PUNAISEN KÄÄRMEEN AALTOJAKSO 7.2 - 19.2.2019

VALKOISEN PEILIN AALTOJAKSO 20.2 - 4.3.2019

Punaisen Käärmeen aaltojakso on saanut aikaan monenlaisia tuntemuksia ja kehollisia
kokemuksia. Jaksolle ajoittuvat myös 10 galaktisen aktivaation portaali päivää ( 8.2 - 17.2 ), jolloin
energiaa tulee galaksin keskustasta normaalia enemmän, ja tällä kertaa se tuntuu laittavan
liikkeelle erikoisia oloja ja tiloja, sekä suunnatonta väsymystä.
Olemme kuin säteily kylvyssä, jossa energia avaa aivojemme vanhinta osaa, matelijan aivojamme
ja nostaa kehoon kätkettyä viisautta ja vaistonvaraisuutta sekä uinuvia kykyjämme pintaan.
Vanhan on poistuttava niin kehosta, kuin elämästä ja tunteistamme, ennenkuin uusi pääsee esille,
ja pääsemme elämään täydellä sydämellä sitä elämää, jota olemme niin pitkään tavoitelleet.
Nahkan luominen on käynnissä jokaisella henkilökohtaisella tavalla.
Käärme on haastanut kääntymään sisäänpäin ja näin tunnistamaan syvimmätkin tunnelukot tai
menneisyyden väärät uskomukset.
On täydellinen uudeksi syntymisen aika ja kehon viisaus on yksi tärkeimmistä opastajistasi. Keho
on tavalla tai toisella kehottanut, suorastaan pysäyttänyt itsen kuunteluun. Käärmeen energia
myös aktivoi hermostoa, vaistoja ja kaikkia aistejamme, erityisesti ihoa, joka on suurin aistin
elimemme.
Prosessi vaatii tarvittavan määrän lepoa ja kuin uuteen suorittamattomaan rytmiin siirtymisen.
Toisaalta kaikenlainen kehosta huolehtiminen on tärkeää. Herkistyvät aistit haluavat nautiskella
vain puhtaimmista ja rakkaudellisimmista kokemuksista.
Kasvuteemoina jaksolla voivat näyttäytyä äärimmäiset tunnereaktiot ja räiskähtelyt, kun
tunnepaiseet poksahtelevat kenellä mitenkin railakkaasti. Muutoksen pelko, turvattomuus,
selviytymisen haaste ja lamaantuminen voivat näyttäytyä jaksolla.

Käynnissä on käärmevihkimys uuteen jumalalliseen ihmisyyteen. Olet saattanut huomata myös,
että sinun on täytynyt luoda aivan uudenlainen yhteys omaan jumalaasi. Pyrit säätymään
korkeimpaan taajuuteen, kirkkaimman rakkausvalon lähteelle. Jakso onkin valmistellut meitä
pian alkavaan Keskuskanavan yhteyteen, joka kuvastaa linjautumista suoraan yhteyteen kaikkein
korkeimman luojan kanssa.
KESKUSKANAVA 23.2 - 14.3
Valkoisen Peilin aaltojakso vie meidät äärimmäisten mahdollisuuksien äärelle, toisaalta avaten
äärettömät maailmat käyttöömme. Se kehottaa kirkastamaan minä kuvan ja auttaa saavuttamaan
vahvan itsetunnon. Käärme on haastanut maadoittumaan ja sitä kautta kurottamaan entistä
korkeammalle. Peilin jaksolla on tarkoitus ilmentää hyvin kirkasta, omavoimaista ja vankasti
maadoittunutta ihmisyyttä. Tästä voiman paikasta käsin olemme luomassa aivan uutta kosmista
kanavaa sielun ja intuition yhteydelle.
Lähtiessämme Keskuskanavan jaksolle, olemme todella kurkottamassa suoraan jumalalliseen
yhteyteemme. Erikoiset ja vahvat energiat ovat valmistelleet meitä tähän aikaan ja
mahdollisuuteen. Vuodenvaihteen ajan kehomme ja tietoisuutemme ovat virittyneet aistimaan ja
vastaanottamaan korkeinta oktaavia valon sfääreistä. Aivan kuin jokin hyvin kauan suljettuna ollut
yhteys olisi jälleen tavoitettavissa. Miltä se voikaan tuntua. Mitä voimmekaan kokea kun portaalit
ja aikaikkunat ovat linjautuneet auki!
Jakson energiasta saa parhaiten kiinni seuraamalla oman elämän tapahtumia, tunnetiloja ja kehon
viestejä, sekä intuition opastusta.
Keskuskanava alkaa 23.2 ja samana päivänä olen puhumassa Oulussa Ilonvalkeat messuilla siitä,
mitä ihmettä meille oikein onkaan tapahtumassa! Luennollani kerron lisää ajan vaikutuksista ja
havainnoistani nopeasti muuttuvassa maailmassamme.
Teen messuilla myös henkilökohtaisia katselmuksia.
Minulla on Maya-ilta 22.2 Oulussa ja henkilökohtaisia vastaanottoaikoja 21.-22.2
Lisätiedot tapahtumakalenterissani tässä.

TAPAHTUMAKALENTERISSANI TULOSSA
LEMPÄÄLÄ, Sinikontu vastaanotto 28.2, 4.3, 4.3, 12.3
SEINÄJOKI 19.–20.2. Vastaanottopäivät ja Sielunmerkkisi ja sielunlaulusi maya-ilta
OULU 21.–23.2. Vastaanottopäivät ja 22.2. Maya-astrologian perusteet -ilta
Ilonvalkeat messuilla luento ja katselmuksia
SYSMÄ 7.–8.3. Vastaanottopäivät ja maya-astrologinen ilta
KUOPIO 14.3. Vastaanottopäivä
Tarkat tiedot tapahtumakalenterissani tässä linkissä

PUHELIN KATSELMUKSEN AJANVARAUS
info@paivikaskimaki.com
040 500 0050

HAVAIJIN MATKA 23.3 - 6.4.2019
Upea matkaryhmä on koossa, mutta lisäpaikkoja on vielä saatavilla.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
paivikaskimaki@gmail.com
Havaijin matkan esite ja hinnat sekä ohjelma tässä

