19.12.2014 JOULUN ARMO – MAYA PÄIVITYS
Lämmin tervehdys Sinulle tänään.

Olemme juuri lopettelemassa kymmenen porttipäivän jaksoa (10. -19.12.) Luovan säteen valoimpulssit ovat
herättäneet tietoisuutta ja avanneet intuitiivista kanavaa. Yleensä jakson tunnistaa erityisesti nukkumiseen liittyvistä
muutoksista, joko ei saa nukuttua, ei nukahda vasta kuin myöhään yöllä, tai nukuttaa jatkuvasti. Tällä jaksolla moni
on tunnistanut maagisen väsymyksen, kuin maa vetäisi uumeniinsa ja voisi nukkua aamusta iltaan.
Samaan aikaan sisäiset yhteydet ovat kuitenkin auenneet, ja vaikka keho on ollut kovilla, on sielu ja intuitio olleet
hereillä. Porttipäivien lataus avaa meissä sisäiset portaalit ja kehon muistipankit avautuvat. Jaksolla on ollut vahvoja
unia, voimakkaita oivalluksia henkisen tien uudesta suunnasta tai selvätietoisuuden virittymistä uusille näkemisen
taajuuksille. Fyysisen kehon oireina ovat olleet selän ja niskan, sekä ”takasydämen” oireet. Valoenergia on pyrkinyt
läpi kehon tukosten ja oireet ovat merkkejä tästä. Todenteolla nyt on käynnissä herääminen kultaisen aikakauden
tietoisuuteen!
IHMEIDEN AIKA
Työssäni näkijänä ja maya-astrologina, olen viime aikoina kuullut monista
”ihmeistä” ja samalla kysymyksen: ”Apua! olenko menossa päästäni sekaisin?”
Toisilla on ollut tietoisuuden laajentumisen kokemuksia, näkyjä ja erityislaatuisia
matkoja verhon toiselle puolelle. Tuliaisina matkamuistoja, joita ei koskaan voi
unohtaa ja, jotka mullistavat oman maailmankäsityksen lopullisesti. Tähtikoti
tulee lähelle. Maailmankaikkeus näyttäytyy todellisena ja kutsuvana.
Näköaisti saattaa laajentua näkemään monia maailmoja yhtä aikaa, kun
kaukokatsominen tai selvänäköisyys aktivoituu. Kuuloaisti herkistyy kuulemaan
puhetta ja sanoja, jotka toimivat erittäin tärkeänä opastuksena.
Energia hoitajat työssään, ovat kokeneet voimakkaita tuloksia ja
ihmeparantumisia. Toiset ovat olleet lähes kuoleman porteilla ja kuitenkin
parantuneet, jättäen lääkärit ymmälleen yliluonnollisen edessä. Arjen kipeät ja suuret kysymykset ovat ratkenneet
ihmeellisellä tavalla, vain yksinkertainen pyyntö tai päätös on riittänyt.
Moni on näissä herkistävissä energioissa joutunut kipeiden ja hyvin haastavien ratkaisuiden eteen, parisuhteen,
sairauden tai työhön liittyvien asioiden äärellä. Teille kaikille haluan lähettää koko postituslistani valoverkoston
kautta kirkkainta valoa ja puhtainta rakkausvoimaa! Kiitos.
Telepaattisuus toimii käsittämättömän hyvin. Synkronismi ja ennustamattomat kohtaamiset ovat arkipäivää. Suuri
suunnitelma ohjaa moninaisin tavoin. Mitä vähemmän suunnittelee ja antautuu sydämen ohjaukseen, sitä
huikeampia kohtaamisia tapahtuu.
Oma elinvoimaisuus on näyttäytynyt moninaisina ideoina ja mahtavina onnistumisina! Voi tätä ihanaa runsauden ja
taikuuden aikaa!
www.paivikaskimaki.com

21.12.14 – 2.1.15 PUNAINEN MAA
Maan aaltojaksolla kaikki edellä mainittu vain vahvistuu, ja pääsemme
heittäytymään entistä täydellisimmin synkronismin ohjaukseen. Kosmiset
aikavyöhykkeet limittyvät tiiviimmin yhteen, ja yhteen hetkeen sisältyy kaikki
mennyt ja tuleva. Nyt hetkessä elämisen merkitys korostuu.
Ajan tiivistyminen tuntuu nykyään siltä, että yksi päivä vastaa yhtä viikkoa!
Ajanaallot virtaavat tihentyvällä taajuudellaan ja näkymättömissä, mutta
vaikuttaen meihin entistä vahvemmin. Parhaiten ajanrytmiin pääse
tahdistumaan, kuuntelemalla sisäistä navigaattoriaan ja jättämällä kelloon
tuijottelun pois.
Punaisen Maan jakso on erityisesti uudistuvan ajan luonteen opiskelua, ja
oman luonnollisen aikakäsitteen havainnointia. Synkronismi ja suunnittelemattomuus ovat jakson ydinteemat!
Jaksolla saadaan kokemuksia siitä kuinka ennustamattomat, mutta upeat tapahtumat värittävät elämäämme entistä
voimallisemmin.
Käytännössä parasta on olla suunnittelematta asioita etukäteen. Mieli on tässä tietenkin kovilla, sillä se haluaa saada
varmistuksia ja perusteluita etukäteen. Mieli hätääntyy, kun suunnitelmat menevät uusiksi ja asiat kääntyvätkin
aivan erilaisiksi kuin piti. Irtipäästämistä saakin jaksolla opiskella oikein kunnolla, ellei jo ole oppinut heittäytymään
elämän virtaan hetki kerrallaan ja suunnittelemattomasti.
Haasteet ja kasvunteemat
Jakson yksi haaste on luottamus! Kuinka olla miettimättä liikaa ja kuinka olla viemättä asioita äärimmäisyyksiin!
Jaksoa värittävät myös vahvat tunnetilat, äärimmäisyydestä toiseen mennään näissäkin. Jääräpäisyys ja
ailahtelevaisuus ovat esillä tavalla tai toisella. Mielen hallinnan kanssa tehdään töitä oikein kunnolla. Opiskellaan
löytämään neutraalimieli, joka auttaa pitämään jalat maassa, mutta pään pilvissä.
Elämme informaation maailmassa ja tietotulva ympärillä on valtava. Sanotaan että tieto lisää myös tuskaa. Mitä
enemmän tiedät terveellisesti ravinnosta, sähkökenttien säteilystä, henkisistä harjoituksista, tietokoneista,
sanaristikoista, urheilusta tai mistä tahansa asiasta maan ja taivaan välillä, sitä paremmin osaat sen. Mutta kaikessa
tiedon ja viisauden opiskelussa voidaan mennä myös tuskallisiin äärimmäisyyksiin. Todellisuudentaju häviää tai
maayhteys katoaa.
Maadoittumisen tärkeys
Punaisen Maan aaltojaksolla esille nousee kyllä kaikki
se, missä on mennyt liialliseen ”hifistelyyn” ja
täydellisyyden tavoitteluun. Nyt on aika pistää
maatöpseli takaisin kiinni siellä, missä tuntuu, että
yhteys maahan ja terveeseen järjenkäyttöön on
kadonnut. Lennetään asiasta ja ihmisestä toiseen,
ailahdellaan tunnetilojen vietävissä ja mikään ei tule
kunnolla hoidettua loppuun. Viimeistelyn voima ja
keskittymiskyky ovat tärkeässä roolissa jaksolla.
Varsinkin henkisissä harjoituksissa ja energioiden
kanssa työskennellessä, on hyvä tarkistaa, että
vastapainona on tasaista ja maadoittunutta
normiarkea. Metsä ja luonto ovat tässä erityisen
tärkeitä tasapainottajia ja maayhteyden luojia. Terve talonpoikaisjärki on paikallaan.

Erityisesti ruoka on tullut monelle äärimmäisen tärkeäksi, ja sen kanssa tehdään monenmoista ylilyöntiä. On hyvä
tarkistaa, että saa kaikenlaisten superfoodien ja lisäravintoaineiden lisäksi riittävästi tavallista, maassa kasvanutta
lähiruokaa. Multaporkkanat ja -punajuuret ovatkin hyvin esillä joulupöydässämme. Toinen maadoittaa itseään
hampurilaisaterialla, kun toiselle se voi olla leipä, liha, maksa tai normi suklaa.
Ruoka on tärkeässä roolissa, kun kehomme ja tietoisuutemme hakevat uutta värähtelytaajuutta. Puhdas ja kaikkia
kehonosia ravitseva ruoka, sekä lisäravintoaineet, ovat hyvin merkittävässä roolissa herkistyessämme uuteen
tietoisuuteen. Mutta sen kanssa kannattaa olla myös realistinen ja välttää ylilyöntejä tai äärimmäisyyksiä.
Mitä maadoittuneempia olemme, sitä voimallisempia valonvärähtelytaajuuksia voimme kanavoida. Juuret on oltava
ensi niin syvällä kuin mahdollista, sitten vasta voi tavoitella korkeimpia taivaita.
Armo
Olkoon kyseessä sitten ruoka, elämäntapa, henkinen periaate, vanhemmuuden vastuu, joulutraditio tai työlle
asetetut tavoitteet, niin nyt on aika antaa itselleen armoa. Armeliaisuus itseään kohtaan ja armeliaisuus toisia
ihmisiä kohtaan. Armahdan itseni ja toiset täydellisen
tekemisestä ja suorittamisesta. Saan olla inhimillinen ja
kuolevainen ihminen. Saan myös epäonnistua ja olla
saamaton, erehtyväinen ja keskeneräinen. Saan olla
suunnittelematon ja päämäärätön. Saan ottaa tilaa ja aikaa
vain itselleni. Luovun turhasta hienosäätämisestä ja annan
elämälle mahdollisuuden.
Olen mitä olen ja sellaisenaan täydellinen. Tehdään asioista
yksinkertaisia ja tavallisia. Antaudutaan nauttimaan siitä mitä
on nyt! Tässä täydellisessä hetkessä on kaikki tarpeellinen.
Siihen ei tarvitse tuoda mitään lisää, eikä siitä tarvitse ottaa
mitään pois. Olen armollinen ja hyväksyvä itselleni, toisille ja
kaikelle sille mikä on.

Jumalallinen kultainen lapsi, avain korkeimpaan tietoisuuteen
Joulu on lasten juhla. Jouluna haemme yhteyttä sisäiseen lapseemme ja muistelemme lapsuuden jouluja. Tänä
jouluna voimme syventyä tietoisesti sisäisen lapsen äärelle. Osaanko hullutella, nauraa, laulaa ja leikkiä? Onko
minussa elävä lapsi onnellinen ja luottavainen? Millaisia lahjoja antaisin tälle lapselleni, jos saisin valita ihan mitä
vain?
Asiakkaani kanssa kohdatessa, viime viikolla, saimme pysähdyttävän kokemuksen. Taajuudet toisensa jälkeen
avautuivat ja matkalla tuli vastaan monia taajuuksien vartioita, ylösnousseita mestareita, enkelikuntia ja valoolentoja. Korkeimmalla värähtelytaajuudella, jumalallisen Lähteen äärellä oli vain yksi olento.
Kultainen, kolmiomaisessa risti-istunnossa istuva lapsi!
Kuin pyramidin huipulla, sen lakikivenä.
Rauhallinen, läsnä oleva, lempeästi hymyilevä, eläväinen
ja kaikessa kultaisessa jumalallisuudessaan hyvin voimallinen ja inhimillinen.
Viesti oli kaikessa yksinkertaisuudessaan:
Lasten kaltainen on taivasten valtakunta. Luo yhteys sisäiseen lapseesi, hän kantaa kultaista tähtisiementäsi. Hän on
yhteytesi korkeimpaan tietoisuuteen.
Se mitä tavoittelet korkeuksista, elää sinussa. Hän on viattomuus, ilo, leikki, luottavaisuus, usko itseen ja omaan
erityislaatuisuuteen. Kaikki mitä olet ja voit olla, värähtelee hänen kauttaan ja tavallaan sinulle, aikuinen.

Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Sielusta sieluhun laulu soi.
Yhtykäämme sydänten lauluun, maailmanlaajuiseen kultaisen valon verkostoon.
Kultainen lapsi minussa, välitä rakkauteni iloiset soinnut, sydämestä sydämeen.
Luokaamme yhdessä iloinen, lapsekas ja rauhaisa joulu, sekä rakkaudellinen uusi vuosi 2015.
Suuri ja lämmin kiitos sinulle kuluneesta vuodesta yhteisellä tiellä 
Olen hyvin kiitollinen kaikista ihanista, kannustavista ja rohkaisevista viesteistä, sekä palautteesta, joita olen saanut
vuoden mittaan teiltä rakkaat ihanat ihmiset  KIITOS!
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