Punaisen Käärmeen aaltojakso 23.5 – 4.6.2018
Tule omaksi kosmiseksi arkkityypiksesi!
Tule siksi, joksi sinut suunniteltiin.
Tänään, 29.5, maya-kalenterissa on päivä no 111.
Sininen Resonoiva Apina.
Vedenjakaja ja korkeimman itsen taajuuksille virittäytymisen päivä.
Hyvä päivä jakaa kokemuksia koettelevan Käärmeen jaksosta.
Kauan suljettuna olleet valoportit ja aikaikkunat avautuvat jälleen
käyttöömme.
Kehomme hakeutuvat uudistuvan ja entistä nopeammin värähtelevän
korkean energian taajuudelle.
Tähtimuisti kehon datapankeissa herää.
Ihminen on jumalan kuva.
Ihmisen alkuperäiset asetukset palaavat!
Meissä sanotaan olevan 22 erilaisen tähtirodun geneettistä perimää.
Meidät on tehty tähtipölystä.
Nyt tuo muisti herää voimalla.
Kehosi on valon instrumentti ja vastaanotin.
Nyt sitä viritetään.
Punainen Käärme on ennen kaikkea kehon viisaus. Tavalla tai toisella se saattaa katsomaan oman tekemisen tahtia ja
merkitystä. Keho kertoo mikä toimii ja mikä ei. Kehosi virittyy kuin soitin nopeutuvan ajan ja energian taajuudelle.
Vanha pusertuu tieltä pois tehdäkseen tilaa avautuvalle valoyhteydelle.
Jakso on ollut todella väsyttävä ja unelias. Kehosi opastaa lepäämään ja ottamaan unessa uudet koodaukset haltuun.
Fysiikka on kovilla ja lepo auttaa parhaiten. Luonnossa oleilu ja maadoittaminen ovat todella tärkeitä ja helpottavat
oloa.
Muita oireita ovat olleet syvät tunnetilat, jotka kumpuavat ilman syytäkin, jostain alitajunnan tuntemattomasta.
Käärme edustaa matelijan aivojamme, jotka ovat vanhimmat aivojen osat. Kun valovirta pyrkii niissä eteenpäin, voi
tunnetiloja olla laidasta toiseen. Kätketty muisti aktivoituu ja alkukantaiset, vaistonvaraiset asetukset avautuvat.
Tämä voi tuoda tulleessaan päänsärkyä, lihasten jäykkyyttä ja pään alueen tuntemuksia. Aistit saattavat toimia
yliherkästi. Iho reagoi herkemmin, kuulo toimii korostuen tai näköaistissa on uusia kokemuksia.
Tietoisuuden avautuessa, voi herkillä ihmisillä olla jopa psykoosiin vieviä tajunnan laajenemisia. Monet
selittämättömät tunnetilat ja elämän myllerrys on tapetilla. Verenpaineet heittelevät tai vanhat kivut tulevat jotenkin
pintaan. Huimausta ja kehon lämpötilan heittelyitä. Oireiden kirjo on laaja ja jokaisella henkilökohtainen.

Käärmeen energia haastaa uudistumaan!
On lopullisesti ja todenteolla jätettävä vanha nahka taakseen.

Galaktisen aktivaation porttipäivät 24.5 -2.6
Kymmenen porttipäivän voimajakso on Punaisen Käärmeen aaltojakson sisällä.
Galaktinen valoimpulssi buustaa Maa planeetalle energiaa, joka virittää meitä valon vastaanottimiksi,
galaktisiksi porteiksi. Se herättää tietoisuutta supervoimallaan.
Se saa aikaan juurikin edellä mainitun kaltaisia kehon ja sielun kokemuksia tai oireita.
Energia työskentely, telepaattisuus, poikkeukselliset aistimukset ja meditatiivinen työskentely on tällä jaksolla aivan
uusissa sfääreissä. Saatat huomata miten ennen kokemattomat maailmat avautuvat käyttöösi sutjakkaasti.
Me synnytämme!
Monelle kokemus on kivulias ja haastava. Kun työ on tehty, myös kivut poistuvat.

Samaan aikaan rakkaus, seksuaalisuus ja ihanat kohtaamiset avutuvat toisilla.
Uudet kumppanuudet syntyvät.
Käärmeen jaksolla nautiskelu ja rakkaudellinen yhteen kietoutuminen ovatkin jakson parasta antia
Nautitaan kaikilla aisteilla ja kaikin tavoin!
Valovoimia, sisäistä ohjausta ja sujuvuutta synnytykseen pyydetään meille kaikille!
Aurinkoisesti Päivi

Hyvinvointi matka Havaijille 10.10-24.10.2018
Havaijin matka on juurikin säätymistä uuteen tasapainoon itsensä ja kaikkien maailmojen kanssa.
Matka on kuin itselle annettu palkkio elämän mittaisesta työskentelystä
vanhan maailman hitaassa ja haastavassa energiassa.
Nyt on valmiiksi tulemisen aika!
Lepo tulee niin tarpeeseen!
Tasapainottuneena ja virkistyneenä on suotuisaa
jatkaa tietoista kultaisen ajan ”5 D arkia”.
Ilmoittautuminen 10.7 mennessä minulle sähköpostilla.
matkaesite
https://www.paivikaskimaki.com/maya/matkat/

---------------------------------------------------------------------------------------------------Verkkokaupassani https://www.paivikaskimaki.com/maya/kauppa/
-Puhelinkatselmukset
-Parisuhteen maya-kartta, yhteisen polun tienviitaksi
-Henkilökohtainen maya-kartta, elämäsi tapahtumien selvennykseen
13.5, 13.6 ja 20.6 TAMPERE
Katselmus aikoja varattavissa

1.6 TURKU
Katselmusaikoja varattavissa

7.-8.6 HELSINKI
Katselmusaikoja varattavissa

21.6 LEMPÄÄLÄ
Kesäpäivän seisauksen juhlistusta puutarhassani ja kodassa.

27.-26.6 KUOPIO
Katselmusaikoja varattavissa

16.-18.7 ja 20.-22.7 FRANTSILA – Tule naiseksi joka olet kurssit
Esite sivuillani upeasta kurssi kokonaisuudesta

HAVAIJIN MATKA 10.10 – 24.10
Tarkat tiedot kaikesta löydät tapahtumakalenterissani
www.paivikaskimaki.com
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