Sinisen Käden aaltojakso
21.11 – 3.12.2018
Keltaisen Auringon aaltojakso
4.12 – 16.12.2018

Sininen Käsi on kosmiselta arkkityypiltään avataara.
Se on kykyä virittäytyä koko keholla ja tietoisuudella uuteen olemukseen,
joka mahdollistaa liikkumisen taajuuksissa, jotka ovat pitkään olleet suljettuina.
Ihmisessä uinuvat jumalalliset kyvyt ovat aktiivisina tässä kehossa ja sen
navigaattorina on sydämen viisaus.
Sininen Käsi edustaa kanssaluomista kaikkeuden Luojan kanssa. Käsi kädessä ilmennämme luomista tässä
todellisuudessa, toteuttaen luovan valoimpulssin halua kokea itsensä Maassa, maan tavalla.
Tällä jaksolla jumalallinen instrumenttimme, keho, on pyrkinyt virittäytymään entistä korkeampaan
taajuuteen. Nopeutuva ajan virta mahdollistaa ihmistietoisuuden virittymisen nopeammin värähtelevään
valokehoon. Pyrkimyksenä siirtyä entistä avoimempaan sydäntietoisuuteen.
Käynnissä on ihmisen uudeksi syntymän alkemiallinen prosessi, kvanttihyppy joka
koskettaa jokaista maapallon elävää olentoa konkreettisesti!
Energia koskettaa jokaista Telluksen tallaajaa. Se kysyy jokaiselta, oletko lähdössä mukaan tai valitsetko
toisen poistumistien? Valintoja on vain uskallettava tehdä, saamatta vielä lopullista varmuutta mikä edessä
odottaa.
Oireet tuntuvat fyysisessä kehossa ja tietoisuudessa. Unissa tai hereillä ollessa saatat liukua jo noihin
rinnakkaisiin todellisuuksiin, kurkistamaan millaista elämää siellä vietetään. Huomaat että intuitio välittää
entistä selkeämpiä ohjeita. Luota sisäisiin viesteihisi. Jumala puhuu sinussa, suullasi ja ajatuksissasi.
Pysähdy säännöllisesti kuuntelemaan sisäistä ääntäsi. Lepää paljon, ja aina kun se on mahdollista, sillä
virittyminen tapahtuu helpoimmin unessa.
Oletko vapaa seuraamaan sydämesi ääntä?
Vapaus on muutoksen yksi tärkeimmistä elementeistä. Käden energia haastaa päästämään irti otteensa
kaikesta siitä mikä ei enää tue omaa kehitystä. Tutut ja turvalliset, mutta haitalliset ihmissuhteet, tavat tai
tottumukset nousevat esiin, vapautettaviksi, vaikka kuinka kipeältä tuntuisi. On parantumisen aika!
Tunnelukot ja tukokset nousevat pintaan vapautettaviksi. Et voi paeta enää mihinkään ulkopuoliseen
tekemiseen, tai ihmiseen, vaan sinun on kohdattava itsesi ja hyväksyttävä keskeneräisyytesi. Työstä esiin
nousevat pelot, ja tunnetilat, sillä niitä ei voi enää laastaroida piiloon.

Fyysisen kehon oireet herättävät sinut pysähtymään kehosi viisauden äärelle. Miksi sattuu, mikä täällä on
jumissa, minkä trauman olen haudannut tuonne? Pysähdy säännöllisesti kuuntelemaan kehoasi ja
vapauttamaan ajatuksella siellä olevia lukkoja. Käännyt tarvittaessa ammattiauttajan puoleen.
Vietä aikaa luonnossa mahdollisimman paljon. Maayhteys hoitaa parhaiten ja maadoittuminen on erittäin
tärkeää värähdellessäsi entistä korkeammilla oktaaveilla.
Fyysinen keho ja tunnekeho ovat puhdistumassa syvältä ja kaukaa tulevista tukoksista.
Voidaksemme avautua valon instrumentiksi, on kehon oltava eheä ja vapaa! Haluamme
värähdellä aivan uusilla tietoisuuden taajuuksilla. Mikä tahansa sen tukkii, on noussut tällä
jaksolla esiin!
Kohtaa itsesi, pelkosi ja kipeät elämän valinnat rohkeasti. Tee tarvittavat päätökset!
Olet astunut alkemian portista sisään. Palkkiosi tulee näyttäytymään runsautena kaikilla
olemisen tasoillasi.

Keltainen Aurinko tuo esiin synnytyksen ensi tuotokset.
Auringon kosminen arkkityyppi on valaistunut. Millaisen valaistumisen omassa itsessäsi ja elämässäsi
voitkaan kokea.
Auringon jaksolla pääsemme näkemään jo maistiaisia siitä, miten olemme syntymässä uudeksi tällä
kalenteri kierroksella, joka alkoi 26.10.2018. Kipuiluja on ollut ilmoilla niin monin tavoin ja nyt on kuin
pieni hengähdys hetki. Väli- inventaario.
Aurinko lataa tietoisuuteesi uusia koordinaatteja ja kypsyttää esiin uudet suunnat.
Se näyttää valmiissa käytössä ne kyvyt ja lahjat joita olemme synnytelleet.
Se nostaa valokeilaan juuri sinulle tärkeät päätökset tai toiminnan suunnan.
Viimeistään silloin rohkaistutaan tekemään tietoisia valintoja kaikilla elämäsi osa-alueilla.
Havaijin matkani 23.3-6.4.2019
Havaijin saarilla on Thothin muinaisten smaragditaulujen mukaan yksi kahdestatoista pyramidista.
Tämän kolmannen pyramidin luomisvoimina ovat ulottuvuudet ja tasot. Täällä ihminen voi säätyä
rinnakkaisten todellisuuksien äärelle tai Lemurian ja muinaisten mantereiden, kuten Mu:n tai Atlantiksen
viisauteen. Tähtitaajuudet ja kosmoksen viisaus, sekä sielunyhteytemme ovat tärkeitä taajuuksia, joista
ammennamme intuitiivisen tiedon arjen käyttöön. Kehoissamme on muistia myös näistä elämistämme.
Herättelemme muistiamme menneestä ja tulevasta, tässä hetkessä.

Olemme synnyttämässä jotakin aivan uudenlaista ihmisen tietoisuutta tällä kalenteri
kierroksella. Ei ihme että moni kokee käyvänsä tunnetasolla tai elämänsä muilla aluilla todella
suuria haasteita. On kuin menisimme läpi myllykivien kipeän hiertämisen! Käynnissä on
vihkiytymis rituaali! Paluu alkuperäiseen Ihmiseen, kaikkine upeine kykyineen.
Sydän auki, luottavaisena ja vapaana, menneisyydestään eheytyneenä.

Kun lähdemme Havaijin matkalle, olemme jo Sinisen Linnan alueella, jossa on aika lähteä liikkeelle ja
toimintaa! On aika ilmentää täysillä sitä upeaa tietoisuutta, mitä nyt synnytellään. Matkamme alkaa 10
porttipäivän jaksolla ja todella yhteydet ja taajuudet ovat auki.
Mihinkähän huikeisiin taajuuksiin ja sfääreihin oikein päästäänkään!!

Säätyminen korkeampiin tietoisuuden tasoihin tarkoittaa erittäin hyvää maadottuneisuutta. Havaijilla ovat
luonnon maadottavat elementit läsnä, tuli, vesi, ilma ja maa. Tästä perustasta avaamme käyttöömme 5.
elementtiä, henkeä. Täydellinen linjautuminen henkilökohtaiseen maa-taivas yhteyteen.
Mukava ryhmä on koossa jo matkalle. Ilmoittautumisaikaa on vielä pariviikkoa, 15.12 asti.
Ilmoittautuminen paivikaskimaki@gmail.com
Havaijin matkan esite tässä linkissä
Ihmisen evoluutiossa on käynnissä jokin ennen kokematon. Tästä puhuttiin 2012, mutta nyt muutokset
alkavat näyttäytyä konkreettisesti. Uskalletaan hypätä muodonmuutoksen aalloille ja annetaan elämän
näyttää!
Rohkeutta ja rakkautta.
T. Päivi

TAPAHTUMAKALENTERISSANI TULOSSA
HELSINKI vastaanotto 30.11
LEMPÄÄLÄ, Sinikontu vastaanotto 29.11, 4.12, 12.12 ja 13.12
LAPPEENRANTA 14.12 vastaanotto
KOUVOLA 15.12 vastaanotto
ja maya-ilta sekä kristallikulhojen tähtimeditaatio ilta
Tarkat tiedot tapahtumista tässä
PUHELIN ja SKYPE-KATSELMUKSEN AJANVARAUS
info@paivikaskimaki.com

HYVINVOINTI MATKA UNELMIEN HAVAIJILLE 23.3 – 6.4.2019
Ilmoittautuminen on käynnissä matkallemme 15.12 asti

Kuuletko Havaijin kutsun? Seuraa sitä ja lähde säätymään uusille luomisen tasoille.
Lepoa!
Ajatonta saarelaiselämää.
Lämmintä merta ja aurinkoa.
Kaikki luonnonelementit läsnä.
Runsas luonto ja monet erilaiset sää vyöhykkeet.
Itsetuntemusta ja oman potentiaalin käyttöön ottoa.
Rentouttavia hoitoja.
Aikaa omille ajatuksille tai retkille.
Upeaa ruokaa.
Itsensä hemmottelua.
Elämästä nauttimista.
Tutkimusmatkoja menneeseen ja nykyiseen.
Kasvua ja yhdessä oivalluksia.
Oletko lähdössä?
Ilmoittaudu minulle tai laita lisäkysymyksiä tulemaan
Ilmoittautuminen 15.12 mennessä:
paivikaskimaki@gmail.com tai info@paivikaskimaki.com
Matkan esittely VIDEO ja ESITE jossa koko ohjelma hintoineen tässä
Kuvia ja tunnelmia Havaijin matkalaisilta Facebook tapahtumassa
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