoi alitajuntaa ja sen sopukoissa viriäviä luovia ratkaisuja. Pyyteettömän rakkauden aika mahdollistaa
syvien liittojen syntymän. Itsetuntoinen eteneminen, luottavaisesti, elämän tuntemattomilla poluilla, kantaa
aikanaan hedelmää.
Sininen Apina
Jakso voi olla haastava, mutta parhaimmillaan upeinta kasvun aikaa, riippuen siitä, kuinka rohkeasti olet ottanut
käsittelyyn elämän tarjoilemat haaste paikat aikaisemmin. Nyt olet tärkeässä vaiheessa elämässäsi. Kaikki
tapahtumat kannattaa havainnoida herkällä korvalla, älä jätä yhtään kiveä kääntämättä. Uskalla katsoa vilpittömin ja
uteliain lapsen silmin maailmaa. Se odottaa sinua! Oletko valmis?

Muinainen maya-jumaluus Lohikäärmeelle on Imix. Maan jumala, josta kaikki olemassa oleva saa alkunsa.
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SELVÄNÄKÖ KATSELMUS ja/tai MAYA-ASTROLOGINEN TULKINTA
Puhelin- tai skype- katselmus
Aika katselmukseen varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h.
Sovittuna aikana soitto numerooni 040-500 0050 tai
Skype-osoitteeseen: paivi.kaskimaki1
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.
Vastaanotto on osoitteessa:
Sininen Käsi
Hallituskatu 6,
33100 TAMPERE

Hinnat ja esittely tulkinnoista www.paivikaskimaki.com

