Nöyrä kiitokseni ihanista palautteistanne
rakkaat kanssakulkijat.
Kiitos Päivi, kun tulit kertomaan minulle kuka minä oikeasti
olen. Minusta sinä paljastit sen mitä olen etsinyt ja etsinyt,
tiesin millainen olen, mutta en sitä, että miksi olen tällainen,
kun suurin osa ihmisistä on ihan erilaisia. Tuntuu kuin olisin
tullut kotiin. Rauha laskeutui ylleni, nyt ei tarvitse enää
ihmetellä ja jännittää.
-Sirpa –

Hei Päivi,
tällaisen rakkauslaulun viestisi ovat saaneet aikaan sieluissamme.
http://www.aomedia.fi/Kosminen%20portti%20biisit/Taivaanvaeltaja_stereo%20(2).mp3
-Pasi ja Katrina

Kiitos Maya-päivityksestäsi. Tuo kaikki oli niin helpottavaa lukea.
-Sinikka-

Kiitos lahjoista jotka meille on suotu, auttaaksemme toisiamme tällä maallisella matkalla
-J-

Kiitos Päivi cd-stä ja tulkinnasta. Se oli hyvin paikkansa pitävä, olen kiitollinen että olen löytänyt Sinut.
-Tiina-

Tänään laskin haarniskani.
Hyvästelin kyynelillä
kärsimykseni,
yksinäisyyteni,
tuskani;
rakkaudelle!
Kiitos Päivi!
-Runoilija Sirpa Masalin-

Kiitos keskiviikkoisesta tulkinnasta. Se oli hyvin valaiseva ja voimallinen. Vaikutukset tuntuvat vieläkin
kehossa ja muutenkin. Sain paljon ajateltavaa, ymmärrystä ja työkaluja tähän hetkeen ja tulevaan.
-PirkkoKiitos vastauksestasi, tämä oli tärkeää. :)
-JuusoHalusin vielä kiittää sinua siitä rohkaisusta ja saamastani tiedosta, sen ansioista pystyin elämään hetkessä,
enkä miettimään jotain esteitä tapahtuneelle. Kyllä elämä itsessään sitten hoitaa loput.
-HelenaOlin äärettömän onnellinen kirjoituksestasi, että joku voi uskoa, ymmärtää ja tietää, mistä on kysymys!
-RiikkaVielä kiitokset luennasta, joka vuoden kuluessa kulkee mukana ja auttaa tulkitsemaan omaa
elämäntilannetta.
-PaulaTäydellisemmin olisi voinut teemat ja yksittäisetkin asiat resonoida!! Pienintäkin piirtoa myöten on menty
näköjään täydellisessä synkassa maya-kalenterin kanssa! Kiitos jälleen vahvistuksista!
-KirsiKiitos taas tietäjänaisen sanoista. Tuli kyllä tosi tarpeeseen ja oikeaan osuneesti.
-RailiOlet hyvin lempeä laatiessasi katselmusta.
-MaireNyt olen kertomaasi "sulatellut" ja olen kiitollinen siitä, että saan kuunnella ja käsitellä aiheeseen liittyviä
tunteita uudesta näkökulmasta! Nähtäväksi jää, minne asian käsittely minut vie, mutta prosessi on
käynnissä. Kiitos herättelevästä tulkinnastasi!
-SoileHirmuisen tärkeää viestiä sinä tuot ihmisille. Tuohan jos mikään on hyvää tietoisuuden laajentamista uuden
maapallon ulottuvuuteen. Sinun juttusi auttavat myös minun työskentelyäni täällä.
-RiittaTahdon vielä kiittää eilisestä, olen täynnä kiitollisuutta ja rakkautta. Itkin – ilosta.
Annoit minulle eilen juuri sen mitä eniten kaipasin. Avasit minulle sieluni, annoit voimaa ja rohkeutta,
niiden avulla uskallan nyt myös minulle vielä tuntemattomammalle puolelle.
Minulla on tunne, että olen kokonainen. Valmis. Alan elämään sitä todeksi.
Sinä näin minut. Minä näin sinut. Ja toivon, että näemme vielä.
-H-

Kurssi eteni sopivalla vauhdilla niin, että päivä meni huippu nopeasti, enkä ehtinyt lainkaan ikävystyä!
Mun on niin vaikea yleensä istua paikallani....
Asiat kerrottiin selkeästi ja ymmärrettävästi. Ja ihmisläheisesti, joten tunnelma oli hyvin lämmin ja iloinen!
-Nina-

