TAIVAANVAELTAJAN AALTOJAKSO 10.2 - 22.2
Tänään, 16.2.16 olemme Taivaanvaeltajan aaltojakson seitsemännessä,
eli vedenjakajan päivässä.
Tämän päivän laatu on Sininen Myrsky!
Taivaanvaeltaja on etenevää liikettä ja ennakkoluulottomuutta.
Se tönäisee lempeän päättäväisesti pois omalta mukavuusalueelta.
Purkautukoot aikansaeläneet normit ja säännöt.
Jääköön pois pelon viitta.
Kaikessa mitä teet;
Uskalla ottaa riski.
Rohkaistu kokeilemaan uutta.
Vaihda tyyliä.
Anna palaa.
Jaksolla haasteeksi saattaa nousta jääräpäinen kaavoihin kangistuminen, rutiinit, paikoillaan junnaaminen ja
moralisointi. Taivaanvaeltajan myötä käytössäsi on elämänkokemus, viisaus ja tunneälykkyys.
Luota kykyihisi. Luovu itsen epäilystä ja toisten kyräilystä.
Sinä olet täydellinen. Sinä pystyt. Sinä jaksat. Sinä osaat.
Nyt punnitaan myös sitä, kuinka syvältä on saanut purettua aiemmat elämän mukanaan tuomat pettymykset ja
tunnetraumat. Mikäli ne vielä vaikuttavat tekemisen tahtiin, nousevat ne vääjäämättä pintaan, tullakseen vapautetuksi.
Parhaimmillaan jakso on soljuvaa vedenliikettä, sujuvuutta ja huikeaa uudistuksellisuutta. Unelmien toteutumisen
aikaa, jossa huomaat olevasi kuin Hannu Hanhi. Vastaanotat ihmeen kerrallaan, panostamatta tekemiseen sen
suuremmin.
Herää aamuun uteliaan tutkivana, löydä seikkailu, jokaisesta päivästä.
Myrsky lataa vedenjakajan päivään uudistavan voiman, joka kyseenalaistaa
kaiken vanhan!
Sen energia ravisuttelee päätä, kehoa ja sydäntä.
Kevät siivous on käynnistynyt. Ulkoisesti ja sisäisesti.
Onko elämässä kaikki ok, tai tarvitaanko suunnan tarkistusta.
Jos ärsytyksen piikki nousee pintaa, tiedät olevasi juuri sen äärellä, mikä nyt
hakee muutosta.
Nuorekas Myrsky on sähköistä ja radikaalia ydinenergiaa, joka hakee
luonnollista purkautumistietä.
Ellei sitä pääse kohdistamaan oikein, saattavat tunteet räjähdellä, tai riepotella
päämäärättömästi hajottaen.
Kaikki käsillä olevat tunteet ja tapahtumat, johdattavat eheytymiseen. Uudeksi syntymä on käynnissä.
Antautuminen muodonmuutoksen parantaville voimille, on paras lahja, jonka voit nyt itsellesi antaa.
TERVETULOA POISTUMAAN MUKAVUUS ALUEELTA MAYA-GAYA TYÖPAJAAN
Pidämme Kaija Juurikkalan kanssa hilpeän, syvällisen, avaavan ja koskettavan työpajan
Tampereella 19.3 ja 1.4. Maya-astrologiaa ja sielun draamaa. Esite löytyy sivuiltani.
ETSITKÖ KEINOJA UNELMATYÖN TOTEUTUMISEEN – TÄNÄÄN ON HYVÄ HETKI PISTÄÄ
TOIMEKSI
Tekijä akatemian unelmatyö koulutukseen ehtii vielä ilmoittautua tänään, 16.2.2016, klo 20.00 mennessä.
http://tekijaakatemia.fi/?tap_a=6232-17d132&tap_s=17814-634008

Messut Oulussa ja Askolassa. Maya-iltoja/katselmuspäiviä mm. Kokkolassa, Helsingissä, Porissa ja
Turussa.
Lisäinfot www.paivikaskimaki.com

