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KELTAISEN TÄHDEN AALTOJAKSO 7.12-19.12
Tzolkin kalenterin kierros on lopuillaan.
260 päivää eli noin 9 kuukautta on synnytetty elämäämme ja itseämme
uudeksi. Kulunut kierros alkoi 4.4.15.
20.12 lähdetään jälleen uudelle 260 päivän kierrokselle.
Saatat huomata energian voimakkaan muutoksen tästä syklin taitteesta
johtuen 19. - 20.12 kieppeillä. Toisinaan se tuntuu kuin olisi juuri
päässyt nousukiitoon ja sitten tuleekin jotakin ihan uutta kuvioihin.
Tietoisena syklin taitteesta, on helpompi sietää mahdolliset
muutosvoimat.
Aika on rauhaa. Aika on taidetta.
Olemme Tähden jaksolla, jossa universumi kysyy, miten voit?
Onko sisäinen rauha saavutettu, ja onko elämässä tasapaino?
Luotatko intuitioon ja onko mieli rauhallinen?
Olemme nyt myös keräämässä voimia ja valmistautumassa uuteen kalenterin kierrokseen.
Kuulemani mukaan moni on käynyt viimeaikoina läpi kaikkea muuta, kuin tasapainon ja rakkauden
harmonioita. Erityisen haastavana on esiin tullut järjen äänen yhteensovittaminen sydämen tiedon kanssa.
Tunteet ovat olleet erityisen haastavia ja itsestä on löytynyt olemuspuolia, joita ei tiennyt edes olevan
olemassa. Selittämätön päänsisäinen puuroisuus on ärsyttänyt ja tuonut pintaan uinuvaa tunnelastia.
Sisäisistä syövereistä, ärtyisyyden kautta ulos purkautunut räjähdys on keikuttanut elämän venettä oikein
kunnolla. Tuntuu että prosessoimme nyt tunteita, joita emme saaneet esimerkiksi lapsena ilmaista.
Puhtaat, aidot tunteet alkavat tuoda sisäistä harmoniaa, ja sen avulla on suotuisaa lähteä kohti uutta vuotta ja
uutta kalenteri kierrosta. Uskon että tämä sisäinen tasapaino tulee olemaan ratkaisevassa roolissa tulevan
vuoden aikana.
Pään ja sydämen uusi vuorovaikutus
Sydän sanoo jotakin, mutta älyllinen puolemme ei annakaan rauhaa tehdä intuition mukaisia valintoja.
Ulkopuolelta, toisilta ihmisiltä, saattaa tulla järjen ja dominoinnin laatu, joka musertaa sisäiseen tietoonsa
luottamisen kipinän.
Olemme yhteen sovittamassa, ja melkoisen haastavissa tunnelmissa, vasemman ja oikean aivopuoliskon
tietoa. Intuitiivinen ja kuuhaileva oikea aivopuolisko hakee uutta taajuutta vasemman, älyllisen ja
järkeistävän puoliskon kanssa. Feminiininen energia pyrkii uuteen tasapainoon maskuliini energian kanssa.
Pää hakee uutta koherenssia sydämen kanssa. Elleivät nämä ole vielä harmoniassa, tuntuu sisäinen ristiriita
välillä ihan kamalalta. Ollako vai ei ja jos on niin miten. Tehdäkö vai ei ja jos tekee, niin miksi.
Meitä haastetaan nyt luottamaan oikein todenteolla sisäiseen viisauteen ja luopumaan liiasta järkeilystä.
Käytännössä meidät on lapsesta asti opetettu olemaan juuri päinvastoin. Ole järkevä, älä näytä negatiivisia
tunteita, ole kiltti ja nöyrä! Luovu jo tuosta taivaanrannan maalailusta ja tee jotakin hyödyllistä ja tehokasta.
Nyt onkin aika kääntää aiemmat opit ylösalaisin ja purkaa vanha koodaus.
Elä hetkessä, luota intuition viestiin, jätä järkeilyä vähemmälle.
Luota! Elämä kantaa ja kaikki on täydellisessä järjestyksessä, vaikka et itse joka asiaa enää hallitsekaan.
Luota, vaikka asiat menevät eri tavoin kuin olit suunnitellut.
Luota, että jossakin kaikki on täydellisesti, vaikka et vielä saakaan kiinni mitä se sinulle tarkoittaa.

Anna itsellesi lupa olla välillä vähän lapsellinen ja tehoton.

TÄHDEN VALOTEEMAT
Rauha, harmonia ja ajaton kiireettömyys. Taiteellisuus ja luovuus kaikissa muodoissaan. Sosiaalinen
kanssakäyminen ja puuhakas energisyys. Tähtiyhteydet ja vahvat uniajan kokemukset. Pioneerina olemista.
Huumori, ilo ja leikkisyys. Älykäs mielenhallinta.

TÄHDEN JAKSON VARJOTEEMAT
Liiallinen järkeily ja tulevaisuuden suunnittelu. Äärimmilleen viedyt ajatusprosessit. Vainoharhaisuus. Pikku
asiat saavat suhteettomat mittasuhteet. Liika kiltteys ja sotkuiset ihmissuhteet. Epäharmonia ja
taistelunhaluisuus. Intuition ja mielen yhteensovittamisen haaste. Liiallinen sietokyky. Sisäisen herkkyyden
hajoavaisuus törmää ulkoisen maailman koviin vaatimuksiin. Tunnepanssareiden riisumisen pelko.
Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla. Samoja teemoja opiskelemme myös
kaikki yhdessä.
Punaiset Taivaanvaeltajat ovat alitajuntaa aktivoivalla alueella. Luota elämänkokemukseen ja muista
positiiviset onnistumiset paremmin kuin se, milloin meni mönkään. Lähde hymyillen elämän seikkailuun
joka aamu. Uskalla kokeilla jotakin aivan uutta ja jännittävää
Valkoiset Peilit ovat haasteen tai kasvun alueella. Nyt jos koskaan voit selvittää kaikki sotkut
ihmissuhteissa. Käytä totuuden miekkaasi, ja ohjaa sitä sydämen voimalla. Keskeneräiset ideat ja aloitukset
on tärkeä viedä loppuun ja luopua niistä, jotka ovat illuusiota.
Siniset Apinat ovat suotuisella alueella. Ilo, ja leikki vievät jouluun, jollaista et uskonut voivasi enää kokea.
Vilpitön rakkaus asuu sydämessäsi. Sisäinen lapsi paranee ja voi hyvin. Lasten kaltaisten on
taivastenvaltakunta. Sydämesi lapsi pitää käsissään rauhan ja rakkaus paratiisin avaimia.
Keltaiset Tähdet ovat omalla alueellaan ja elämän valokeilassa. Uskalla poistua turvallisuus
vyöhykkeeltäsi, ja laita kaikki peliin! Nyt jos koskaan ovat ideasi ja kekseliäät ratkaisut valmiita
toteutukseen. Sinä olet tähti. Anna valosi loistaa kaikkialla missä oletkaan. Tunnista erityisherkkyytesi ja
opettele purkamaan turhat tunnesuojaukset.

PUNAISEN LOHIKÄÄRMEEN AALTOJAKSO
20.12.2015 – 1.1.2016
Joulun aikaan lähdemme synnyttämään itseämme jälleen uudeksi.
Edeltänyt Tähden jakso on rassaillut tunteita esiin, mikäli sisäinen
tasapaino ei vielä ole ollut kunnossa. Tunnelataukset ovat nousseet
lapsuudesta asti puhdistautumaan. On aika lähteä tälle merkittävälle
uudelle kierrokselle luottaen ensisijaisesti sydämen tietoon.
Mitä rohkeammin on uskaltanut tunteitaan ilmaista ja vapauttaa, sitä
iloisemmin lapsi itsessä pääsee joulun juhlaan heittäytymään.
Lohikäärmeen perusteemoilla luottavainen sydän yhtyy enkelikuoroon,
nauttien joulun rauhasta mieli levollisena.

Lohikäärme on hoivaava ja vaaliva laatu. Näissä tunnelmissa lepo ja itsestä hyvin huolehtiminen ovatkin
tärkeässä roolissa.
Jaksolla Sininen Apina vaihtuu haastevoimaksi. Yllättävä, iloinen ja kekseliäs Apinan muistuttaa luopumaan
turhista vastuista, liiasta huolehtimisesta, sekä turhasta elämän kontrollista. Lähdetään sydän auki
leikkimään ja nauttimaan joulusta, aivan kuten lapsena, iloisesti ja yksi hetki kerrallaan eläen.
Valaiskoot pyyteetön ja aito rakkaus joulun juhlaa, tuoden meille kaikille rauhaa ja rakkautta sydämen
sopukoihin asti.
Kiitos upeasta kuluneesta vuodesta!
Kiitos ihanista ja kannustavista palautteistanne!
Aurinkohalauksin Päivi
www.paivikaskimaki.com

-------------------------------------------------------------------------------------------VUODEN VIIMEISIÄ TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
12.12 TAMPERE –
KIRSI RANNON JOULUKONSERTTI – TAIVAS SYLISSÄNI
LUENTONI - SYDÄMEN TIELLÄ
Väliaika tarjoilua ja jouluisaa yhdessä oloa.
Muutama peruutuspaikka tullut, voit tiedustella niitä minulta sähköpostilla.
16.12 HELSINKI – TULKINTAPÄIVÄNI
Tähtipajat Alppilassa.
-Muutama henkilökohtainen aika vielä vapaana.
______________________________________________________________________________
UUDEN VUODEN ALOITTAMISEEN, UUDELLA INSPIRAATIOLLAMAYA-ASTROLOGINEN TYÖHYVINVOINTI PÄIVÄ, YRITYKSILLE, YHTEISÖILLE JA
RYHMILLE
ESITE: http://www.paivikaskimaki.com/kuv/tyhy.pdf
______________________________________________________________________________

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
LAHJAKORTTI JOULUKSI. Kysy minulta lisää tulkintalahjakorteista.

