Heips.
Olemme tänään, 4.7 päättämässä Sinisen Kotkan aaltojaksoa, joka alkoi 22.6.
Elämän tanssi on muuttunut tuliseksi tangoksi, jossa tahti kiihtyy ja vie yhä syvempiin
tunnetiloihin ja dramaattisiin käänteisiin!
Välillä on tuntunut kuin olisi tanssimassa elämän ja kuoleman kanssa.
Valo ja varjo meissä ja maailmassamme, hakee uutta tasapainoa, jotta tanssiaskeleemme
kohti uuden kultaisen aikakauden tietoisuutta,
olisivat täydellisessä tasapainossa.
Elämä on näyttänyt juuri ne kohdat, joissa itsellä on vielä jotakin opittavaa tai käsiteltävää.
Draamaa, uhrimentaliteettia, toivottomuutta, sairastamista ja epäoikeudenmukaisuutta.
Paradoksaaleja tilanteita ja tunne höykyytystä, on ollut yhdellä jos toisella, kullakin oman
henkilökohtaisen elämänkokemuksen kautta.
Nyt on aika vapautua draamasta ja nousta kuin kotka, ottamaan perspektiiviä tämän maailman illuusioihin.
Valittavana on joko se, että möyhii 3D maailman paradokseissa ja epäoikeudenmukaisuudessa, marttyyrin viitta harteillaan,
tai nousee katsomaan asioita kotkaperspektiivistä ja näkee haasteisiin sisältyvät siunaukset.
Tästä perspektiivistä käsin voi ymmärtää kokonaisuuden ja astua ulos dramaattiselta mutapaini areenalta.
Kotkan tavoin on aika luoda uudet visiot ja tulevaisuuden päämäärät, vapaista lähtökohdistaan käsin.
Tunnista omat mestarilliset luomisvoimasi!
Älä anna kenenkään katkoa sielun ja mielikuvituksen siipiä, lentäessäsi kohti nousevaa aurinkoa!!!
On aika vapauttaa itsensä ja luottaa omiin siipiin, omiin ideoihin, visioihin ja näkemyksiinsä.
Mutta helpolla ei tästä hommasta ole nyt päässyt. Uskoa ja luottamusta on kysytty.
Välillä paras tapa kohdata elämän käänteet, on ajatella elävänsä kuin viimeistä päivää.
Mitä jos huomenna tietäisin kuolevani, miten toimisin tänään?
Hyppy mustaan aukkoon, ja kohtaamaan syvimmät pelkonsa, silläkin uhalla, että saattaa tapahtua ihan mitä vain, jopa kuolla.
Kaikki vanha, tuttu ja turvallinen saattaa olla nyt hajoamassa.
Nyt on todella täytynyt ottaa käyttöön kaikki ne taidot, joita on henkisyydestä opiskellut.
On aika muuntaa mysteerit käytäntöön ja arkiseen tekemiseen.
Pelasta itsesi ja pelastat koko maailman!
Löydä itsesi sisältäpäin.
Ulkopuolelta voi saada virikkeitä, mutta ainoat oikeat vastaukset löytyvät vain omasta sydämestä.
On aika keskittyä erityisesti itseensä. On aika luopua muiden kannattelusta ja maailmanparantamisesta.
On aika eheyttää ja parantaa itsensä.
Kotkan teemoissa telepaattisuus vain lisääntyy. Maailman mieli on jokaisen yhteinen tietopankki.
Kaikki mitä teet itsellesi, ja kaikki minkä oivallat omien rohkeiden tekemisten kautta, on koko maailman käytettävissä.
Siksi työskentely itsensä kanssa on tärkeimmässä roolissa.
Jokaisen on otettava vastuu itsestään ja näin on tuomassa oman viisautensa koko maailman käyttöön.
Haasteena jaksolla on ollut Punainen Käärme
Käärme edustaa aivojemme vanhimpia osia, matelijan aivoja. Ne sijaitsevat pään takaosassa. Siellä ovat alkukantaiset
hengissäselviytymis vietit ja vaistot.
Vaistonvaraiset toiminnat ja alitajuisen tiedon väylät. Käärmeen energia on vaikuttanut niin, että vaistot ja aistit ovat herkistyneet.
Rajutkin tunnelataukset purkauksineen, saattavat olla jopa vaaraksi voimassaan.
Kun yhteydet täällä aivojemme vanhimmassa osassa avautuvat, on se aiheuttanut mm. päänsärkyjä, niskan ja hartioiden
jäykkyyttä, sekä kaikenmoista selkäkipuilua.
Mukaanlukien syvällisiä tunnetiloja.
Luomme 3 D nahkaa, tullaksemme entistä keveämpään ja korkea värähteiseen kehoon, valmiina 4D ja 5 D maailmaan.
Siellä missä on tukoksia, siellä on kipuilujakin.
Homeaopatia, akupunktio ja jooga ovat mitä oivallisin tapa avata kehon energia väyliä ja vapauttaa kipuilut.
Myös kurkun alueella on saattanut olla tuntemuksia, kun itseilmaisun keskus avautuu.
Puhdas elävä ruoka auttaa kehoa siirtymään vanhasta uuteen.
Se myös osaltaan avaa tietoisuutta näkemään asiat entistä tietoisemmin ja säilyttämään oman vapauden.

Erottelukykyisyys on herkistynyt. Suomut putoavat silmiltä ja voi nähdä itsensä ja koko maailman kaikkine paradokseineen
selvän kirkkaasti.
Välillä on tuntunut kuin eläisimme Big Brother talossa.

Ulkopuolella joku vetää naruista tai antaa ärsykkeitä, elämäämme hallinnoiden.
Suljetussa talossa näkymät ovat rajoittuneet ja toiminta sen mukaista.
Kelloon tuijotellen mennään laput silmillä rahan tai muun näennäisesti arvokkaan perässä.
Jumitutaan tuttuhin rutiineihin ja unohdetaan omat huikeat luomisvoimat.
Helposti annamme voimamme jonkun toisen käyttöön, yhtä hyvin henkisissä piireissä, kuin maallisissa instansseissa.
Nyt Kotkan visionäärisissä energioissa voi nousta tämän kaiken yläpuolelle ja nähdä kokonaisuuden.
Kuka vetelee minun narujani, millaiset voimat maailmaani ohjaavat?
Olenko todellakaan vapaa, uskallanko edes ajatella omia mahdollisuuksiani?
Ajattelenko omilla aivoilla?
Tämän avautuneen tietoisuuden mukaisesti, moni ihminen on tehnyt irtioton työssä, parisuhteessa, ystävyyssuhteissa, ryhmissä tai
muilla elämänosa-aluilla.
Sisäinen tarve vie vapautumaan vanhoista ehdollistumista ja vapauttamaan oman luomisvoiman.
Kotka haluaa opiskella elämää ihmissuhteiden kautta.
Parisuhteissa onkin jatkuneet jo edelliseltä jaksolta tutut prosessit. Aidointa ja syvintä rakkautta on punnittu äärimmäisen herkällä
tavalla.
Vain kirkkain ja puhtain, sekä pyyteettömin rakkaus on selvinnyt tulikokeesta.
Tarve omaan tilaan on myös ollut tärkeässä roolissa.
Miten yhdistää yksinäisyys ja sosiaalisuus, siinä on ollut myös mietittävää.
Taivaalla on tapahtunut ja magneettinen toiminta on ollut aktiivista.
Taivaalla on tällä jaksolla tapahtunut kaikenlaista. On nähty huikeita halo-ilmiöitä Suomessa ja eri puolilla maailmaa.
Amerikassa sähköisiä purkauksia taivaalla, jotka kuvissa näyttävät aivan kuin enkelit laskeutuisivat.
Auringon purkauksia ja planeettojen liikkeitä.
Reagoimme kaikkiin näihin tapahtumiin koko keholla ja tietoisuudella.
Nukkuminen on ollut vaikeaa, koska sähköiset virtaukset menevät pitkin ihoa.
Nipistelyä, sykähdyksiä ja hermoston läpi kulkevia aaltoja.
Kuin sähköisiä impulsseja, jotka kulkevat koko kehon läpi.
Olen kokenut tämän merkkinä siitä, että sähkömagneettisissa kentissä tapahtuu voimallista toimintaa ja säätymistä uuteen
taajuuteen.
Napa-alueilla magneettikentät siirtävät planeetan tasapainotusta ja energia virtoja uusille taajuuksille.
Planeetta Maa linjautuu galaktiseen yhteyteen ja kaikki mitä tapahtuu sen magneettikentissä,
tapahtuu myös meidän ihmisten omissa magneettikentissämme.
Gaian, Maan muinaiset koodit aktivoituvat. Meissä olevat uinuvat muistipankit heräävät. Sisäinen koodaus avautuu.
Olemme itsekin linjautumassa entistä avoimempaan tietoisuuteen. Nyt vain tässäkin tahti kiihtyy!
Jaloissa on myös monenlaisia oireita. Sitä mukaan kun taivasyhteys avautuu, maayhteyden täytyy tulla entistä syvemmäksi.
Jalat ovat maadoittumisessa omassa tärkeässä roolissaan.
On levottomia jalkoja, yhtä hyvin kuin kipuilua ja jalkojen lihasjäykkyyttä.
Meridiaanit alkavat jalkapohjista, kulkien läpi kehon ja tukokset aiheuttavat em. tuntemuksia, kun uudistuva valoenergia hakee
kulkuväyliään.
Magneettiset säätötoimet vaikuttavat myös päänalueelle.
Paine, säryt, jäykät lihakset, muistamattomuus ja keskittymiskyvyttömyys, sekä puuroutuneet olotilat päässä, ovat merkkejä tästä.
Kaikkia omia kipujaan on erittäin tärkeä käydä myös tarkistuttamassa lääkärillä, vaikka nämä taustavaikuttajat olisikin itsellä
tiedossa.
Avautuneet aistimme ja kehomme ovat reagoineet moninaisiin tapahtumiin entistä herkemmin.
Harvoin olen saanut niin paljon viestejä ja palautetta kuin tällä jaksolla.
Tuntuu, että käynnissä on todella mittavat uudeksi syntymän prosessit ja mieli ja sydän ovat kovilla.
Kaikille meille, jotka näitä voimallisia energioita opettelemme käyttämään, pyydetään valoa, uskoa ja jaksamista.
Moni sukeltaa nyt syvällä, vapautuen aikaisempien ja tämän elämän kokemuksista, haasteet ovat sen mukaisia.
Opettelemme näiden prosessien kautta aivan uudenlaista tietoisuutta ja kultaisen aikakauden elämän tapaa.
Olkaamme armeliaita itsellemme ja kärsivällisiäkin.

Kysymykseen että milloin tämä loppuu, tulee vastaus:
Ei se lopu, päinvastoin energeettiset lataukset vahvistuvat aaltomaisin liikkein.
Mutta me tulemme entistä sietokykyisemmiksi.
Pystymme vastaanottamaan entistä "suuri jännitteisempää" tähtienergiaa ja kehomme tulevat entistä puhtaammiksi kanaviksi.
Vahvistumme tai avaudumme, ja näin ollen kestämme enemmän tähtipöllyytystä.

Valoisat puolet
Kaikilla ei ole haasteita, vaan he ovat voineet hyödyntää Kotkan idearikasta energiaa.
Parhaimmillaan on voinut visioida upeita suuntia ja oivalluksia. Telepaattinen kommunikointi on entistä tutumpaa monelle.
Pioneerimainen tienraivaus uusille elämän osa-alueille on ollut erittäin toimivaa.
Kotka on luonnollista auktoriteettiä ja oman elämän hallinnointia, vapaasti itseä ilmaisten.
Yhteisöt ja tasaveroisuuteen perustuvat liitot on ollut hyvin suotuisaa luoda juuri nyt.
On ollut myös helppo luopua turhista vastuista ja taakoista, keskittyen oman elämän rikastuttamiseen.

Keltaisen Tähden aaltojakso 5.7 - 17.7
Tämän kalenterikierroksen 13 viimeistä päivää käynnistyvät 5.7.
Olemme loppuun saattamassa ja viimeistelemässä synnytyskierrosta joka alkoi 31.10.13
Tähden rauhallisissa energioissa on hyvä antautua pohtimaan viimeisen 9 kuukauden
synnytyksen tuloksia.
Mikä onnistui ja mistä voi nyt luopua, lähtiessään uudelle kierrokselle 18.7.14
Tähti edustaa eleganssia, rauhaa ja rakkaudellisuutta. Kaunis ja eleganssia luova Tähden
energia vie nauttimaan kodista, arjesta ja sen pienistä iloista.
Taiteellisuus on jakson erityislaatuja. Venus planeetta on Tähden planeetta.
Taide ja rakkaus kaikissa ilmenemismuodoissaan ovat jakson kantava voima.
Tähti luo harmoniaa ja hakee tasapainoa. Onnellisuus ja iloisuus,
jaettuna rakkaiden kanssa ovat jakson helmiä.
Tähtiyhteydet ja pääsyoikeus muihin ulottuvuuksiin ovat avoinna.
Kasvunteemoina ovat liikakiltteys ja ylijärkeily. Nyt on suotuisaa antaa mielen levätä ja jättää turhat ajatteluprosessit.
Liiallinen sietokyky ja itsen vähättely saattavat näyttäytyä kasvunlaatuina jaksolla myös.
Aika on rauhaa!
Aika on taidetta!
Voikaamme oikein hyvin ja nauttikaamme suloisesta Suomen suvesta,
joka vihdoin näyttää aurinkoisen puolensa.
Päivi
_________________________________________________________________________
Olen päivittänyt ensi syksyn tapahtumakalenterin sivuilleni.
-Käy kurkkaamassa missä mennään ja mitä on tiedossa.
--------------------------Heinäkuussa puhelintulkinta aikoja on varattavissa muutamana päivänä.
Voit tiedustella näitä minulta.
Elokuussa jälleen myös vastaanottoni Tampereella Sinisessä Kädessä.
------------------------15.- 17.8 käynnistellään syksyä MAYA-RETRIITIN MYÖTÄ WÄÄRÄLÄSSÄ
http://www.paivikaskimaki.com/kuv/waaralaesite.pdf
---------------------TÄHTIMATKA UUTEEN-SEELANTIIN 1.11 - 15.11
Matkaryhmä on koossa ja Uuteen-Seelantiin suuntaa iloinen ryhmä marraskuussa.
Vaikka sitova ilmoittautumispäivä on ollut kesäkuussa, on matkalle mahdollista vielä ilmoittautua mukaan.
On mahdollista ostaa itse lennot ja ottaa matkapaketti kanssamme.
Esittely ja hinnat tästäkin vaihtoehdosta on sivuillani.
Ota yhteyttä ja kerron lisää.
www.paivikaskimaki.com
040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com

