1.6.2016
Hei ja aurinkoista tätä päivää.
Kesä on pitkällä ja aurinko lämmittää niin mieltä, kuin sydäntä.
Lienet myös huomannut kuinka näkymätön ajan virta tiivistää tahtiaan, ja välillä
on todella tekemistä, että pysyy perässä. Monet suunnitellut asiat on vain jätettävä
tekemättä. Aikanaan ne toteutuvat, mutta usein hyvin eritavalla kuin piti.
Melkoista pyöritystä, ja lennokasta menoa, kun sekä mieli, että keho ovat kovilla
totutellessaan uuteen rytmiin. Samaan aikaan tulemme yhä herkemmiksi, ja tämä tuo omat haasteensa.
Olemme juuri lopettelemassa Valkoisen Koiran aaltojaksoa, jonka kesto on 7.6 – 19.6
20.6 Lähdemme Sinisen Yön aaltojaksoon, ja se päättyy 2.7
Olen koonnut ydin teemat näistä kahdesta jaksosta kuukausi videoon, jonne linkki viestin lopussa.
Nyt on hyvä tehdä pieni aikamatka taaksepäin, ja havainnoida, kuinka Koiran energia on itselle toiminut.
Jakson kantava voima on sydämen ohjauksen kuuntelu, itsenäiset valinnat ja johtajuus omassa elämässä.
Lisäksi on tutkittu yhteisöllisyyttä, joka on uuden ajan kantava voima.
On aika siirtyä yksinäisestä tekemisestä yhteiseen jakamiseen, sydänten yhteiseen verkostoon tahdistuen.
Ilmassa on ollut myös sydänten liittojen sopimista ja syventämistä. Sieluperheet kohtaavat ja
sielunsopimuksia solmitaan.
Jaksolla on punnittu omia arvoja ja luotettavia kumppaneita. Kuka on vierelläsi kun sinulle tulee tiukka
paikka. Keneen voit luottaa täysin ja avoimesti. Missä olet hyväksytty juuri sellaisena kuin olet, ja saat olla
myös erehtyväisen keskeneräinen. Kuka rakastaa sinua pyyteettömästi.
Koiran energia on haastanut luomaan uudenlaisen suhteen egoon. Hallittu mieli ja ego voivat olla
kumppaneita, jotka toimivat positiivisella tavalla sydämen tiedon rinnalla. Tätä opiskellessa on saattanut
törmätä mustasukkaisuuteen, omistuksen haluun, kateuteen, tai tunnetilojen heilahteluun, jopa rajuihinkin
purkauksiin.
Jakson kenties tärkein teema on siirtyminen minä olen tietoisuudesta, me olemme tietoisuuteen.
Uhraamatta itseään, tunnistaen omat rajat, voi olla antamassa avoimesta sydämestään vain parastaan
yhteiseen jakoon. Vuorovaikutuksessa vastaanottaen yhtä paljon, kuin antaa.
18.6 – 21.6 Muutosvoimat saattavat temmata mukaansa, kun siirrytään Auringon vuodenajasta
Käärmeen vuodenaikaan. Edellä mainittuina päivinä ei ole ns. vuodenajan vartijaa, ja saatat kokea energian
virran uudistavan pyörteisyyden, usvaisat tunnelmat ja alitajunnan aktivoitumisen.
Myös unet ovat nyt merkittävässä roolissa.
Uinuvat voimat heräävät käyttöösi, tullakseen arjen tietoisuuteen voimavaraksi.
Parhaimmillaan tämä aika mahdollistaa irtipäästämisen vanhasta ja astumisen uuteen. Kokemukset voivat
tuntua tietoisuuden tasolla, tai fyysisenä muutoksena. Rohkeus ja uskollisuus sydämen opastukselle on
tärkeää. On mahdollista saada todella hyvät lataukset koko kesään, ja kaikelle intohimoa tuottavalle
tekemiselle.
Tähän jaksoon osuu lisäksi täysikuu 20.6, jolloin alkaa myös Sinisen Yön aaltojakso,
jonka päämääränä on unelmien toteutuminen ja runsaustietoisuus. Kaiken kruunaa
21.6 kesäpäivän seisaus! Valon määrä on huipussaan ja tietoisuus kanavat apposen
auki. Mitä universumi juuri sinulle haluaa nyt viestittää, kannattaa siis olla aistit
valppaina, valmis reagoimaan ja vastaanottamaan.
Nämä voiman päivät antavat käyttöösi energian, jolla mahdoton muuttuu
mahdolliseksi. Nyt jos koskaan, luota itseesi. On elämän sadonkorjuun aika, ja

runsaus virtaa yllättävistä suunnista.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATKA SYDÄMEN TIELLE – CAMINA DEL CORAZON 14.-29.11.2016
Saimme muutaman lisäpaikan Perun matkalle, ja nämä paikat ovat varattavissa kesän aikana.
Ilmoittautuminen 29.7 mennessä : paivikaskimaki@gmail.com

Esite http://www.paivikaskimaki.com/esite/Perun%20matkaohjelma.pdf

VANTAA 16.6 Tulkintapäivä. Yksi aika vapaana klo 16.30

MIKKELI 21.-22.6 Kesäpäivän seisauksen maya-ilta ja tulkintapäivä.
Teemme kesäpäivän seisauksen meditaation ja keskustelemme tähti-ihmisyydestä, sekä erityisherkkyydestä.
Klo 18-20.30
Vielä mahtuu iltaan mukaan
Henkilökohtaisia katselmuksia 22.6. Muutama aika vapaana.

TURKU 7.7 Tulkintapäivä Sydänpuussa.

HELSINKI 18.6 Maya-kalenteri kurssi
Lisäesittely http://www.paivikaskimaki.com/kalenteri.htm
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