PUNAISEN TAIVAANVAELTAJAN AALTOJAKSO
28.10- 9.11.2016
Taivaanvaeltaja vie matkalle sisäiseen viisauteen, löytämään profeetan tai
gurun, joka meissä kaikissa asuu. Aikojen alussa olimme kaikki yhtä
taivaallisissa tähtitarhoissa. Heräilemme jälleen muistamaan, mitä tuo tähti
viisaus meissä tarkoittaa, ja kuinka se on käyttöönotettavissa maan
päällisessä arjessa juuri nyt.
Olemme synnyttämässä uutta maata ja maailmaa.
On aika uudistua ja luottaa sisäisen viisauden opastukseen. Tutut ja turvalliset kehykset, normit ja
tottumukset puretaan, kun lähdetään vapautuneeseen seikkailuun.
Huomaat olevasi kykenevä ottamaan myös riskejä oikeaksi uskomiesi asioiden vuoksi.
Vanhat pelot eivät enää pidättele!
Päinvastoin, aiemmat elämän kokemukset ja tunne kolhut muuttuvat nyt voimavaraksi, joista kumpuaa
elämän kokemus ja rohkeus tehdä oman näköisiä ratkaisuja.
Taivaanvaeltaja tuo käyttöösi universumin äärettömät rikkaudet. Jakso antaa käyttöösi myös
sietokykyisyyttä, ja itsenäistä päätöksen teko voimaa. Uskallat lähteä tekemään rohkeita ratkaisuja sydämesi
opastamaan suuntaan. Kenties hyvinkin uudistuksellinen toimintasi voi herättää kateutta tai varoittelevia
ääniä ympäristössäsi, mutta nyt on uskallettava mennä sinne, minne sielun kompassi viittaa. Vain sinä voit
tietää mikä on sinulle oikea suuntaa äärettömillä mahdollisuuksien merillä.

JAKSON YLEISET KASVUN JA HAASTEEN LAADUT
Armottomuus itseä kohtaan ja liiallinen vastuullisuus toisten hyvinvoinnista vie uupumukseen, jolle on
tehtävä jotain.
Arkuus, varovaisuus ja toisten kumartelu ei enää toimi. On otettava johtajan rooli elämässään. Rutiinit ja
kaavoihin kangistuminen alkaa ahdistaa ja leikkikehästä on purettava seinät. Vapaasti virtaava ja joustava
tekeminen vie sisäisen rauhan tilaan, unelmien toteutumiseen.

Olen näkymättömän taivaallisen temppelin pilari, jonka kautta tuon avaruuden viisauden maan
päälle.
Marraskuun kuukausivideo maya-astrologisesti löytyy You Tubesta nimelläni.
Enkeli seminaari 5.-11.12
Ilmainen seminaari tapahtuu netin välityksellä.
Olen mukana puhumassa seminaarissa 7.12 illalla klo 19.00
Voit liittyä mukaan täältä:
https://anushiasta.leadpages.co/ilmainen-enkeliseminaari-2016-paivi/

-------------------------------------------------------------------------------------HELSINKI 2.11 -TÄHTI ILTA klo 18.00 – 20.00
Aiheena erityisherkkyys ja tähti-ihmiset.
Ilmoittautuminen paivikaskimaki@gmail.com

HELSINKI 3.11-Tulkintapäivä
HELSINKI 5.11 – MAYA-ASTROLOGIAN JA - KALENTERIN KURSSI
MIKKELI 9.12 – Tulkintapäivä
MIKKELI 10.12 – MAYA-ASROLOGIAN JA – KALENTERIN KURSSI
KOUVOLA 11.12- MAYA-ASTROLOGIAN JA KALENTERIN KURSSI
PORI 15.12 Tulkintapäivä ja 188.30 alkaen Maya-ilta Aiheena henkinen tehtäväsi
Tarkemmat tiedot tapahtumista www.paivikaskimaki.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puhelinkatselmus
Aika katselmukseen varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, sovittuna aikana soitto numerooni
040-500 0050. Maksu tapahtuu pankin kautta, ennen varattua aikaa.
Maksutiedot saat ajanvarauksen yhteydessä.

Tapaaminen Tampereella
Aika varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, tai sopimuksen mukaan.
Vastaanottoni on osoitteessa: Sininen Käsi Hallituskatu 6, 33100 TAMPERE

