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PUNAISEN MAAN AALTOJAKSO 25.5-6.6
Punaisen Maan laatu edustaa hetkessä elämistä, sisäisen navigaattorin
intuitiivista ohjausta, ja säätymistä itselle luonnolliseen elämisen rytmiin.
Käytännössä tämä säätyminen saattaa tuntua siltä, että tekeminen ja
suunnitelmat tökkivät ja takkuavat. Tämä on merkkinä siitä, että vaikka mieli
haluaa viedä asioita kontrolloidusti eteenpäin ja tietyllä tavalla, sydämesi
tuntee paremman tien, ja et vain pääse enää eteenpäin pelkällä järkeilyllä.
Et myöskään pääse enää tekemään itsellesi epäsuotuisia ratkaisuja. Siis jos
tökkii, voit olla kiitollinen, että sinun ei tarvitse enää mennä kantapään kautta pohjamudissa opiskellen.
Vaihda suuntaa, tai jätä asia sillensä, heti kun ei virtaa helposti ja sujuvasti.
Olet säätymässä mielen ja egon tahdista sydämen intuitiivisen rytmiin.
Tässä tahdissa voit edetä luottavaisesti, ja vaistoja kuunnellen. Löydät itsesi oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Asiat
tapahtuvat vaivattomasti, ja luonnollisella painollaan. Turha stressi jää pois, ja on helppo tehdä vaistonvaraisia
valintoja niiden ilmaantuessa juuri oikeaan aikaan eteesi.
Mekaaninen kello edustaa rahan ja vallanpitäjien rytmiä. Sisäinen kellosi on ollut pitkään unohduksissa mekaanisen
tahdin alla. Nyt sydämen kello herättää sinut uuteen, luonnolliseen oman ajan tahtiin. Voit huomata että aikakäsite
muuttuu. Joskus ehdit tunnissa yhtä paljon kuin päivässä. Toisinaan et saa aikaan mitään koko päivänä. Hyväksy tämä
itsellesi luonnollinen tahti, jossa lepo ja työ jaksottuvat itsellesi parhaimpaan järjestykseen. Joskus lepopäivä voi olla
keskiviikko. Joskus työ maistaakin paremmin sunnuntaina.
Nopeutuva ajan virta ottaa ohjakset. Me kaikki ihmiset joudumme tämän muutoksen vaikutuspiiriin. Asiat
tapahtuvat nopeutuvasssa tahdissa, ennakoimattomuus lisääntyy, suunnitelmat eivät toteudu, asiat muuttavat jatkuvasti
suuntaansa. Väsymys tai vireystaso vaihtelee ja rytmit heittelehtivät.
Mieli on kovilla, se ei kestä uudistuvan ajanvirran ennustamattomuutta, ja kontrollin menettämisen tunnetta.
Mieli saattaakin käydä tuhatta ja sataa tällä jaksolla, pohtien älyllistä ratkaisua, vaatien hyvitystä ja kirkuen
epäoikeudenmukaisuutta. Sydämelläsi on kuitenkin tieto juuri sinulle oikeasta tiestä, ja elämä vain pakottaa sinut
säätymään itsellesi oikeaan suuntaan. Tämä saattaa tuntua järjenvastaiselta ja haastavalta. Lopulta kuitenkin huomaat,
kuinka upeasti asiat järjestyvät, kuin itsestään.
Sydämesi siis auttaa sinua tahdistumaan sielullesi sopivaan intuitiiviseen tahtiin, ja jos annat tämän tapahtua, uskallat
antautua elämän virtaan, olet unelmiesi huikeimpien saavutusten äärellä. Ja mikä parasta, ne tulevat helposti ja
luonnollisesti virraten eteesi. Siis luovu turhasta etukäteen petaamisesta ja suunnittelusta. Heittäydy hetkeen ja
sydämen kompassin ohjaukseen. Olet vastaanottamassa jotain, mitä mieli ei olisi ikinä osannut kuvitella.
Notkean helposti löydät itsellesi oikean elämisen rytmin ja tapahtumien synkronismin. Seuraa merkkejä, seuraa
synkronismia, tapahtumia, jotka yllättäen vievät asioita suotuisaan suuntaan. Nämä tapahtumat ovat elämän
johtolankoja, jotka auttavat sinua suunnistamaan itsellesi suotuisaan aikaan ja paikkaan. Ne toimivat vahvistuksina ja
tienviittoina, joiden avulla matkasi etenee kuin tanssi.
Fyysisesti moni on kokenut 4.4 alkaneen super voimakkaan energiajakson aikana pienen kuoleman. Neulansilmän läpi
puserruksen, joka on kääntänyt elämän ylösalaisin, tai nostanut pintaan syvälliset tunteet ja tukokset, joiden on nyt
aika tulla kohdatuksi. Moni asia ja ihmissuhde on venytetty äärimmilleen, jotta aidoin ja puhtain pääsee virtaamaan
esteettömästi.
Tämä synnytys prosessi on vapauttanut suuren määrän energiaa, ja nyt, kun synnytysjakso on takana, olo on kuin
Liisalla Ihmemaassa. Onnellisuus, iloisuus, rakastuneisuus, rauhallisuus, autuus, ja tasapainoinen sydämen tunne,
aidosti ja vilpittömästi virtaavana. Ennen niin haastavissa tilanteissa osaat ratkaista asiat kypsän rauhallisesti. vanhat
ärsytyksen aiheet eivät enää ärsytä. Huikea tunne!
Aistit ovat herkistyneet näkemään ja kokemaan uudella taajuudella.

Keho on rauhoittunut ja nukkuminenkin alkaa olla jälleen tasaisempaa. Tietoisuus on avautunut voimallisesti, ja
intuition viestit kuuluvat entistä selvemmin.
Öiseen aikaan saamme energia päivityksiä, ja tämä kaikki aiheuttaa välillä ongelmia nukkumisen kanssa.
Auringonpurkaukset aiheuttavat kehollisia tuntemuksia ja unettomuutta myös.
Kasvuteemoina jaksolla opiskellaan jääräpäisyyttä ja äärimmilleen vietyjä ajatusprosesseja. Räjähtävät tunnelataukset
kuuluvat kuvaan myös, samoin kuin asioiden äärimmilleen venyttäminen, ja omien rajojen testaaminen. Stressin
sietokyky on alhaalla. Päähän pistot ja ailahtelevaisuus voivat viedä parhaimmillaan hekumaan, tai pahimpaan
manalaan.
Mitä enemmän vastustaa elämän railakkaita muutosvoimia, sitä haastavammaksi käy. Antaudutaan kaikelle, annetaan
virrata, ja luotetaan. Kaikki on menossa juuri parhainpäin, vaikka hurjalta juuri nyt tuntuisikin. Päästetään irti
vanhasta, kaikesta siitä mikä haluaa lähteä.

Erityisen hyvä irtipäästämisen ja vapautumisen päivä on sunnuntaina 4.6.
Kin 167, Sininen Spektraali Käsi
Vapautuneesti voi irrottaa otteensa kaikesta aikansa eläneestä. Oman energian kiertäessä niin
vapaana!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATKA SYDÄMEN TIELLE – CAMINA DEL CORAZON 14.-29.11.2016
Perun matkamme on varmistunut, kun perusryhmä on nyt koossa. Energisen iloiseen ryhmään mahtuu vielä mukaan,
joten ilmoittaudu 3.6 mennessä minulle.
Lämpimästi tervetuloa kanssani Andien lumoaviin tunnelmiin, Machu Picchun auringon nousuun, Huayana Picchuun
tähtiviisauden äärelle, Titicacan aurinkokiekon energioihin, sen kelluville saarille, sekä kokemaan mystiset Nazca
linjat.
Tiedossa Andien henkistä viisautta, ja voimaantumista ikimuistoisista kokemuksista. Matkamme alkaa Samincha- Äiti
Maa- seremonialla ja jatkuu tärkeimpien energia paikkojen kautta läpi Perun. Keitä lopulta olivat Ayamarat ja heidän
jälkeensä tulleet Inkat? Millaista tietoisuutta aurinko kuninkaat ilmensivät, ja mikä onkaan monien historiallisten
rakennusten todellinen ja alkuperäinen tarkoitus?
Majoitumme mukavasti hyvätasoisiin hotelleihin, joista esittely alla olevassa esite linkissä. Esitteestä löydät myös
koko matkan yksityiskohtaisen esittelyn kullekin päivälle. Vastuullisena matkanjärjestäjänä Uniquetour, hieno
yhteistyökumppani, jonka kanssa olen järjestänyt jo useita matkoja onnistuneesti.
Mikäli esitteen vuoristosairauteen liittyvät teemat askarruttavat, voi näihin hakea apua jo ennen matkaa
homeopaattisesta kokasta. Lisäksi on saatavilla reseptilääke vuoristosairauteen, jota voit kysyä lääkäriltäsi. Olen
kuullut näiden auttaneen aiemmin Perussa matkanneita, niin että vuoristotaudin oireita ei ole tullut lainkaan. Lisäksi
perillä koka lehden pureskelu ja koka tee auttavat kehoa säätymään ohueen vuoristoilmaan. Vuoristoilmaan tottuu
muutamassa päivässä, ja matkaamme pikkuhiljaa ylemmäs, joten totuttelu sujuu luonnostaan. Tämä ryhmä matkaa
hyvinvoivana ja energisenä koko matkan, läpi unelmien Perun, kaikesta täysillä nauttien 

Ilmoittautuminen 3.6 mennessä : paivikaskimaki@gmail.com
Esite http://www.paivikaskimaki.com/esite/Perun%20matkaohjelma.pdf

TURKU 2.6
Tulkintapäivä Sydänpuussa, Kauppakäytävä. Muutama aika vapaana.
Ajanvaraus: laituri@sydanpuu-turku.fi tai 050-434 7388
TURKU 4.6 lauantaina yksi peruutusaika vapaana klo 11-12.
Ajanvaraus Riitta Koivuviita, 040-7008085 ( tarkempi osoite ajanvarauksen yhteydessä)
JYVÄSKYLÄ 7.6 Tulkintapäivä
VANTAA 16.6 Tulkintapäivä
HELSINKI 17.6 Tulkintapäivä
MIKKELI 21.-22.6 Kesäpäivän seisauksen maya-ilta ja tulkintapäivä
HELSINKI 18.6 Maya-kalenteri kurssi
Perustason kurssi, jossa maya-kalenterin ja maya-astrologian perusteet.
Soveltuu aloittelijoille ja myös vanhan kertaukseen.
Lisäesittely http://www.paivikaskimaki.com/kalenteri.htm
Paikka, Tähtipajat Alppilassa.
Sisäänkäynti Traverssikujalta, punaisen tähden alta sisään ja portaat ylös.
( Aleksis kiven katu 17 )
Hinta: 120 e sisältäen runsaan opiskelumateriaalin
Hinta: 90 e mikäli sinulla on jo kirjoittamani opiskelumateriaali etukäteen hankittuna.
Ota materiaali mukaan.
Klo 10-17, sisältää lounastauon
Ilmoittautuminen: paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050
Lisätiedot ja hinnat tulkintoihin ja tapahtumiin
www.paivikaskimaki.com
------------------------------------------------------------------Puhelinkatselmus
Tapaaminen Tampereella
Tapaamiset eri kaupungeissa – tapahtumat - kurssit
www.paivikaskimaki.com

