Sinisen Kotkan aaltojakso 30.9 – 12.10.2018
Sinisen Kotkan uutta suuntaa visioivissa tunnelmissa,
tervetuloa lukemaan uudistuneen ulkoasun saanutta
maya-päivitystäni.
Sähköpostiosoite on myös muuttunut.
Uusi on info@paivikaskimaki.com
Tähän osoitteeseen voit lähettää ajanvaraus kyselyt
esimerkiksi puhelintulkintaan,
tapaamiselle, tai muut viestisi.
Kotkan kosminen arkkityyppi on ”Näkijä”
Visiot ja mielikuvien pirskahdukset synnyttävät uusia päämääriä, joiden avulla voi nousta
siivilleen ja rohkeaankin lentoon.
Kotka saattaa rohkaista panemaan aiemmat päämäärät myös kokonaan uusiksi!
Kotkan energioissa voi lähteä liitoon vaikka Havaijille!
Matkan esite
On aika nähdä asiat oikeassa, laajemmassa perspektiivissä. On uskallettava katsoa
elämänsä näyttämöä,
sitä minkä itse on luonut, rohkean rehellisesti! Jaksolla tarkistetaan oman tekemisen
todelliset vaikuttimet.
Sydämen erottelukykyyn luottaen on tehtävä joskus raskaitakin valintoja.
Energia haastaa keskittymään todella siihen mikä on oleellista itselle, ja jättämään turhat
taakat ja rönsyilyt sikseen. Maailman parannus jääköön, on aika keskittyä itsen
parantamiseen.
Ihmissuhteet ovatkin sydämen tutkan perinpohjaisessa luotauksessa.
Punainen Käärme on jakson haastaja
Käärme muistuttaa kehon viestien kuuntelusta. Kipu, oire tai väsymys kertoo miten omaa
jumalallista kulkuneuvoa tulee nyt huoltaa ja huomioida. Aistit saattavat toimia
korostuneen herkistyneesti ja vaistonvaraiset ailahdukset ovat johtolankoja sinulle
oikeaan suuntaan. Käärme muistuttaa pitämään jalat maassa, vaikka lennokkaat ideat ja
visiot pupahtelevat pintaan.
Haasteina jaksolla saattaa nousta esiin sitoutumisen ja vapauden vastakkainasettelut,
erityisesti parisuhteissa. Havaintokyky toimii hyvin tarkasti, kenet voi päästää iholle, tai
kenen kanssa virtaa huippu upea rakkauden lataus. Melkoisia äärimmäisyyksiä voidaan
kokea, hurmasta helvettiin rakkauden rintamilla. Itsensä uhraaminen milloin mistäkin
hyvästäkin syystä, aiheuttaa väsymystä, ellei suorastaan masennusta.

Alitajuinen tieto virtaa Valkoisen Maailmojen Sillanrakentajan merkistä
Pintaan saattaa nousta erikoisia pelkoja, jopa jo kauan sitten käsitellyistä asioista.
Kuoleman pelko voi ottaa melkoiseen otteeseen, olihan tämä merkki muinaisille mayoille
kuoleman jumaluus.
Kohtaamalla pelot, voi keventää niiden otetta, koska pakoonkaan niitä ei pääse.
Kasvavat vain isommiksi aiheuttaen jopa fyysisiä oireita.
Samankaltainen laatu on Keltainen Siemen
Ideat, visiot ja monenlaiset uudet alut hedelmöittyvät.
Pikkuhiljaa kasvaessaan ne alkavat luoda päämääriä uudelle synnytyskierrokselle,
johon lähdetään maya-kalenteri Tzolkinissa 26.10.18
Olkoon liitomme suotuisaa, uutta synnyttävää ja luottavaista!
Päivi

TAPAHTUMAKALENTERISSANI TULOSSA
Lempäälä - Turku - Kalajoki - Oulu - Seinäjoki – Pori – Malmi

Tarkat tiedot tapahtumista tässä

HYVINVOINTI MATKA UNELMIEN HAVAIJILLE
Lähtöselvitys on käynnissä matkallemme 23.3 – 6.4.2019

Suuntaamme ensin Big Islandin upeisiin tuliperäisiin tunnelmiin. Unohtamatta
snorklausta ja delfiinejä. Toisella viikolla siirrymme Kauain äidillisiin maan energioihin, ja
annamme kaiken laskeutua.

Millaisia kokemuksia saammekaan muinaisen Mu- ja Lemuria- mantereiden energioista.
Taajuudet ja rinnakkaiset todellisuudet ovat avautuneet, kun aika on nopeuttanut

vauhtiaan.
Pääsemme siirtymään aikaporttien kautta entistä syvempään yhteyteen viisauteemme,
joka kumpuaa näistä muinaisista elämistämme.
Me olemme olleet täällä niin monta kertaa jo ennekin. Opittu viisaus on todella tulossa
jälleen käyttöömme kaikista
inkarnaatioista ja sielumme akaasisesta arkistosta. Näin on tarkoituskin, kun siirrymme
yhä syvemmin yhteyteen galaksin keskuksen
kanssa ja kun sydämen sielutehtävät aktivoituvat.
Aika ja avaruus yhdistyvät ja todellisuudet avautuvat jälleen käyttöömme. Maya-merkkisi
on galaktinen allekirjoituksesi, joka kertoo niin paljon sinusta ja potentiaalistasi tai miltä
tähdeltä viimeksi tulit.
Voimamerkkisi kertoo mikä on sieluntehtäväsi.
Vuosienergia tuo käyttöösi tähän hetkeen tärkeän kasvunsyklisi elämäsi spiraaleilla.
Pieni ripaus maya-astrologistasi karttaasi.
Tästä jatkaa maya-matka todellisen itsesi äärelle, maya-kalenterin myötä, joka on
ehtymätön Lähde.
Kaikkea tätä pääsemme tutkimaan ja avaamaan itsessämme, Havaijin elementtien ja
taajuuksien yhdistyessä
tietoisuudessamme, kehoissamme ja sieluissamme.
Lämpimästi tervetuloa kanssani elämäsi tähtimatkalle!
Ilmoittautuminen 10.10 mennessä:
paivikaskimaki@gmail.com tai info@paivikaskimaki.com

Matkan esittely VIDEO ja ESITE jossa koko ohjelma hintoineen tässä
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