9.3 – 21.3 SININEN KOTKA

Kotkan aaltojaksolla olemme päässeet kiteyttämään syvintä itsen
tuntemusta. Millainen on Todellinen Minä. On päästy tutkimaan omaa
voimaa, vastuun ottamista omista tunteista ja elämästä yleensä.
Energia on pöyhinyt syvimpiä alitajunnan kerroksia ja piilotajunnan
koodauksia. Tunnereaktiot lapsuudesta, jopa menneistä elämistäkin,
ovat nousseet päivänvaloon. Monet tunnelukot ovat avautuneet ja
vapauttaneet käyttöön aivan uudenlaista energiaa ja virtaa. Mutta
kipeää on välillä tehnyt!
Ihmissuhteet ovat Kotkan ominta oppimisympäristöä. Jakso onkin haastanut täysin rehelliseen itsen
ilmaisuun ja tunteiden aitoon näyttämiseen, varsinkin läheisissä ihmissuhteissa. Monia suhteisiin liittyviä
tukoksia on purettu ja selvitelty. Keskeneräisyytensä hyväksyminen on ollut helppoa tai haastavaa, mutta
lopulta armeliasta.
Armahda itsesi on mottona jaksolla noussut esiin useasti. Pelasta itsesi ja olet pelastamassa koko
maailman
Omia rajoja on vedetty ja näin vahvistettu omassa voimassa pysymistä. Nautinnolliset hetket rakkaiden
kanssa ovat jakson ihaninta antia kaiken kasvutyön jälkeen.
Uusia yhteyksiä ja suhteita on myös luotu, voidaksemme olla tasa-veroisia kaikissa ihmissuhteissa, täydellä
sydäntietoisuudella.
Visiot, ideat ja mielikuvitus
Kotka antaa sielulle siivet, ja kaiken minkä voit mielenkuvissa nähdä, voit myös toteuttaa konkreettisesti
elämässäsi. Nyt on aika luottaa omiin siipiin, ideoida ja lähteä rohkeaan liitoon kuilun reunalta, luottaen
näkemyksiinsä ja unelmiinsa.
Kotkan haaste, Käärme on haastanut luottamaan kaikessa tekemisessä vaistoihin ja aisteihin. Näkö-, kuulo
ja tuntoaisti ovatkin olleet herkistyneinä jaksolla. Erilaisia tuntemuksia on myös ollut, kutinasta korvien
soimiseen. Hengissä selviytymisvietit ja vaistonvarainen suunnistaminen ovat entistä suotuisampaa
uudistuvan ajan energioissa. 6. aisti aktivoituu ja voit luottaa sisäiseen viisauteesi entistä vahvemmin.
Telepaattisuus toimii entistä vahvemmin, uudistuvien aistien herkistymisen myötä. Kaikenlainen
synkronismi on toiminut aivan huikealla tavalla. Suuri kokonaisuus, joka osasena saan olla, alkaa näyttäytyä
entistä selvemmin. Ohjaus ja siunaus on meillä kaikilla mukana. Voimme luottaa että olemme juuri oikealla
sydämentiellä.
Maadottuminen on ensiarvoisen tärkeää! Säilytä kaikessa tekemisessä maanläheinen ote ja tee asioista
yksinkertaisia. Rutiinit luovat turvaa jaksolla, jossa energiat ovat saavuttaneet taajuuden, joka kiihdyttää
ajan virtaa entisestään.
Intensiteetti, jolla asiat nyt tapahtuvat, meinaa viedä mennessään ja omassa keskuksessa pysyminen on
toisinaan haasteellista. Maayhteys, luonto ja arkinen onnellisuus, ovat parasta apua tähän nopeutumiseen.

Kasvunteemoina jaksolla ovat sitoutumisen ja vapauden vastakkainasettelu. Itsen uhraaminen ja
marttyyriteemat nousevat esiin, kun yritämme pelastaa koko maailman yksin. Jääräpäisyys, illuusion
maailmoihin unohtuminen, tai erakoituminen ovat esillä. Toivottomuus tai lamaantuminen ovat jakson
kasvuteemoissa myös mukana.
Keltaiset Siemenet ovat suotuisella alueella, jossa ideat pursuavat ja elämänvoimat virtaavat. Nyt on aika
toteuttaa se, mitä on visioinut. On aika kerätä satoa elämän kasvitarhassaan.
Valkoiset Maailmojen Sillanrakentajat ovat alitajuntaa aktivoivalla alueella, salatut voimat otetaan
käyttöön, alitajuisen tiedon virrasta. Parhaimmillaan diplomaattiset yhteydet luodaan nyt. Oikeuden
mukaisuus ja rehellisyys palkitaan.
Punaiset Käärmeet ovat kasvun tai haasteen jaksolla. Kipeät tilanteet sisältävät arvokkaimman tiedon,
jonka opittuasi, olet entistä valmiimpi. Elämän nautinnot kutsuvat antautumaan ehdoitta.
Siniset Kotkat ovat kaiken keskiössä, ja kokemukset tai tuntemukset kannattaa nyt havainnoida ja tallentaa
herkällä vaistolla. Elät elämäsi kevättä!
Jakso päättyy huikeissa tunnelmissa:
-19.3 loppuu Käärmeen vuodenaika. On luotava nahkansa ja avauduttava jumalallisen viisauden kanavaksi.
19.3 – 23.3 välisellä ajalla ei ole vuodenajan vartijaa, ja muutosvoimat ovat vapaina.
-20.3 on tärkeäksi koettu auringon pimennys, Suomessa näkyy osittaisena. Alitajunta pääsee esiin, kun valo
käytkeytyy.
-21.3 kevät päivän tasaus. Valo ja varjo ovat kaikkialla maailmassa tasapainossa, kun yö ja päivä ovat
kaikkialla yhtä pitkät.
Tästä kaikesta suosittelen luomaan täysin omannäköisen ja tuntuisen jakson, kuin lahjana uudeksi
syntymän tiellä.
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
Tapaamiset eri kaupungeissa ja tapahtumat, kurssit:
Tiedot näihin löydät nettisivuilta www.paivikaskimaki.com

