Punaisen Taivaanvaeltajan aaltojakso 1.4 – 13.4.2018
Punaisen Taivaanvaeltajan kosminen arkkityyppi on Profeetta ja sen
planeetta on Mars. Se edustaa avaruuden viisautta, jota tämä lähettiläänsä
meille tuo tullessaan, herätellen tähtimuistiamme. Meidät kaikki maapallon
ihmiset on tehty tähtipölystä, aineksista joista myös tähdet syntyvät.
Tällä jaksolla ydinteemoja ovat elämänkokemus ja sisäisestä tiedosta
kumpuava viisaus. Nyt on mahdollista nähdä asiat, ihmiset ja elämänsä
tapahtumat avarakatseisen suvaitsevaisesti.
On anteeksiantamisen aika.
Kaikella on ollut merkityksensä, jotta olet voinut kasvaa sellaiseksi kuin
olet. Nyt olet syntymässä jälleen uuteen tietoisuuteen ja lähdössä eteenpäin
kaikesta menneestä viisastuneena.
Sielun akaasiset arkistot avautuvat. Viisaus ja elämänkokemus oppeineen, jota olemme keränneet kaikista aiemmista
elämistä, virtaa käyttöön. Tällä ikiaikaisella tiedolla varustettuna lähdetään liikkeelle. Aletaan ottaa rohkeita askelia
kohti sitä uutta suuntaa, jota on synnytelty vuodenvaihteessa
ja erityisesti tämän kalenterikierroksen alusta. 8.2 lähtien.
Karavaani nytkähtää uuteen suuntaan.

Tähtisynkronoitumispäivät
Sisäistä profeettaasi saattavat herätellä tähtilinjaus päivien galaktiset energiat, jotka ovat 5.4 ja 6.4, sekä 8.4.
Oireina saattavat olla fyysisen kehon niskajumitus, päänsärky, lämpötilojen vaihtelut, selkäkivut, nikamien jäykkyys,
ja vanhojen esiin nousevien kipujen oireet. Keholla voi tuntua sähköisiä virtauksia joita hermosto, yhdessä soluvesien
kanssa, saa aikaan. Kehomme ovat enimmäkseen vettä ja valodata liikkuu hermostossa plus ja miinus merkkisinä
sähköisinä impulsseina. Saattaa ilmetä ruoka-aineille ja ympäristön energioille herkistymistä.
Saattaa tuntua kuin tulisi flunssa, kurkku ja nielu ovat herkkinä, mutta pian oireet saattavatkin hävitä. Nenän
molemmin puolin kulkevat Ida ja Pingala nadit, eli energiakanavat. Ne suuntaavat kohti kolmannen silmän tsakraa ja
niiden aktivoituminen/puhdistuminen saattaa aiheuttaa kurkun, nielun, niskan ja pään alueella erikoisia tuntemuksia.
Kun ne ovat kokonaan auki, kuten muinaisilla joogeilla, syttyvät käpyrauhasen valot. Näitä valoja voimme toistaiseksi
ihailla vanhan kirkkotaiteen maalauksissa, pyhimysten pään ympärillä olevana valokehänä. Michelangelo kuvasi ne
omalla tavallaan veistoksessaan Sarvipäinen Mooses. ( Kuvia löytyy netin kuvahaulla Michelangelo horned Moses.)
Kuka tietää, ehkä meilläkin nämä valot syttyvät joku päivä. Jotakin samankaltaista kehoihimme koodattua tietoa
meissäkin nyt availlaan, ja tuntemukset ovat sen mukaisia.
Maadottuminen ja kehon kuuntelu on tärkeää.
Muita oireita ovat uneliaisuus, unettomuus tai yliaktiivisuus ja yleensä uniin liittyvät erityiset kokemukset. Tunnetilat
voivat vaihdella äärimmäisyydestä toiseen. Aistit toimivat herkemmin. Vahvoja synkronistisia tapahtumia voi ilmetä,
johdattaen erityisiin kohtaamisiin, joita juuri nyt tarvitset tienviitoiksi uuteen aikaasi.
Muinaisille mayoille Taivaanvaeltaja, Ben oli ihmisyyden eli maissin jumaluus, joka suostuttelee ihmisen, maissin,
kasvuun.
Antaudutaan elämän ja avaruuden uudeksisynnyttäville voimille.
Tähtipöllyistä ja sujuvaa säätymistä.
Aurinkoisesti Päivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------Puhelin katselmukset ja muut tuotteet nettikaupassa https://www.paivikaskimaki.com/maya/kauppa/
Tahtumakalenterista poimittua:
http://www.paivikaskimaki.com/tapahtumat-ja_kurssit/
18.4 ja 9.5 TAMPERE
Tapaamisaikoja Tunnekeskus Lumpeenkukassa

14.-15.4 KOSMINEN SIELUNTEHTÄVÄSI - TYÖPAJA PORISSA
Mukaan mahtuu vielä muutama tulija, vaikka viimeinen ilmoittautumispäivä oli 1.4

17.4 PORI - katselmuspäivä ja maya-ilta
25.4 HÄMEENLINNA – maya-ilta
26.4 HÄMEENLINNA – katselmuspäivä
4.5 LAHTI – katselmuspäivä ja maya-ilta
5.5 LAHTI – maya-kalenteri kurssi
17.-18.5 KOIVU ( Tervo ) katselmus päivät
19.-20.5 KOIVU – MAYA-TÄHTI RETRIITTI lapin upeissa tunnelmissa.
21.-23.5 OULU – Katselmuspäivät ja maya-sointukylpy ilta
24.5 KOKKOLA – Katselmuspäivä ja maya-sointukylpy ilta
HAVAIJIN MATKA on siirretty loka-marraskuulle 2018.
Esite löytyy sivuiltani ja päivämäärät varmistumassa pian, alustavasti lähtö 10.10 ja kesto 2 viikkoa.
Tapahtumakalenterissa osoitteet ja esittelyt
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