Heips ja kirpeää pakkaspäivää tänään.
27.2 oli kalenterissa vahva kaksoisporttipäivä, joka nosti pintaan
erikoisia tunnelmia, niin fyysisessä kehossa, kuin tietoisuudessa.
22.2 maan sähkömagneettisessa kentässä mitattiin poikkeuksellisia
värähtelyjä ja muutoksia normaalista.
Kuu on kirkkaalla pakkastaivaalla nousussa ja tulee täydeksi 2.3
Eletään Valkoisen Taikurin aaltojaksoa jonka kesto on
Gregoriaanisessa kalessa 21.2-5.3.2018
Taikuri edustaa sisäistä gurua, viisautta, kolmannen silmän tsakraa, käpyrauhasta, kaikkia aisteja ja
sielullista ja kehollista vastaanotinta.
Tässähän on aineksia vaikka millaiseen soppaan!
Mitä ihmettä nyt oikein tapahtuu? Tämän kysymyksen on moni esittänyt. Rakas ystävä soitteli
tien päältä ja esitti minulle saman kysymyksen. Vastaukseksi minulla kanavoitui seuraava selitys.
HUOM tämä on minun intuitiivinen näkemykseni ja se miten sain ymmärrystä tapahtumiin.
Kuuntele omaa viisautta ja luota vain omaan vaistoosi tässäkin asiassa:) Ei ole olemassa vain yhtä
oikeaan ja ainoa oikea löytyy sisältäsi. Tämähän on juurikin Taikurin jakson tärkein opetus.
Ihmisellä on sisäinen suuntimalaite. Se on vähän samanlainen kuin linnuilla, kaloilla, delfiineillä
ja valailla sekä miljardeilla luontokappaleilla. Tällä kehollisella navigaattorilla ne suunnistavat
ilman karttaa tai kompassia tuhansia kilometrejä juuri oikeaan aikaan, juuri oikeaan paikkaan.
Maapallon magneettisissa kentissä on tapahtunut muutos. Jotain mistä magneettimestari Kryon jo
2000-luvun alkupuolella puhui, magneettikenttiä säädetään uuteen taajuuteen. Navat ovat myös
liikkeessä ja tällä hetkellä niissä lienee tapahtunut liikahdus uuteen asentoon.
Sisäisen suuntimalaitteen viisari on hakenut aiemmin koordinaatit pohjoisnavan kautta tai sen
suuntaan, Napa ei olekaan enää samalla paikalla. Viisari hakee uutta suuntimaa. Keho ja tietoisuus
on vähän tai paljon sekaisin yksilöstä ja herkkyystasosta riippuen. Toisille tunne voi olla sama kuin
karuselli vaihtaisi lennosta pyörimissuuntaa, eli melkoinen muutos. Ei siinä fysiikka meinaa pysyä
mukana, puhumattakaan päästä! Tällaisia ovat sitten tuntemukset olleet.
Kehon rauhaset, mm käpyrauhanen ja kilpirauhanen reagoivat muutokseen. Kilpirauhanen vastaa
monesta tehtävästä, kuten kehon lämmönsäätelystä. Monilla on ollut rajujakin kylmästä kuumaan
vaihteluita päivällä ja/tai yöllä, ja nämä eivät ole ikään sidonnaisia muutoksia. Käpyrauhanen on
linssi korkeampiin tietoisuuden tiloihin, ja se pistää vähän "päässä pyörimään", kun aktivoituu tai
avautuu. Kosmisen näkemisen solut siellä aktivoituvat avaten korkeampaa tietoisuutta.
Toisilla on heräilyä keskellä yötä onnellisuuteen, tai jonkin asian oivaltamiseen, tai jonkin tehtävän
saamiseen. Uneliaisuutta, ylivirittyneisyyttä ja väsymystä on ilmoilla. Niskan jumitusta, pääsärkyä,
vanhojen oireiden esiin tulemista, kuumetta, erikoisia särähdyksiä hermostossa, hermostuneisuutta,
syviä onnen tunteita jotka voivat vaihtua nopeasti negatiiviselle puolelle, erikoisia aistihavaintoja, ja
jomotuksia ailahdellen sinne ja tänne.
Yleisesti pyörrytystä ja "kevyt päisyyttä", keskittymiskyvyttömyyttä ja välillä leijaileva olo.
Sisäinen suuntimalaite, kehollinen navigaattori säätyy uuteen koordinaatistoon. Annetaan rauhaa ja
lepoa kehoillemme säätyä omaan tahtiinsa. Nautitaan onnesta joka on alkanut näyttäytyä. Kipeätkin

irtiotot ovat olleet tarpeen, että elämän reppu on täysin tyhjä. Lähdemme todella tyhjältä ja
puhtaalta pöydältä synnyttämään uutta kultaista aikakautta.
Toivottavasti muuttolinnut löytävät Suomeen takaisin keväällä!
Ja valaat ovat normaaliin aikaan Havaijilla ensi syksynä kun suuntaamme sinne hyvinvointimatkalle
:) Tästä tiedot sivuillani kohdassa "matkat"
Lempeää synnytystä ja sisäisen navigaattorin päivitystä :)
T. Päivi
-----------------Esitteet tapahtumista tarkemmin sivuillani tapahtumakalenterissa
3.-4.3 SEINÄJOKI – KATSELMUS PÄIVÄT JA MAYA-TÄHTI-ILTA
Paikka molemmille: Graalion
9.3 TURKU- KATSELMUSPÄIVÄ
Paikka: Hyvinvointikeskus Sydänpuu
15.-16.3. HELSINKI – KATSELMUSPÄIVÄT
Paikka: Tähtipajat, Alppilassa.
PUHELIN JA SKYPE KATSELMUKSET VERKKOKAUPASSA
Tulossa
Huhtikuussa Kosminen Olemus tähtityöpaja Porissa.
Toukokuussa maya-tähti-sointu-kiertue Tiina Pitkäsen ja äänimaljojen kanssa Koivussa
( Tervola ), Oulussa ja Kokkolassa.
Kesäkuussa Wäärälässä ruokaa ja mayaa, ravintoa keholle ja sielulle viikonlopun
täydeltä.
Tiedot sivuillani jo nyt tai pian päivittymässä.
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