12.1. – 24.1.2019
Sinisen Myrskyn aaltojakso
Päämääränä muodonmuutos!
Hyvää uutta vuotta kaikille!
Vuodenvaihde ja uusi vuosi ovat alkaneet todella syvällisesti puhdistavissa
ja uudistavissa tunnelmissa. Tammikuun alku lähti liikkeelle
Valkoisen Taivaanvaeltajan energioissa, joissa vanha on konkreettisesti kuolemassa pois,
tehdäkseen tilaa uudelle. Moni on kokenut tämän tehopuhdistuksen niin tunnetasolla, kuin fyysisessä
kehossaan.
Loppukuusta tiedossa samaa, mikäli omat prosessit sitä vielä vaativat.
Parahimmillaan toimitaan jo hyvinkin uudistuneella ja energisellä olemuksella.

Sininen Myrsky on kosmiselta arkkityypiltään maailman muuttaja
Se on energiaa, joka tulee kyseenalaistamaan olemassa olevat rakenteet ja ihmissuhteet.
Tutut ja turvallisetkin elämän perustukset ovat tehotarkkailussa. Kaikki mikä ei ole omalle kasvulle enää
tarpeen, jää pois tai alkaa tympimään. Ravistelu koskettaa niin yksilöiden elämän tapaa, kuin myös
yhteiskunnan muuttumattomina pidettyjä rakenteita.
Myrsky laittaa liikkeelle kehon tuntemuksia, kuin sähköinen ukkosmyrsky tai puhdistava kevät sade.
Hermosto saattaa reagoida. Päänsärky tai outo jomotus saattaa olla sen energioiden aikaansaamaa myös.
Kehoissamme informaatio kulkee mm aivoissa ja hermostossa sähköisinä impulsseina. Olemme
virittymässä vastaanottimiksi galaktiselle valolle, ja muutostyöt ovat käynnissä, sen tuntee kehossa monin
tavoin.
Väsyneisyyttä on ollut erityisen paljon koko vuodenvaihteen ajan, ja se saattaa jatkua edelleen. Meidän
lienee helpompi säätyä uusille 5 D taajuuksille unitilassa. Kannattaa nukkua aina kun nukuttaa ja vain voi.
Vastaavasti sähköinen myrsky voi aiheuttaa toisille valvomista.
Metsä ja luonto ovat parhaita paikkoja ottaa vastaan nopeasti uudistuvaa energia suihkutusta. Enää
valodata ei tule aaltoina, joissa on välillä suvantoja, vaan vuodatus on jatkuvaa. Tällä jaksolla ihminen on
säätymässä nopeutuvalla tahdilla sekä kehollaan että tietoisuudellaan valon kvanttitasoille. Ei ihme jos
väsyttää ja mieli on kovilla.

Äänimaljojen soinnut säätävät kehon värähtelemään harmoniassa uusilla
taajuuksilla

Maljojen soinnut saavat kehon värähtelemään tasapainoisella ja eheällä tavalla. Maya-kalenterissa soinnut
kertovat erilaisista värähtely taajuuksista. Olen löytänyt äänimaljojen soinnuista nämä maya-soinnut
konkreettisesti. Yhteistyössä Tiina Pitkäsen kanssa olemme jälleen toteuttamassa Maya-iltaa ja
tähtimeditaatiota Malmilla 10.1 klo 18.00 Sielunkuun sointukylpylässä.
Illan aikana saat täsmä tietoa omasta maya-merkistäsi ja tulevan vuoden h-hetkistä oman merkkisi valossa.
Teemme tähtimatkan syvärentoutuneina ja äänimaljojen saatteleman. Huikea ja kokonaisvaltainen
kokemus, josta saamamme palaute on ollut upeaa. Tervetuloa säätymään omalle uudistuvalle
värähtelytaajuudellesi.
Esittely tarkemmin tästä linkistä http://www.paivikaskimaki.com/tapahtumat-ja_kurssit/

Myrskyn jaksolla haasteena on Punainen Kuu
Kuu edustaa kaikkia tunteitamme äärimmäisyydestä toiseen. Jakson kasvuteemoina näyttäytyvätkin
vaihtelevat ja ailahtelevat tunnetilat paniikista ja peloista kiitollisuuden ja rakkauden sfääreihin. Ole rohkea
kohtaamaan esiin nousevat tunteet. Ne joko opastavat sinua tekemään raikkaita ja uudistavia valintoja, tai
puhdistavat syvimpiä sydämen tunnekerroksia.

Olkaamme hyvin lempeitä itsellemme, ja vältetään liian suuria vaatimuksia. Pienin askelin tekemällä, asiat
tulevat hoidettua yllättävän helposti.
Enemmän vähemmällä on hyvä motto uudistuvassa maailmassa.
Uudistavaa runsauden uutta vuotta 2019!
-Päivi-

Havaijin matkani 23.3-6.4.2019
Matkaryhmä on koossa ja maaliskuussa suuntaamme Havaijille!
Pirskahtelevat energiat kutsuvat jo niin kutkuttavasti 
Muutamia lisäpaikkoja on saatavilla vielä nyt alkuvuodesta. Mikäli Havaiji kutsuu ja vielä mietit lähtemistä,
tervetuloa mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen minulle.
Ilmoittautuminen: paivikaskimaki@gmail.com
tai info@paivikaskimaki.com
Havaijin matkan esite tässä linkissä
https://www.paivikaskimaki.com/maya/matkat/

TAPAHTUMAKALENTERISSANI TULOSSA
MALMI 10.-11.1 Vastaanotto päivät ja Maya-sointu meditaatio ilta
LEMPÄÄLÄ, Sinikontu vastaanotto 16.1, 17.1, 22.1 ja 29.1
TAMPERE 15.1 Maya-astrologian opiskelu ilta ( Ekokampaamo Oranssi)
HELSINKI 23.-24.1.1 Vastaanottopäivät
MINÄ OLEN MESSUT 9.-10.2 Vastaanotto messuilla
SEINÄJOKI 19.-20.2 Vastaanottopäivät ja Sielunlaulusi maya-ilta
OULU 21.-23.2 Vastaanottopäivät ja Ilonvalkeat messuilla luennoimassa
Tarkat tiedot tapahtumista tässä
PUHELIN ja SKYPE-KATSELMUKSEN AJANVARAUS
info@paivikaskimaki.com

Matkan esittely VIDEO ja ESITE jossa koko ohjelma hintoineen tässä
Kuvia ja tunnelmia Havaijin matkalaisilta Facebook tapahtumassa
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