
Hei. 

Elämme hivenen erityistä aikaa ja tuli tarve kirjoittaa 

ajanlaadusta muutamia ajatuksia. 

Maya-kalenteri Tzolkinissa on 11.5 -23.5 Keltaisen 

Tähden aaltojakso. 
Tämä on rauhoittumisen ja energian kokoamisen aikaa.  

Luovuus ja taiteellisuus tuovat sisäistä rauhaa ja 

harmonian luominen omaan elämäänsä on  

hyvin suotuisaa.  

Jakso aktivoi intuitiivisia tähtiyhteyksiä ja uinuva muisti 

kehomme tallelokeroissa 

pyrkii avautumaan. Hermosto, käpyrauhanen, aivolisäke, 

sekä dna aktivoituvat ja vapauttavat valodataa 

käyttöömme. 

Eilen kun jakso alkoi, oli myös Wesak täysikuu.  
Täydenkuun magneettiset energiat tuntuivat väsymyksenä ja sisäänpäin kääntymisenä. 

 

Vuodesta 2014 alkaen on myös havaittu, että Schumannin resonanssi,  

joka on normaalisti ollut tasolla 7.83 Hz, on alkanut kohota. Se on ollut jopa yli 30 Hz taajuudella. 

Tämän värähtely liitetään maapallon sähkömagneettiseen taajuuteen.  

 

Se on kuin maapallon sydämen syke. 

Meidän ihmisten sähkömagneettinen värähtelytaajuus on sama kuin maapallolla. 

Kun tämä värähtely kohoaa, vaikuttaa se myös meidän sähkömagneettiseen kenttäämme.  

Kehomme reagoivat tämän taajuuden muutoksen monilla eri tavoilla. 

Kipuja, kolotuksia, hermoston oireita ja tunnetilojen purkauksia. 

Sydämellä ja aivoilla on omat sähkömagneettiset kentät, nämä reagoivat myös taajuuden 

muutokseen. Keskittymiskyvyttömyyttä, päänsärkyjä, sydämen tykyttelyjä ja erilaisia oireita  

saattaa ilmentyä. 

Ajan luonteen muutos on nyt todella konkreettisesti havaittavissa. 
Aika on nopeutunut ja tunnit ja päivät tuntuvat lipuvan käsistä. Välillä ehtii tehdä vaikka mitä ja 

toisena päivänä jää kaikki tekemättä. 

Ajantaju alkaa sekoittua ja käsitys ajasta muuttuu. On vaikea arvioida paljonko aikaa tarvitsee 

jonkin asian tekemiseen. 

Välillä on pysähdyttävä miettimään että mikäs vuodenaika nyt olikaan, tai missä päivässä nyt 

mennään. 

Eilisen muisteleminen vielä onnistuu melko nopsaan, mutta edellisen päivän tapahtumat ovatkin 

sitten jo lähes unohtuneet. Muistilaput täyttävät työpöydän ja lompakon. 

Ajan näkymätön virta aiheuttaa maailmassamme muutoksia hiljaa ja huomaamattamme.  

Koemme nämä muutokset kuitenkin niin kehossa kuin tietoisuudessa.  

Mieli ei pysy mukana sen paremmin, kuin fyysinen kehokaan, kun tahti tuntuu nopeutuvan.  

 

Tähden aaltojakson aikana on hyvä antaa itsensä säätyä nyt-hetkessä elämiseen ja  

läsnäolon harjoittamiseen. 

Hiljennetään, pysäytetään, levätään ja ladataan, ollaan läsnä itsellemme. 

Heitetään hanskat tiskiin kaikessa sellaisessa tekemisessä, joka ei inspiroi tai kulje sujuvasti. 

Näin säädymme hetkessä syntyvään synkronismiin ja uudistuvan ajantahtiin, ja 

pian alkaa helpottaa. 



Luottavaisuus auttaa ottamaan hetkestä kiinni ja olemaan suunnittelematon, ja toisaalta 

reagointikykyinen. 

 

Olemme valmistautumassa uuteen synnytyskierrokseen.  

Nyt kerätään energiaa, jolla uudelle Tzolkin kalenterikierrokselle lähdetään 24.5. 

Energia muutokset saattavat jälleen olla isotkin, kun aloitetaan lähtöruudusta itsemme ja  

tietoisuutemme uudeksi synnyttäminen. Tunteen alkumereen sukellus voi tuoda omat haasteensa. 

Läsnäoloon ja itsen hoivaamiseen panostaminen on nyt parasta mitä voi antaa itselleen. 

 

 

Eiliseen täydenkuun päivään tuntui keskittyvän koko energia buusti kerralla. 
Monelta taholta kuulin väsymyksestä ja uupumisesta, vaikka takana oli hyvin nukuttu yö tai 

päiväunet. Keho reagoi aivan kuin olisi kuume tai flunssa. Tukkoisa olo kaikkialla ja ajatus 

hakusessa. Erikoisia unia ja valveen rajamaan kokemuksia. 

Särkyä ja virtailuja tai niskan jumitusta ja lihaksien ja nivelien kolotusta.  

Kurkun kipuja ja köhimistä. 

 

Flunssaa ei sitten välttämättä kuitenkaan tullut vaikka kivut olivat samat. 

Toisille tapahtui erikoisia sattumuksia kuten, viestinvälityksen ongelmia, katoilevia tavaroita ja 

häviäviä asioita. Aivan kuin tuttu tavara tai asia olisi välillä hävinnyt jonnekin toiseen 

todellisuuteen, palatakseen pian tänne. Tai siirtyikö oma tietoisuus rinnakkaiseen todellisuuteen 

hetkeksi, vaikea sanoa. Tunnelmat tai tapahtumat ovat melkoisen outoja ja vaikeasti selitettäviä. 

Taisimme saada oikein huippulatauksen valoenergiaa ja värähtelytaajuuden kohotusta. 

Tätähän on ollut ilmoilla jo pidemmän aikaa, mutta eiliseen tuntui kohdistuvan erityislataus. 

Oli mitä oli, kaiken tarkoitus on avata sydäntietoisuuden kanavia ja avata tietoisuuttamme uudelle 

ymmärryksen tasolle.  

Kehomme ja mielemme ovat puhdistumassa ja vapautumassa vanhasta. Siirrymme uudelle 

oktaaville ja korkeammin värähtelevään taajuuteen. Kannattaa kuunnella kehon ja sielun viestejä ja 

toimia kuten itselle parhaaksi näkee. Nyt on luotettava oman kehon viisauteen ja sydämen tietoon. 

Lämmintä ja aurinkoista äitien päivää ja hyvää uudelle taajuudelle siirtymää. 

Päivi 

Toukokuun Maya-astrologisen video katsauksen löydät YouTubesta nimelläni. 

______________________________________________________________________________ 

TAPAHTUMAKALENTERI 

Esittely tapahtumista www.paivikaskimaki.com 

OULU 17.-19.5 

Maya-ilta 18.5 klo 18.00 

Henkilökohtaisia katselmuksia/ 17.5 vielä vapaita aikoja. 

KUOPIO 20.-22.5 
Maya-kalenteri kurssi 20.5 

Henkilökohtaisia katselmuksia 21.-22.5 



TAMPERE 30.5 

Maya-astrologinen ilta 

Syklin taitteessa on aika luoda uudet suunnat elämälleen. Tutkimme henkilökohtaista 

voimamerkkiä, joka kertoo henkisestä tehtävästäsi. 

 

TAMPERE 10.-11.6  KOSMINEN SIELUNTEHTÄVÄSI- työpaja 
Löydä tähtijuuresi, henkisen tehtävän Maya-astrologinen merkki ja kosminen sieluntehtävä.  

Mitä laatuja sisältää elämäntehtävä perheesi maya-astrologian valossa. 

Tähti tietoutta ja tunnelmia. Musiikillinen tähti meditaatio 

 Kevään upein kurssi. Lämpimästi tervetuloa! ESITE 

Tapahtuma Facessa, jossa myös videoesittelymme työpajasta. 

https://www.facebook.com/events/1924563391164168/ 

HELSINKI 15.6  
Tulkintapäivä 

SEINÄJOKI 21.6 
Kesäpäivän seisauksen maya-ilta 18.00. Päivällä henkilökohtaisia katselmuksia. 

TURKU 28.6 
Tulkintapäivä 

25.-26.7 MÄNTYHARJU 

Kaija Juurikkalan ja minun yhteinen erityistilaisuus. Henkilökohtainen kuu-aurinko 

kalenteri2017-2018.  
Kaijan ohjaamana voimakuvat ja lauseet.  

Minun ohjaamana 13 kuukauden kalenteri tärkeillä henkilökohtaisilla maya-astro ajanjaksoilla 

Atelje Valo, Mäntyharju 

Esittelyt tarkemmin www.paivikaskimaki.com   

 

 

 

 

http://www.paivikaskimaki.com/esite/KosminenElamantehtava0617.pdf

