Keltaisen Tähden aaltojakso 13.10 – 25.10.2018
Olemme Tzolkin kalenterin viimeisessä aaltojaksossa ja saattamassa
loppuun jälleen yhtä synnytyskierrosta elämässämme.
8.2 aloitimme tämän syklin ja 25.10 se loppuu.
Mikä on tullut valmiiksi?
Miten elämäsi näyttäytyy nyt?
Kuka sinä olet tänään?
Onko sinulla rauha?
Elätkö unelmiesi elämää?
Hallitsetko mielesi?
Oletko valmis tekemään tarvittavat ratkaisut?
Mikä ei enää pysy piilossa?
Oletko rohkea tekemään sydämesi mukaisen päätöksen?
On inventaarion aika ja suotuisa aika ottaa hetki itselle.
Ehkä elämä tai tietoisuutesi on pysäytellyt itsen kuunteluun jo aiemmin.
Tähden energia pyrkii luomaan rauhaa ja tasapainoa.
Se edustaa tähtiyhteyksiä ja uinuvaa kosmista viisautta kehoissamme ja muistissamme.
Intuitiivinen puolemme pyrkii ohjaamaan kaikkia elämän valintoja entistä rohkeammin.
Parhaimmillaan tämä on luovuuden ja taiteellisen ilmaisun aikaa.
Oman persoonallisen olemuksen rakastamista juuri sellaisena kuin olet.
Yllättävätkin mahdollisuudet voivat avautua käyttöösi.
Uusi synnytyskierros jo välkähtelee tulevaisuudessa. Mahdollisuuksien siemenet näyttäytyvät jo nyt.
Lähdemme uuteen kierrokseen 26.10 ja aloitamme kalenterin jälleen päivästä numero 1.
Luottamusta punnitaan.
Tällä jaksolla syventyminen sisäisen viisauden äärelle, antaa voimaa aloittaa uusi luomisen sykli.
Saatat huomata energian muutoksen ympärilläsi.Toiset suunnitelmat toteutuvat. Jotkin eivät enää toimikaan.
Kuluva Tähden jakso haastaa selkiyttämään ajatukset, niin että tulevan jakson tunteet ovat yhtä aitoja ja
puhtaita.
Muutosvoimia tuntuu olevan liikkeellä jo nyt. Valoa ja pimeyttä.
Mieli on kovilla.
Sydämen erottelukykyä punnitaan, mihin leikkiin lähtee mukaan ja mihin ei.
Kaikki ei olekaan sitä miltä se näyttää.
Erikoista käyttäytymistä on ilmoilla.
Erikoisia tunnetiloja nousee itsessä.
Mielen hallinta ja omassa voimassa pysyminen on todella tärkeää.
Jakson haasteena on Valkoinen Peili
Äärimmäisyyksiin viedyt ajatusprosessit ja mielen vilkas toiminta saattavat viedä mennessään.
Ajatukset luovat tunteita ja monet negatiiviset ajatukset synnyttävät synkkiä tunnetiloja.
Turhat tunteet kuormittavat ja vievät energiaa. Sotku on valmis.
Ajattelun tuulimyllyt pyörivät vinhaan ja voivat eksyttää mielen labyrinttiin.
Jakson tärkeimpiä oppeja onkin oppia hallitsemaan mielen voimia ja selkiyttää omat suuntaviivat.
Ajatus ajatukselta voit kääntää mielen positiiviseksi luomisvoimaksi.
Jokaisella rakkaudellisella ajatuksella, käännät sisäisen samposi ihmeiden lähteeksi.

Tähden kosminen arkkityyppi on ”Taiteilija”.
Elämän trapetsilla taiteilu ei aina ole helppoa, mutta jokainen pienikin onnistuminen palkitsee upealla
tavalla.
Luovuutta ja rohkeutta elämäsi näyttämölle.
-Päivi-
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Tarkat tiedot tapahtumista tässä

SAIMME LISÄAIKAA ILMOITTAUTUMISEEN HAVAIJIN MATKALLE!
Ilmoittautuminen on 15.12 mennessä
Matkan esittely VIDEO ja ESITE ohjelma hintoineen tässä

HYVINVOINTI MATKA UNELMIEN HAVAIJILLE
23.3 – 6.4.2019

Aloha
Meri, hiekkarannat, vuoret, puistot, uima-altaat, rauhoittava luonto, valaat, delfiinit ja kilpikonnat odottavat.
Lähde kanssani paratiisiin!
Matkalla etenemme rauhassa, hetkessä eläen ja itseämme kuunnellen, tehden tilaa elämälle ja sen ihmeelle.
Ympärillä upea luonto, saari elämän kepeä ja rento flow, luonnollinen tahti. Kiireettömyys.
Tiedossa, tasapainottumista, lepoa, rentoutumista, yhdessä jakamista,
oivalluksia, kokemuksia ja voimaantumista.
Havaijilaisessa Huna traditiossa on samat elementit kuin henkisessä ja
tietoisessa länsimaisessa elämäntavassamme.
Se mihin keskität energiasi ja ajatuksesi, voimistuu ja toteutuu.

Näe itsesi äärettömänä luovuuden kanavana, jolla ei ole rajoitteita. Ota käyttöösi koko potentiaalisi ja
antaudu elämän tanssiin. Kaikki on nyt.
Ilmoittautuminen 15. 12 mennessä:
paivikaskimaki@gmail.com tai info@paivikaskimaki.com
Matkan esittely VIDEO ja ESITE koko ohjelma hintoineen tässä
Matkan tapahtuma sivut Facebookissa
https://www.facebook.com/events/946503218864199/
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