Henkilökohtainen 13:n kuunkierron Aurinko kalenteri 2020-2021
25.7. Mäntyharjussa
klo 11.00 -18.00
Ideoimme kolme vuotta sitten tämän kurssin yhdessä Kaija Juurikkalan kanssa, pidimme sen hänen ateljeessaan.
Ajattelimme tehdä siitä tradition. Traditio on jatkunut, vaikkakin himpun eritavalla kuin oli suunniteltu.
Nyt on vuorossa neljäs kurssi kerta, ehkä saamme hänet tänäkin vuonna mukaan.
-Kurssilla sielusi viesti välittyy luovan käden liikkeen kautta paperille.
-Henkilökohtaisesti tärkeät maya-astrologiset ajanjaksot lisätään kuukausiin.
-Käytössäsi on kalenterin, jossa yhdistyvät kuun ja auringon syklit, maya-astrologiset merkkisi,
sekä sielusi viisas viesti.
25.7 Päivä ajan ulkopuolella – Day Out of Time
Aamupäivällä ohjaan jokaisen maalaamaan itselleen 13 voimakuvaa ja -lausetta tuleville kolmelletoista kuukaudelle.
Näistä syntyy henkilökohtainen OMA kalenteri 2020-2021 heinäkuusta heinäkuuhun.
Iltapäivällä opastan sinut syntymä Maya-merkkisi ja Voima Maya-merkkisi äärelle.
Kalenteriisi lisätään jokaiselle kolmelletoista kuukaudelle henkilökohtaisesti tärkeät Maya-jaksosi.
Käy jo ennakkoon tutustumassa merkkiisi.
Sivuiltani www.paivikaskimaki.com löydät maya-merkkilaskurin. Saat syntymä maya-merkkisi nimen ja
luonnekuvauksen. Saat lisäksi tietää mikä on Voimamerkkisi maya-astrologisesti.
Tämä kurssi soveltuu niin aloittelijoille, kun konkareille.
Opaskalenteri auttaa elämään tietoista ja henkilökohtaista Aikaasi täysillä!
Kun katsot vuoden kuluessa kuviesi ja tähtien viestejä, pysyt hereillä, näet ja koet syvemmin arkesi.
On ollut hyvin yllättävää huomata miten viime kesänä tehdyn kalenterin kuvat ja tekstit ovat tulleet todeksi,
antaneet ymmärrystä oman elämän tapahtumiin!
Kaija tulee kenties osallistumaan kurssi päivään kuten aiempinakin vuosina.
Tämä on tietenkin täysin riippuvainen hänen voinnistaan.
Kurssi paikkana on Kaijan ATELJEE VALO Mäntyharjussa, Pyhäveden rannalla!
Osoite : ATELJEE VALO, Pertunmaantie 725, Mäntyharju
Hinta: 175 e Maksu käteisellä, pankkisiirrolla, pankki- ja luottokorteilla paikanpäällä
Hintaan sisältyy kasviskeitto lounas, teet ja kahvit, maya-astrologinen materiaali
Halutessasi tuo pieni herkku tai ruoka yhteiseen juhlapöytään
Ilmoittautuminen 19.7 mennessä: info@paivikaskimaki.com

Ota mukaan:
-13 kpl valkoisia kartonki arkkeja. Koko A5 tai A4, tai sen mukaan minkä kokoisen kalenterin haluat tehdä.
Yksi arkki on valmiissa kalenterissa yksi kuukausi.
-Vesivärit, värikyniä, aqua värikyniä, tusseja oman mieltymyksesi mukaan.
Majoituspaikkoja Mäntyharjussa (b&b):
Villa Aurora
Pinus
Linkkumylly
Taustatietoa
Kuu kiertää Maan noin 13 kertaa aurinkovuodessa eli 365 päivässä.
Kuukausia on todellisuudessa siis 13 kappaletta.
Gregoriaaninen kalenterimme on vain aurinkokalenteri, sen pituuden ollessa 365 päivää.
Tämä kurssi perustuu Jose Argüellesin käynnistämään Dreamspell eli Uniloitsukalenteriin.
Uniloitsukalenteri sisältää 13 kuun kiertoa eli kuukautta, kukin 28 päivää pitkiä, aurinko vuoden 365 päivää, sekä
muinaisen Tzolkin kalenterin.
Uniloitsukalenterin vuosi loppuu aina 25.7 ja tämä on nimeltään Vihreä päivä, päivä ajan
ulkopuolella. Uusi vuosi alkaa aina 26.7. Uuden vuoden aloituskohta pohjautuu Siriuksen nousemiseen
aamutähtenä ennen aurinkoa Egyptissä.
Tervetuloa viettämään inspiraation päivää, päivää ajan ulkopuolella!
Päivi Kaskimäki
Lisätietoja www.paivikaskimaki.com

