SININEN YÖ 7.3 - 19.3.2017
Yön laatu edustaa usvaisaa ja kuuhailevaa energiaa, joka tuntuu unettavan
väsyttävältä. Voisi nukkua vaikka kuinka paljon ja silti on haastavaa päästä
normaaliin vireystilaan. Nyt on parasta kuunnella kehon viisautta ja ottaa
torkut aina kun mahdollista. Tietoisuus, käpyrauhanen, aivot ja kolmas
silmä, sekä kruunu tsakra ovat prosessissa, jossa uni, tai meditaatio ovat
tarpeen.
Unet aktivoituvat Yön jaksolla ja öiset kokemukset voivat olla hyvin voimallisia. Useamman ihmisen olen
kuullut kertovan, kuinka unessa on oltu konkreettisen kohtaamisien äärellä. Itsekin olen kuulemma
vieraillut tuttujen ja tuntemattomien unissa, jotka ovat tuntuneet hyvin todellisilta. Toisilla taas uni pätkii
ja ollaan hereillä, mutta kuin toisen todellisuuden äärellä.
Nämä valveen ja unen rajamaan hetket kannattaa käyttää tietoisen, positiivisen sisäisen keskustelun äärellä. Näin
voit olla vastaanottamassa puhdasta ohjausta korkeimmalta itseltäsi.
Voimme käydä keskusteluja toisten ihmisten kanssa ja selvittää kiperiäkin asioita telepaattisuuden taajuudella täällä
uniajan matriisissa. Voimme kääntää pelkoja positiivisuuteen ja menestykseen.

Näkymättömän ja näkyvän maailman rajat avautuvat unimaailmassa ja koemme entistä todentuntuisempia
unia. Koen että tämä on merkki siitä, kuinka tietoisuutemme on kehittynyt kohtaan, jossa voimme alkaa
ammentaa opetusta ja viisautta rinnakkaisien todellisuuksien maailmoista. Ensin kokemukset tulevat unien
kautta ja vähän kerrassaan saamme yhteyden rinnakkaistodellisuuksien tietoisuuskenttään hereillä
ollessakin. Intuition kanava on tässä tärkeässä roolissa.
Yön jakso aktivoi intuitiota, aisteja ja psyykkisiä puoliamme. Hereillä olon tunnelmat voivatkin olla välillä
vähän puuroisat ja unohtelevaiset, kun analyyttinen mieli väistyy tehdäkseen tilaa intuitiiviselle.
Valkoinen Peili on jakson alitajuntaa aktivoiva laatu, ja se vie oman sielukanavan äärelle, äärettömien
maailmojen äärelle ja heijastelemaan omaa korkeinta viisauttaan tänne maanpäälliseen arkeen.
Unelmointi ja runsaus tietoisuus
Yön aaltojakson ydin teemoina ovat unelmointi ja runsaustietoisuus. Nyt on oivallinen hetki tarkistaa onko
itsellä unelmia ja jos ei niitä löydy, voit antaa itsellesi aikaa tietoiseen haaveiluun. Universumin runsauden
sarvi on auki, utopistisimmatkin unelmat saavat nyt todellisen energia buustin toteutuakseen.
Negatiivisen kääntäminen positiiviseksi
Moni unelma lässähtää jo alku ajatuksissa, kun mieli toteaa, että ei tuollainen voi onnistua. Tuossa ei ole
mitään järkeä, ja tuo on aivan mahdoton toteutumaan. Tarvitaan tietoista ajatuksen suuntauksen
muutosta vanhoista kaavoista ja jäykistä ajatusrakenteista, vapaaseen ja luottavaiseen uskallukseen.
Keltainen Soturi on jakson suotuisa laatu, ja se rohkaisee olemaan oman elämänsä rohkelikko.
Uskallan unelmoida ja avata mahdottomalta tuntuvat haaveiden ovet.
Aluksi tarvitsee antaa itselleen vain lupa unelmoida. Se on jo hyvä alku, ja intuitio on mukana auttamassa
oikeaan suuntaan.
Poistuminen turvallisuus alueelta
Yön aaltojakson haaste laatuna on Punainen Taivaanvaeltaja, ja se haastaa purkamaan rutiinit, vanhat
kaavat ja jäykät asenteet. Jokainen päivä voi olla seikkailu. Nyt on uskallettava kokeilla uutta, tarttua

härkää sarvista ja tehdä se mitä on väistellyt. Olemme turvallisuus hakuisia ja mieli haluaisi pitää tutut
raamit ja elämän rakenteet muuttumattomina.
Nyt on tultava ulos turvallisesta laatikosta ja antauduttava tuntemattomallekin kokemiselle. Nopeutuva
aika ei anna mahdollisuutta petailla asioita liian pitkälle etukäteen. Kaikki voi muuttua hetkessä.
On luovuttava turhasta tulevan suunnittelusta ja elämän kontrolloinnista.
Puretaan turhat normit ja säännöt elämästä.
Annetaan elämän virran viedä yhdestä hetkestä toiseen.
Samalla annamme universumille vapaat kädet toteuttaa villeimmätkin unelmat.
Elämässä mikään ei ole niin varmaa kuin muutos ja muutoksessa piilevät unelmien kultaiset
mahdollisuudet
Unelma terveisin, Päivi
________________________________________________________
16.3 ja 27.4
PUNKALAIDUN - Maya-kalenterin ja -astrologian kurssi-illat
ESITE

21.3 TAMPERE - kevätpäivän tasauksen maya-ilta
Tapahtuma Facebookissa ja sivuillani
23.3 TURKU – Tulkintapäivä ja Maya-astrologinen ilta aiheena
Sieluntehtäväsi maya-astrologisen voimamerkkisi kautta
ESITE
25.-26.3 TAMPERE - HENGEN JA TIEDON MESSUT
Teen molempina päivinä messutulkintoja. Osastoni on 2. krs no 213-214
Ajanvaraus ennakkoon tai osastollani ajanvarauslistaan.
Lauantaina pidän luennon 17.00
Aiheena: Henkisyydestä tietoisuuteen - 100 vuotias Suomi- neito tiennäyttäjänä.
4.-5.4 JYVÄSKYLÄ -tulkintapäivät ja maya-ilta
Teen henkilökohtaisia katselmuksia molempina päivinä.
4.4 MAYA-TÄHTI ILTA Aiheena tähti-ihmiset ja erityisherkkyys
ESITE TULKINNOISTA JA ILLASTA

23.-24.4 NURMIJÄRVI - UNIVERSAALI OLEMUS -TÄHTIRETRIITTI
Tähti-ihmisen perus paketti täynnä tietoa ja tunnelmia tähtijuuristasi, maya-astrologisen merkkisi laaduista
ja tähtimaailmojen erityispiirteistä henkilökohtaisesti ja yleisesti.
Musiikilliset meditaatiomatkat Linnunradalle ja kosmokseen aina Alkulähteelle asti.
Lauantai iltana tähtiretki ulkona säävarauksella.
Saatavana majoitus/ruokailupaketti. Tiedustele tätä ilmoittautuessasi.
Lisätietoja myös Facebook tapahtumassa
ESITE

Puhelintulkinnat ja tapaamiset Tampereella ajanvarauksella.
www.paivikaskimaki.com
Ajatuksia Ajasta – Maya-ryhmä Facebookissa.
Tervetuloa mukaan tutkimaan ajanlaatua päivittäin vaihtuvan energian myötä.
www.paivikaskimaki.com

