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Tammikuu 
Valon Portaali 
"Hän liukuu siivillään läpi ajan ja paikan" 

Pyhä Nainen on sisäisesti vapaa nyt ja aina. Hänen todellisuudessaan ei ole aikaa eikä paikkaa 
lineaarisessa mielessä, vaan hänelle universumi toimii spiraalin muodossa. Kaikki tapahtuu 
multidimensionaalisessa maailmankaikkeudessa, jossa hän pystyy palaamaan mihin tahansa hetkeen 
menneisyydessä tai suunnata tietoisuutensa miten pitkälle tulevaisuuteen saakka hän vain haluaa. 
Mitä tahansa asioita hän tässä hetkessä kokeekin, hän pystyy muuntamaan ja parantamaan niiden 
alkujuurta, jos on tarve. Hän tiedostaa hyvin kirkkaasti, että hän ei ole minkään ajatuksen, 
tapahtuman tai ihmissuhteen uhri. Hän kokoaa voimansa ja ottaa itse vastuun omasta olemuksestaan 
ja elämästään. Hän voi mennä mielikuvissaan ja tietoisuutensa avulla vaikka entisiin elämiin saakka, 
kohdata itsensä ja palauttaa itsensä alkuperäisiin asetuksiin, jotta hän voi olla tässä hetkessä vapaa ja 
elää sellaista elämää, jota hän tietää tulleensa elämään. Vaikka Pyhä Nainen elää fyysisessä 
maailmassa, hänen sydäntietoisuudessaan ei ole aikaa eikä paikkaa. Hänen henkensä on vapaa 
fyysisistä rajoitteista ja näin hän pystyy luomaan itselleen millaisen todellisuuden hän vain haluaa. 

Globaalilla tasolla yhä useampi ihminen alkaa kokea itsensä pelkän kehon lisäksi korkeampana 
tietoisuutena, valona ja osana suurempaa universaalia olemusta. Alamme kysymään itseltämme 
perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten "Kuka minä olen?", "Miksi teen sitä mitä teen?", "Mikä on 
minun sieluntehtäväni", "Miten voin palvella lahjoillani maailmaa parhaiten?". Tämä saa aikaan sen, 
että myös maailman rakenteiden on muututtava vastaamaan paremmin ja kokonaisvaltaisemmin 
ihmisten tarpeisiin. Siirrymme minä-keskeisyydestä me-henkeen, yksilöstä yhteisöön ja 
ylimaskuliinisesta, kovasta suorittamisesta ja kilpailusta feminiiniseen, lempeämpään, sydäntietoiseen 
aikaan, jossa muistamme kuka syvimmiltämme olemme. Alamme avautua universaaleille laeille, ja 
ainoaksi sisäiseksi, polttavaksi kysymykseksi jää enää "Miten voin palvella?". Tämä on Vesimiehen 
ajan, jumalallisen Äidin ajan koitto. Tiimalasi on kääntynyt, uusi aika on täällä. 

🌹Tammikuun voimalause:  
"Olen vapaa palvelemaan maailmaa korkeimmassa, puhtaimmassa Valossa ja Rakkaudessa.” 

Helmikuu 

Elämän Äiti  
"Kultaisen Äidin ravinto" 

Vuoden alku on ollut intensiivistä puhdistumisen, uudelleenlinjaamisen ja korkeampien 
valotaajuuksien kehollistamisen aikaa. Äiti muistuttaa meille heti alkumetreillä oman itsemme 
hoitamisesta, hoivaamisesta ja itselle ajan ottamisesta. Pyhä Nainen ei enää uhraa itseään ja 
hyvinvointiaan. Hän on oppinut rajansa, tunnistaa tarpeensa ja osaa kommunikoida ne läheisilleen. 
Pyhää Naista leimaa suoruus, rehellisyys, myötätunto ja peloton rakkaus. Hän tunnistaa milloin hän 
tarvitsee itselleen aikaa ja ottaa sitä. Hän tietää, että hänen täytyy yhdistyä Äidin kanssa ja tulla  



 

sielullisesti ravituksi, jotta hän voi palvella maailmassa täysivoimaisesti ja aidosti. Omissa 
antaumuksellisissa hetkissään hän päästää irti, matkaa halki ajan ja ikuisuuden, käpertyy Äidin syliin 
ja tulee ravituksi mitä kultaisimmalla rakkauden nektarilla.  

Globaalilla tasolla asiat saattavat alkuvuonna kiihtyä hurjaa vauhtia, jolloin itsestä huolehtimisesta 
tulee entistä tärkeämpää. Mitä korkeammat värähtelyt maapallolla on, sitä tarkempi ihmisten täytyy 
olla oman jaksamisensa kanssa. Kukaan muu ei tuo meille lepohetkeä, kuin me itse. Mene luontoon, 
hiljenny saunanlauteilla, lähde hiihtoladulle, avantoon, joogatunnille, hierontaan tai meditoi. Kaikki 
mikä tuo meidät takaisin kehoon, sydämeen ja oman sielun äärelle eheyttää, voimaannuttaa ja auttaa 
meitä jaksamaan.  

🌹Helmikuun voimalause:  
"Pidän itsestäni hyvää huolta. Olen itselleni rakas." 

Maaliskuu

Initaatio 
"Isiksen ja Ra:n henkinen testi" 

Pyhä Nainen tietää, että elämän koettelemukset ovat tosiasiassa henkisiä testejä ja vihkimyskouluja 
hänen sydämenpolullaan. Nekin tilanteet, jotka ulospäin näyttävät epäoikeudenmukaisilta tai vääriltä, 
saattavat todellisuudessa olla sielumme suurimpia kasvumahdollisuuksia, jotka sielumme on valinnut 
kokevansa tässä elämässä. Pyhä Nainen kuuntelee tarkalla sisäisellä intuitiollaan, että mitä mikäkin 
tilanne tai kohtaaminen hänelle syvimmiltään opettaa. Ennen kuin hän antaa mielensä kehittää 
tilanteista draamaa, hän hiljentyy ja kuuntelee. Syvältä sisimmästään hän saa ohjauksen toimia 
sydämestä ja rakkaudesta käsin. Hän saattaa kysyä: "Mitä rakkaus tekisi nyt?", ja hänen sydämestään 
kumpuaa aina kirkas, selkeä vastaus. Tuo vastaus ei välttämättä miellytä hänen egoaan, mutta 
sydämessään hän tietää asian todellisen laidan.  

Globaalilla näyttämöllä saattaa olla luvassa näyttämöesirippujen alasvalahtamisia. Se, mitä nyt 
näyttäytyy, voi ravistella sisäistä maailmaamme, ihmisten kollektiivisia uskomuksia ja tottumusta siitä, 
miten olemme tähän saakka luulleet asioiden pyörivän. Ei ole koiraa karvoihin katsomista. 
Opettelemme tässä ajassa luottamaan intuitioomme, korkeampaan näkymään elämästä - ja ennen 
kaikkea toisiimme aivan uudella tavalla. Opettelemme luottamaan siihen, miltä meistä tuntuu, eikä 
siihen, miltä asiat näyttää. Astumme korkeampien arvojen, henkisten arvojen maailmaan, jossa 
vilunkipeli, toisten kustannuksella menestyminen ja jumalallisen feminiinienergian tallaaminen 
päättyy. Kun tulemme pyhään sydämeen, Äidin aikaan, opimme kunnioittamaan itseämme, 
toisiamme, luontoamme ja koko planeettaa. Synnytämme maailmaan aivan uudenlaisen harmonian 
ja ilon. 

🌹Maaliskuun voimalause:  
"Kun katson asioita sydämestä käsin, voin hyväksyä, että kaikki on juuri niin kuin pitääkin, kaikella on 
korkeampi tarkoitus. Se tuo minulle rauhaa.” 



 

Huhtikuu 

Pysy totuudessa ja omassa voimassasi 
"Osiris ja Isis, jumalallisen auktoriteetin Luoja ja Luojatar" 

Pyhä Nainen elää sydänlinjassa itsensä, totuutensa ja energiansa kanssa. Hän ei uhraa itseään 
saavuttaakseen jotakin, vaan tietää, että hyvä tulee hyvän luo. Hän pitää hyvän huolen omasta 
sisäisestä maailmastaan ja shaktivoimastaan, jotta sen, minkä on tarkoitus hänen kauttaan ilmentyä, 
pääsee virtaamaan ja ilmentymään vapaasti. Hänen sisäinen maailmansa kertoo hänelle, jos jokin ei 
ole linjassa. Tällöin hän istuu alas, kääntyy sisäiseen lähteeseensä ja tutkii, mistä on kysymys. Pyhä 
Nainen ei pelkää muuttaa kurssin suuntaa, jos se on korkeammaksi parhaaksi sekä hänelle että 
kaikille hänen ympärillään oleville. Hänen suurin missionsa on palvella Korkeinta, eikä mikään voi 
seistä hänen tiellään. Rakkaudella ja suurella myötätunnolla hän tekee ne muutokset, jotka hänen 
täytyy tehdä. Sillä vain rakkaus on totta. 

Globaalilla tasolla on luvassa totuuden aika. Meidän täytyy vahvistaa totuuden tunnistamisen taitoa 
kuuntelemalla sydäntämme. Siinä, missä totuus tuntuu virtaavalta, kohottavalta ja kaikki 
huomioonottavalta, puhuu rakkaus; siinä, missä "totuus" tuntuu tunkkaiselta, syrjivältä ja oman egon 
tavoittelulta, puhuu itsekkyys. Totuudella näyttääkin yhtäkkiä olevan monet kasvot, mikä kehittää 
meidän sisäisen kuuntelun ja erottelukyvyn taitoa. Jumalallisen totuuden ajalla Äiti näyttää kasvonsa 
ja vahvistaa ihmisten sydänyhteyttä.  

🌹Huhtikuun voimalause:  
"Vain rakkaus on totta. Sydämessäni tiedän totuuden.” 

Toukokuu 

Muinaiset voimamysteerit 
"Kuule Isiksen sistrum-soittimen soivan" 

Toukokuu vahvistaa Pyhän Naisen energiaa ja herkistää hänet yhä hienovaraisemmille sanojen, 
musiikin, luovuuden ja eheytymisen taajuuksille. Pyhä Nainen on omistanut elämänsä itsensä 
kehittämiselle ja henkiselle kasvulle, ja kaikki luova tekeminen on hänelle henki ja elämä. Luovuus 
on hänen suora yhteytensä jumaluuden kokemiselle. Toukokuu tuo tullessaan aivan uudet 
mysteerikoodit, jotka vahvistavat Pyhän Naisen kykyä aistia asioita, luoda yhä syvemmästä lähteestä 
käsin ja tuoda parantavaa energiaa maailmaan luomisensa ja olemuksensa välityksellä. Hän tietää 
olevansa kanava korkeammalle valolle ja rakkaudelle; sivellin Jumalallisen Äidin käsissä. Hänen 
tehtävänsä on pitää pyhästä instrumentistaan huolta, jotta Äiti voi asuttaa häntä ja luoda kauneutta 
maailmaan hänen kauttaan.  

Globaalilla tasolla tulemme yhä herkemmiksi aistimaan asioita, kun uusia valon tasoja aukeaa. 
Aistimme, näemme ja tunnemme asiat syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin, ja erotamme yhä  



 

selvemmin, mistä energiasta käsin kukakin toimii ja luo. Ihmisistä tulee erottelukykyisiä ja selektiivisiä 
sen suhteen, miten he kuluttavat, mihin he laittavat energiaansa ja kenen kanssa he viettävät 
kallisarvoista aikaansa. Haluamme valintojemme heijastavan yhä vahvemmin rakkaudellisia ja 
kestäviä arvoja, ja palvella valinnoillamme korkeampaa hyvää. Lähipalvelut, ekologisuus, 
luomuruoka, pienyrittäjyys ja yhteisöllisyys alkavat kukoistaa samalla, kun meistä tulee koko 
maapallon - ja jopa universumin - kansalaisia. Ihmiset lukevat yhä selvemmin palvelujen, 
kanssaihmisten, aikeiden, sanojen ja tuotteiden energiaa, ja tekevät valintansa sen mukaan.  

🌹Toukokuun voimalause:  
"Herkkyyteni on vahvuuteni. Olen Jumalallisen Äidin rakkauden sivellin." 

Kesäkuu 

Jumalallinen kohtalo 
"Jumalallisen Soturin polku" 

Pyhä Nainen on voimassaan sekä herkkä että vahva. Hän on oppinut läksynsä, hän tuntee itsensä. 
Vaativan paikan tullen hän kerää sisäiset voimavaransa ja johtaa itsensä uusille vesille suuri rakkaus 
sydämessään. Hän katsoo totuutta silmiin ja ottaa opiksi, eikä pelkää mennä eteenpäin. Tämä voima 
on hänen sisäinen jumalallinen maskuliinivoimansa. Hän luottaa, toimii ja tietää olevansa aina 
turvassa, vaikka tulet roihuaisivat hänen ympärillään ja taivas salamoisi yllään. Pyhä Nainen on 
antautunut korkeammalle johdatukselle ja tietää kaiken olevan aina tarkoituksenmukaista. Ei ole 
virheitä, ei uhreja, ei tappioita.  

Globaalilla tasolla on yhdistymisen aika. Heimot kokoontuu, yhdistämme voimamme ja alamme 
puhaltaa yhteen hiileen. Kaikki haluavat kaikille korkeinta parasta. Ymmärrämme, että vain 
yhdistymällä sydämentasolla voimme saada positiivisen muutoksen aikaan. Mutta siihen tarvitaan 
rohkeutta. Siihen tarvitaan näkyväksi tulemista ja asioiden ääneen sanoittamista. Äiti kutsuu nyt 
etenkin hänen rakkaita tyttäriään, Pyhiä Naisia, astumaan esiin. On meidän aika. On Maria 
Magdalenan ja Isis-jumalattaren aika. Me olemme heidän jälkeläisiään, tuomassa Äiti kaikkien 
keskelle. Muistatko? 

🌹Kesäkuun voimalause:  
"Minä tiedän kuka olen. Ilmennän itseäni, lahjojani ja totuuttani rohkeasti ja pelotta kaikessa mitä 
olen, teen ja kutsun elämääni. Ja niin on.” 



 
Heinäkuu 

Jumalallinen sisaruus 
”Valon siskojen ja veljien yhteisö” 

Pyhä Nainen on sisimmältä olemukseltaan itse Äiti: hoivaava, hoitava, yhdistävä, rakastava. 
Tullakseen Pyhäksi Naiseksi, naisen on täytynyt löytää jumalallinen Äiti sisimmästään ja parantaa 
erillisyyden haavat kaikkea olevaa kohtaan ja etenkin toisia naisia kohtaan. Pyhän sisaruuden ja 
veljeyden ytimessä on rakkaus, Äidin hoivaava ja välittävä olemus. Ilman sitä meissä itää kateus,  
kilpailu, draama ja tarve tuomita. Pyhä Nainen herää henkiin Vesimiehen ajan aamunkoitossa: 
muistaessamme sisäisen Äidin, eheydymme ja voimaannumme. 

Globaalilla tasolla yhä useampi meistä alkaa etsiä ympärilleen omaa henkistä heimoaan, 
samanhenkisten ihmisten ryhmää tai yhteisöä, johon saamme tulla kasvamaan, jakamaan ja 
välittämään toisistamme aidolla ja sydämestä kumpuavalla tavalla. On aika yhdistyä, näyttää 
herkkyytemme ja olla toistemme tukena.  

🌹Heinäkuun voimalause: 
"Voin luottaa sekä itseeni että muihin ja yhdistyä heidän kanssaan. Olen turvassa nyt ja aina." 

Elokuu 
Pimeyden mysteerit 
”Astu sisään Pimeyden Jumalattaren kammioon” 

Pyhä Nainen ei pelkää varjoaan. Hän tietää, että alitajunnan ja pimeyden varjoissa uinuu hänen 
todelliset, pyhät voimavaransa. Laskeutumalla oman sisimpänsä äärelle, kohtunsa pyhään pimeyteen, 
hän syntyy yhä uudelleen uudeksi versioksi itsestään. Pimeyden turvallisessa kammiossa hän ottaa 
vastaan pyhiä initaatioita, katsoo itseään silmästä silmään ja näkee veitsenterävän totuuden Äidin 
lahjomattoman rakkauden valossa. Pyhän Naisen voima piilee hänen kyvyssään astua 
tuntemattomaan, mystiseen, tuonpuoleiseen, jota ei päivätajunnalla voi koskaan täysin selittää. Hän 
vain tietää. 

Globaalilla tasolla alkusyksy voi tuoda tullessaan tapahtumia, jotka ensinäkemältä näyttävät siltä, 
kuin maailma olisi tulossa hulluksi. Todellisuudessa se on vasta asettumassa oikeisiin uomiinsa; 
rakkauden, ykseyden ja harmonian uomiin, jossa kaikille on kaikkea tarpeeksi. Ilman vanhan 
hajoamista ei voi syntyä uutta, se on Äidin luontainen olemus: vanhaa tuhoava, uutta synnyttävä, 
uutta luova. Tämän syksyn aikana moni saattaa tulla vastakkain Pimeyden Äidin kanssa ja joutua 
tarkastelemaan omia motiivejaan, toimiaan, asenteitaan ja ajatuksiaan yhä tarkempinäköisten lasien 
kautta. Moni vanha asetus saattaa joutua romukoppaan ja Äiti vaatii meitä olemaan pelottoman  

 



rehellisiä itsellemme. Muutosten tuulet puhaltavat niin yksilön kuin kansojenkin välillä. Mikään kivi 
ei jää Pimeyden Äidin valvovan katseen alla kääntämättä. 

🌹 Elokuun voimalause: 
"Päästän pelottomasti irti kaikesta, mikä ei enää palvele korkeinta hyvää elämässäni. Luovutan 
elämäni Äidin käsiin." 

Syyskuu 

Horuksen silmä  
”Herääminen jumalalliselle tietoisuudelle” 

Pyhällä Naisella on syvä, kaikkitietävä sisäinen näkökyky. Hän näkee fyysisen tason tuolle puolen, eri 
maailmojen todellisuuksiin. Häntä ei voi huijata, ei manipuloida, koska hän näkee totuuden. Pyhä 
Nainen aistii asiat energioina, värähtelynä, valona, väreinä ja musiikkina. Hän on tarkka siitä, 
millaisella energialla hän itsensä ympäröi ja kotinsa valelee. Koti on hänen temppelinsä, luonto 
hänen kirkkonsa. Pyhä Nainen siunaa kaiken mihin hän koskee: ruokansa, tavarat, asiat, kokemukset, 
ihmiset, paikat ja itsensä; oman kehonsa, naiseutensa ja seksuaalisuutensa. Hän pyrkii näkemään 
kaikessa jumalallisuuden.   

Globaalilla tasolla ihmiskunta avautuu korkeammalle tietoisuudelle ja alkaa näkemään elämän uudet, 
innostavat ulottuvuudet. Taiasta, synkroniasta ja ihmeistä tulee arkipäivää. Enkelit, valo-olennot ja 
henkimaailma ovat vihdoin yhä laajemmin luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme. Uusia 
innovaatioita kehitetään, ihmiset tekevät yhä tietoisemmin yhteistyötä korkeampien valotasojen 
kanssa. Ymmärrämme, että emme ole maailmassa yksin, meillä on valtavat apujoukot koko ajan 
ympärillämme. Draama ei tuo meille enää tyydytystä, vaan jokaisella sielulla on korkeammat 
päämäärät ja voimavarat käytössään. 

🌹Syyskuun voimalause: 
"Minä olen Rakkaus. Olen yhtä kaiken kanssa. Kaikki elämässäni on Pyhää ja Kaunista."  

Lokakuu 

Ylipapitar 
”Mysteerit paljastuu Isiksen silmin” 

Lokakuu on Pyhän Naisen vuoden huipennus. Hänen intensiivinen, antaumuksellinen sisäinen työnsä 
on tuottanut tulosta ja hän on oppinut kehollistamaan sitä valoa, voimaa ja rakkautta, joka hän 
oikeasti on. Kaikki turha on riisuttu pois, tämän hetkiset oppiläksyt suoritettu ja Pyhästä Naisesta on 
kuoriutunut  



 

todellinen timantti. Lokakuu tuo Pyhälle Naiselle tullessaan läpimurtoja, vihkimyksiä ja aivan uuden 
tason runsautta. Kaikki portit ovat nyt auki. Pyhä Nainen tietää, että hän on kaiken Hyvän arvoinen. 
Hän ei pelkää vastaanottaa sitä kaikkea, mitä hänelle ollaan tuomassa. Hän tietää, että mitä 
enemmän hän uskaltaa vastaanottaa, sitä enemmän hänellä on antaa myös muille. Pyhä Nainen ei 
elä niukkuudessa vaan rajattomassa runsaudessa.  

Globaalilla tasolla ihmiskunta on noussut aivan uudelle sydäntietoisuuden tasolle. Moni illuusio on 
paljastunut ja pystymme nyt elämään ja hengittämään huomattavasti vapaammin, kuin moneen 
tuhanteen vuoteen. Isis-jumalatar on näyttänyt todelliset kasvonsa ja sytyttänyt rakkauden liekin 
ihmiskunnan sydämeen. Olemme vapaita! 

🌹 Lokakuun voimalause: 
"Minä olen Rakkauden ylipapitar. Elän rajattomassa runsaudessa, ilossa ja rauhan tilassa.” 

Marraskuu 

Sielun eheytys  
”Syvä sielun eheytyminen Jumalattaren kanssa” 

Marraskuussa asetumme kauniisiin, kirkkaisiin enkelienergioihin Jumalallisen Äidin syliin. Pyhä 
Nainen hidastaa tahtiaan, ottaa päiväunia ja antaa enkeleiden ja Äidin hoivata häntä eheyttävällä, 
puhtaalla rakkaudella. Niin paljon on tapahtunut vuoden aikana ja nyt on aika levätä ja tehdä 
kokonaisvaltainen puhdistus, etenkin energiatasolla. Pyhä Nainen on palvellut missiossaan palavalla 
sydämellä, ja nyt on hänen aikansa vastaanottaa. Hengittää, kulkea luonnossa, kuunnella sisintään. 
Tässä kuussa Pyhä Nainen ei aloita mitään uutta. Hän tietää itsensähoivaamisen tärkeyden, josta 
kaikki luominenkin lopulta kumpuaa.  

Globaalilla tasolla ihmisillä saattaa olla ilmassa väsymystä valtavien energiavaihdosten ja -nostojen 
jäljiltä. Kutakin meistä kutsutaan pysähtymään itsemme äärelle ja hellittämään hetkeksi. On aika 
kysyä itseltä, mikä juuri tänään tukisi minua, mitä sydämeni ja sieluni kaipaa? Hiljaisessa, 
vastaanottavaisessa tilassa eheydymme, uusiudumme ja kylvämme uudet luovuuden siemenet.  

🌹Marraskuun voimalause: 
"Kiitos rakkaat enkelit ja rakas jumalallinen Äiti, että saan asettua vastaanottamaan puhtainta, 
korkeinta mahdollista hoivaa, valoa ja rakkautta tässä pyhässä hetkessä. Kiitos, kiitos, kiitos!" 



Joulukuu 

Kuukuningatar 
”Taivaallisen nousevan kuun Äiti” 

Mystinen, taivaallinen Kuukuningatar-Äiti jatkaa kanssamme marraskuussa alkanutta levon sykliä. 
Aivan niin kuin talven ja pimeän tullen luonto vetäytyy sisäänpäin ja menettää väriloistonsa, myös 
Pyhä Nainen ymmärtää eri feminiinisten syklien luonteet ja hiljentää vuoden loppua ja pimeintä 
aikaa kohti tahtiaan. Pyhä Nainen ei pakota mitään tapahtumaan eikä yritä väkisin pitää yllä 
energiaa, joka ei ole luonnollista vuoden pimeimmälle ajalle. Niinpä Pyhä Nainen lepää, nautiskelee 
kynttilänvalosta, kävelee öisen täysikuun alla ja valmistautuu Pyhän Lapsen juhlaan. Joulun aikaan 
enkeleiden ja kristusvalon läsnäolo on hengästyttävän käsinkosketeltava, mikä saa Pyhän Naisen 
keskittymään yhä vahvemmin omiin henkisiin harjoituksiinsa ja valmistautumaan näin nousevan 
kuun, uuden vuoden uuteen sykliin. 

Globaalilla tasolla ihmiset ovat jo oppineet luottamaan feminiinisen syklin alati muuttuvaan 
luonteeseen. Mitä enemmän pystymme olla kiinnittymättä mihinkään ja nauttimaan hetkestä, sitä 
paremmin elämämme virtaa. Sen, minkä ei tässä hetkessä kuulu ilmentyä, ei tarvitse ilmentyä, vaan 
luotamme, että kaikelle on oma jumalallinen ajoituksensa ja syklinsä. Rauha syntyy siitä, että 
luotamme, että elämä kantaa. 

🌹Joulukuun voimalause: 
"Elämä kantaa ja se on minulle hyvä. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus.” 

* * * 
Pyhän Naisen Vuosiennusteessa on käytetty apuna Alana Fairchildin Isis Oracle Card -pakkaa. Itse 
viestit ovat allekirjoittaneen hengentuotosta ja energialuentaa tässä hetkessä ja ajassa. 

🌹Huom 
Ota kanavoidusta viestistä sydämeesi vain se, mikä tuntuu sinulle tässä hetkessä oikealta ja 
resonoivalta. Kaikesta muusta voit päästää irti. Meillä kaikilla on oma syklimme ja totuutemme. 
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi 
tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki 
informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen 
ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi. 

Lämmöllä, 
Deepthi 
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