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SINISEN YÖN AALTOJAKSO 3.10 – 15.10
Unelias ja usvaisa Yön energia, on saanut monet meistä tuntemaan
melkoista väsymystä. Haluaisi vain vaipua talviunille, kuten luontokin
juuri nyt tekee.
Toisille yöt ovat olleet vastaavasti unettomuutta ja heräilyä erikoisiin
aikoihin. On ollut voimakkaita unia ja öisiä kokemuksia. Auringon
purkaukset, jotka ovat saaneet aikaan upeita revontulia, ovat
vaikuttaneet myös fyysiseen kehoomme. Kutittelut, virtailut ja
sähköiset ailahdukset keholla, ovat herättäneet tai estäneet nukahtamisen.
Meillä, kuten maapallollakin, on omat sähkömagneettiset kenttämme ja kun aurinko lähettää purkauksissaan
valoinformaation paketteja, myös kehomme reagoi tähän valopäivitykseen. Fyysisen kehon informaatio
pankit solumuistissa ja dna:ssa avautuvat. Intuitiivinen muisti herää. Herkistymme entistä tietoisemmalle
aistimisen taajuudelle.
Yön jakson tunnelmissa on aika avautua sisäisen viisautensa kuunteluun, sen aktivoidessa intuitiivista
puoltamme. Unessa ja öiseen aikaan yhteydet ovat auki, ja sielumme avautuu puhuttelemaan meitä hyvinkin
voimallisesti.

Yön valoteemat
Intuitio – Unet - Unelmointi – Runsaustietoisuus – Vankat perustukset - Käpyrauhanen
Intuitio ja selvätietoinen viisautemme on jaksolla opastamassa päivätajunnan unelmointiin. Tämä saattaa
tuntua siltä, että järkevä ja looginen puoli on hiljaisempi ja unohtelee asioita. Ei oikein pysty keskittymään
täysillä ja rationaalisesti. Huomaa liukuvansa asiasta toiseen, ja tekevänsä aivan muuta, kuin oli suunnitellut.
On vähän kuuhailevan pilvipäinen olo.
Mitä avoimemmin antautuu tälle näkymättömästi vaikuttavalle usvaenergialle, sitä helpommin näyttävät
päivät sujuvan. Kaikki tarpeellinen tulee tehtyä, vaikkakin eri reittiä kuin analysoiva puolemme olisi
halunnut.
Näissä energioissa on hyvä keskittyä unelmointiin ja visualisoimaan runsautta. On suotuisaa tehdä tilauksia
kosmiseen nettikauppaan tai vaikkapa askarrella aarrekartta. Unelmiin on kätketty ikuisuuden portti. Kaiken
minkä voit visualisoida ja unelmoida, voit myös vastaanottaa universumin äärettömästä lähteestä.
USKALLATKO OTTAA VASTAAN
Tämä ajatusmalli on se, joka useimmiten blokkaa unelmoinnin. Ajattelemme, että jos haluamme jotain, se
aiheuttaa itselle tai toisille jotakin huonoa, tai haastavia muutoksia elämään. Tai yksinkertaisesti emme
jossain sydämen sopukoissa usko olevamme unelmiemme arvoisia. Nyt on hyvä purkaa tämä koodi
vaikkapa mantralla: Olen tämän arvoinen. Olen rakastettu. Vastaanotan avoimesti ja vapaasti, parasta
mahdollista.
Rikkaus ja runsaus liitetään helposti vain rahalliseen menestykseen. Runsautta voi vastaanottaa äärettömän
yllättävillä tavoilla. Usein meillä jo onkin tuo rahallinen runsaus, tarvittava resurssi kätemme ulottuvilla,
vaan emme huomaa sitä tai emme usko voivamme ottaa sitä käyttöön.
Hyvin usein ajattelemme myös niin, että ensin pitää olla se raha, ja sitten vasta voi alkaa unelmoida. Keskity
vain lopputulokseen ja anna universumin valita tapa, miten se tilauksesi sinulle toimittaa. Anna itsellesi lupa
tulla yllätetyksi!

Jaksolla intuitio opastaa herkästi, joten luota sisäiseen tietoosi. Olet luomassa elämässäsi tukevia perustuksia
uudistuvalle itsellesi. Etene askel kerrallaan, luottaen joka päivä vähän lisää sisäiseen viisauteesi.
Pimeys aktivoi käpyrauhasen toimintaan. Kun olemme nukahtamassa se alkaa herätä ja alkaa erittää
melatoniinia, nukahtamis hormoonia. Alamme nähdä unia ja alamme myös nähdä toisiin maailmoihin,
pääsemme uniajanmatriisiin. Aboriginaalit ja maorit ajattelevat, että uniajassa pääsemme oikeaan
maailmaan. Tämä 3 D maailmamme on illuusiota. Meidän länsimainen kulttuurimme taas painottaa älyn,
järjen ja tehokkuuden merkitystä, vähätellen unelmointia. Uni koetaan enemmän tarpeellisena, jotta voimme
olla taas tehokkaita oravanpyörän osasia.
Yön aaltojakson energia tulee herättelemään käpyrauhasta. On aika matkata sisäisen maailman rikkauksiin
ja antautua sydämen viisauden ohjaukseen. Tiedät, vaikka et tiedä miksi. Seuraa tätä ohjausta, ja huomaat
olevasi yhdistämässä maata ja taivasta itsessäsi. Opit näkemään unia hereillä ollessasi.

YÖN JAKSON VARJOTEEMAT
Jaksolla opiskellaan luopumaan ahdasmielisyydestä ja itsen vähättelystä. Kapeakatseinen ja moralisoiva
puoli saattaa nousta esiin myös. Pyh sanoi kettu pihlajanmarjoista, ei ne varmaan edes olisi maistuneet
hyville. Eli jos et uskalla unelmoida, löydät kyllä helposti syyn miksi et juuri nyt voi, tai tarvitse sitä juttua,
jonka sydämesi kuitenkin hiljaa haluaisi. Tämä on hyvä tunnistaa ja katsoa itseään rehellisesti peiliin, sen
suhteen mikä katkoo sielulta siivet.
Rutiinit, ajatuksellinen jäykkyys ja paikoilleen pysähtyminen ovat tapetilla myös. Jääräpäisyys tai omaan
poteroon linnoittautuminen nousee haasteena esiin toisilla. Mielen labyrinttiin eksyilyä ja äärimmäisiä
ajatusprosesseja päästään myös opiskelemaan. Miten löytää luottamus, usko itseensä ja luopua muihin
vertaamisesta. Siinäpä pähkinää purtavaksi tällä jaksolla.
Voit menettää elämässäsi kaiken, mutta unelmia, kykyjä ja elämäsi rikkaita kokemuksia, ei kukaan
voi sinulta viedä, eikä ulosmitata.

Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla. Samoja teemoja opiskelemme myös
kaikki yhdessä.
Punaiset Taivaanvaeltajat ovat haastealueella. Luovu turhasta järkeilystä ja paikallaan junnaamisesta.
Vapauta itsesi mielen ja muiden luomista kahleista ja lähde elämän seikkailuun rennosti mukaan. Pysy
liikkeessä ja katso asioita avarakatseisen suvaitsevaisesti. Luovu tuomitsemisesta ja moralisoinnista. Anna
palaa ja pistä itsesi likoon!
Valkoiset Peilit ovat alitajuntaa aktivoivalla alueella, ja pystyt ottamaan salatut voimasi käyttöön
luonnostaan. Käytössäsi ovat äärettömät mahdollisuudet ja runsaus. Etene yksi askel kerrassaan, intuition
ohjauksessa, kohti elämäsi sateenkaaren päätä. Olet aivan uutta synnyttävä laatu. Pistä utopiat käytäntöön ja
toimi pioneerina, myös kanssakulkijoille. Luota itseesi!
Siniset Yöt ovat omalla alueellaan. Jakso voi olla upea tai se voi näyttäytyä haastavana. Tämä kaikki sen
mukaan, miten olet ottanut elämäsi kasvunhaasteet käsittelyyn, silloin kun ne ovat näyttäytyneet. Unet,
sisäinen maailma ja yksinäisyyteen kääriytyminen, löytääkseen kätketyn kivensä, voi olla paikallaan. Jos
sisäinen viisautesi luotsaa sinut aktiivisesti elämässä eteenpäin, uusien ja uskaliaiden päätösten tekemiseen,
seuraa ohjausta ja olet luomassa historiaa.
Keltaiset Soturit ovat suotuisella ja voimia antavalla jaksolla. Tuo viisautesi rohkeasti yhteiseen jakoon.
Toimi oikeudenmukaisuuden tienraivaajana ja kannusta kanssakulkijoita sydämellä. Sinulla on voimaa ja
viisautta tehdä itsesi näköisiä ratkaisuja. Luovu turhista tunnepanssareista ja näytä tunteesi avoimesti.

Sivuiltani, kohdasta ajatuksia ajasta, löydät jokaiselle päivällä omat teemat maya-kalenterin valossa.
www.paivikaskimaki.com

-------------------------------------------------------------------------------------------SYKSYN TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
10 – 11.10 HELSKINKI – Hengen ja Tiedon messut
Tervetuloa messutulkintaani 3 krs. luokka 31. Ajan voit varata etukäteen minulta tai osastolla olevaan
ajanvarauslistaan.
Myynnissä messuosastollani myös
-Maya-astrologian opiskelumateriaali ( 30 e)
-Uutuus kirja, Sielun seikkailut, James Von Praag (30e)

Messusivut
17.-18.10 OULU- Ilonvalkeat messut
*Pidän luennon aiheena tähti-ihmiset ja erityisherkkyys 17.8 lauantaina klo 12.30
*Workshop lauantaina klo 16-18, aiheena Maya-astrologia itsetuntemuksen välineenä
Hinnat ja esittelyt messusivuilla
*Teen molempina päivinä henkilökohtaisia katselmuksia.
Ajanvaraus etukäteen minulta tai osastollani olevaan ajanvarauslistaan.
Messusivut
19.10 KAJAANI – Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella
27.10 KUOPIO – Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella
MAYA-ILTA Klo 18.00 alkaen

31.10 – 1.11 JOENSUU – Pyhä jyssäys- messut
*31.10 la pidän luennon klo 12.00-13.00 aiheena, Tietoinen arki ja intuitio.
*Teen molempina päivinä henkilökohtaisia katselmuksia.
Ajanvaraus etukäteen minulta tai osastollani olevaan ajanvarauslistaan.
http://voipyhajyssays.omasivu.fi/

5.11 TAMPERE - Intuition ilta maya-merkeissä

ESITE
12.11 TURKU – Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella.
LUENTO KLO 18.00 alkaen. Maya-astrologia itsetuntemuksen välineenä.

18.11 HELSINKI - Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella.

21.11 HEINOLA - Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella.
22.11 MIKKELI – Iloa ja valoa messut
Teen henkilökohtaisia selvänäkö ja maya-astologisia katselmuksia.
Aikoja voi varata minulta etukäteen tai messuosastoltani.

Messuohjelma: http://www.ritarihuone.com/29
1.12 SEINÄJOKI - Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella
2.12 VAASA - Henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella
5.12 TAMPERE - Työpajapäivä - Matka itseen, maya-astrologian ja värierapian avulla.

Päivän esittely ja hinta
______________________________________________________________________________

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

