Punaisen Lohikäärmeen aaltojakso
26.10 – 7.11.2018
Aloitimme jälleen uuden kierroksen Tzolkin-kalenterissa 26.10.2018
päivällä numero/kin 1
Punainen Lohikäärme, kaiken alku ja juuri. Muinaisille mayoille tämä
jumaluus, Imix, tarkoitti elämän alkuvoimaa.
Jaksolla on suotuisaa laittaa alulle kaikenlaisia uusia suuntia ja antaa
ideoiden virrata. On hyvä asettaa tietoisia päämääriä sille, minkä haluaa
toteutuvan elämässään.
Kierroksen tultua sadonkorjuun alueelle touko-kesäkuussa 2019, ollaan sitten vastaanottamassa valmiita
tuloksia. Hätkähtäen saatat havaita, että ne visiot jotka nyt kirjasit tulevaisuuteesi, näyttäytyvät yllättävillä
tavoilla valmiina. Kannattaakin kirjoittaa unelmien ostoslista itselle talteen.
Kiitollisuus tuntuu olevan tällä luottamusta punnitsevalla alueella tärkeä luomisvoima.
Näyttää siltä, että muutoksen voimat kääntävät ihmiskuntaa entistä nopeammalla tahdilla kohti jotakin
uutta ja tuntematonta. Monet pelot nousevat pintaan. Mieli jauhaa negatiivista uskonpuutetta. Vanha
maailma kuolee pois, tehdäkseen tilaa uudelle.
Maailmalopun tunnelmista ja vaikutuksista, fyysisesti ja psyykkisesti, olen puhumassa Maya-illassa Porissa
1.11
Synkät ajatukset voi tietoisesti kääntää positiivisiksi, löytämällä kiitoksen aiheita vaikka kuinka pienistä
asioista. Kiitos että minulla on kädet joilla voin kirjoittaa tätä tekstiä. Kiitos että minulla on silmät lukea
sitä. Kiitos että ulkona paistaa aurinko. Kiitos että elän. Kiitos että olen terve. Kiitos että löysin hymyn
tuntemattomalle vastaantulijalle. Kiitos että kaapissa on ruokaa ja vaatteita.

Saatat havaita, että olet kuin palannut jonkin uuden alkuun, kalenteri kierroksen vaihtuessa
vanhasta uuteen.
Suunnitelmat ja tekemiset eivät menneetkään kuten oli ajatellut. Ihan uusia vaihtoehtoja on
noussut esiin.
Tunnetilat voivat olla erikoisia, vellovia ja ailahtelevia.
Alkukantaiset vietit ja vaistot tuntuvat aktivoituvan.

Olo voi olla hivenen hapuileva. Olemme kuin luomisen alkumeressä jälleen ja tulevaisuuden horisontti
kateissa. Voit vain luottaa intuitioon ja vaistoon. Vaikka kaikki peruselementit olisivat epävarmoja, jostakin
se valo alkaa näkyä ja päämäärät hahmottua.
Alkumeressä kelluskelua saattaa jatkua aina joulukuulle asti, koska aloitimme myös Punaisen Linnan
jakson ja se kestää 26.10 – 16.12 asti. Koko jakson ajan saattaa kokea olevansa tunteiden usvaisissa vesissä.
Jakso on synnyttelyn aloittelua ja olotilat sen mukaisia.
Haasteina jaksolla nousevat pintaan perusturvallisuuteen liittyvät asiat. On löydettävä todella oman voiman
keskus ja uskallettava luottaa että elämä kantaa. Kaikki sellainen mihin on ennen takertunut, löytääkseen
turvaa, nousee esiin. Onni ei löydy itsen ulkopuolelta, rahasta, tavaroista tai herkuista. Se on nyt löydettävä
sisältä itsestään.
Koska olemme evoluution spiraaleilla aloittelemassa ihmiskunnan historiassa hyvin
poikkeuksellista uutta jaksoa, on tämä alkukin sen mukainen. Elämän peruspilarit on löydettävä
todella oikeista ja itsen näköisistä rakkauden ja sisäisen rauhan elementeistä.

Upeinta ideointia ja syvää sisäistä rauhaa synnytykseen meille kaikille.
-Päivi-

Uuden kierroksen synnytysavuksi voit tilata maya-astrologisen ajan kuvan itsellesi
tai parisuhteellenne nettikaupastani.
Katselmukset on puhuttu cd:lle. Jos haluat sen muistitikulla, laita tieto tilauksesi mukaan.

Tutustu henkilökohtaiseen cd-katselmukseen tästä
Tutustu parisuhteen cd-katselmukseen tästä

TAPAHTUMAKALENTERISSANI TULOSSA
PORI vastaanotto ja Maya-ilta maailmanlopun muutosvoimista 1.11
LEMPÄÄLÄ vastaanotto 7.11, 14.11 ja 15.11
TAMPERE vastaanotto 6.11
MALMI vastaanottopäivät ja Maya-ilta sieluntähtitehtäväsi 9.-10.11
TUUSULA naisten hyvinvointi päivä 17.11
LEMPÄÄLÄ Maya-astrologian spesiaali työpajapäivä 24.11
HELSINKI vastaanotto 30.11
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
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.
Kutsuuko Havaijin energia juuri sinua?
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

-----------------------------------------------------------www.paivikaskimaki.com
info@paivikaskimaki.com
040 500 0050

