Parhainta ja aurinkoisinta uutta vuotta!
Vanha vuosi päättyi 31.12.14 Sinisen Spektraalin Käden enegioissa irtipäästämisellä.
Vapautan otteeni tehdäkseni tilaa uudelle.
Mikä ihana vapauden ja voimaantumisen tunne, kun saa vihdoin jätettyä taakseen
sellaista,
mikä ei todellakaan enää ole tuntunut hyvältä!
Irtipäästäminen vanhoista, aikansa eläneistä suhteista, säännöistä, moraaleista tai
tutusta tekemisestä,
onkin ollut vahvasti tapetilla heti vuoden alusta alkaen.
Suorittaminen ei enää onnistu.
Mukana on oltava syvä intohimon palo! Kaikessa mihin ryhtyy!
Jokin uusi on tekeytymässä...tuntematon, mutta jo vahvasti vaikuttava energia tekee tuloaan.
Se muuttaa minua, sinua, koko ihmiskuntaa ja planeettamme olemusta.
Vanha maailma on tulevana vuonna todella natisemassa liitoksistaan, jotta uusi tietoisuuden maailma voi
syntyä tilalle
On tarve tehdä tilaa tälle tulossa olevalle, mutta vielä melko utuiselle uudistukselle.
Irtipäästämisen ja lopettamisen tunne liittyy jokaisella juuri siihen, mikä ei enää kanna uudella kultaisella
aikakaudella.
Itsen hoitaminen, puhdas ravinto ja runsas lepo ovat todella tärkeässä roolissa.
Erityisesti auttajilla, jotka tekevät nyt uupumatta työtään levittäen valoaan maailmassa ja kanssaihmisille.
Heille on todella tärkeä varata runsaasti aikaa itsensä lataamiseen ja hoitamiseen!!
Ajan näkymätön virta liikkuu entistä
intensiivisemmällä tahdilla.
Tämä laittaa liikkeelle muutoksia, jotka tuovat tullessaan
monia ennustamattomia tapahtumia.
Se vaikuttaa myös tietoisuutemme entistä
voimallisempaan avautumiseen.
Joudumme opettelemaan sitä, kuinka valita valon noste.
Aikaspiraalin nopeutunut liike ja luovan valon
voimistuminen, mahdollistavat entistä mahtavampien
ihmeiden tapahtumisen.
Valinnat näiden kahden välillä, valo vai varjo, ovat
edessämme toistuvasti.
Voidaksemme lopulta tehdä jokaisen valintamme
pelkästään valon ja positiivisuuden kautta,
meidän on uskallettava löytää se todellinen sisäinen soturi, joka ei pelkää!
Joudumme varmasti tekemään töitä itsemme kanssa.
Kuinka luottaa intuitioon ja sisäiseen viisauteensa.
Kuinka olla rohkea ja horjumaton sisäisen itsensä kuuntelussa.
Kuinka olla lähtemättä mukaan maailmalta kantautuviin pelon viesteihin.
Tuleva vuosi saattaa jokaisen varmasti tekemään hyvin tietoisia ja isoja valintoja.

Keltainen Kristallinen Tähti aloitti 1.1.15 vuoden upeilla rakkausenergioilla.
Yhteistyön, tasaveroisuuden ja harmonian energiat kultaavat huikeasti koko vuoden.
Tärkeä pääpainotus tänä vuonna on arjen tasapaino, maadoittunut, mutta tietoinen olemus valppaana.
Tulevan vuonna ovat yksinkertaiset ja pienet arkiset asiat niitä kaikkein arvokkaimpia elämänhelmiä.

Nyt ei ole aika lähteä merta edemmäs kalaan.
On hyvä välttää äärimmäisyyksiä, niin "maallissa" kuin henkisissä asioissa.
On suotuisaa havaita erityisesti pienimmät onnellisuuden hiput arjessaan, joista voi olla kiitollinen.
Tulevan vuonna saamme varmasti kokea myös sen, kuinka olemme avautumassa entistä herkempään
kosmiseen viisauteen.
Meistä on tulossa galaksin kansalaisia.
Olemme astumassa tietoiseen viidennen ulottuvuuden
yhteyteen Linnunradan muiden tähdistöjen kanssa.
Käytännössä tämä tarkoittanee erityisesti omien aistien ja
psyykkisten kykyjen vahvistumista.
Uusien aistien avautumista ja uuden selvätietoisuuden,
sydäntietoisuuden aktivoitumista uusille kokemisen taajuuksille.
Tästä aiheesta puhun lisää Oulun Ilon ja valkean messuilla
helmikuussa, aiheena luennolla on tietoinen arki.
Maailma tulee olemaan valon ja varjon voimien keskellä, näiden
kahden hakiessa uutta rakkaustasapainoa.
Vuodesta 2012 alkanut lähtölaskenta uudelle aikaspiraalille on
vienyt ihmiskunnan kohtaan,
jossa tapahtumien intensiteetti lisääntyy merkittävästi.
Sydämen erottelukykyisyys on ensiarvoisen tärkeä, voidaksesi kulkea pelottomasti ja luottavaisesti läpi
tämän uudeksisyntymän portin.
Pyydä joka hetki opastusta sisäiseltä viisaudeltasi, niin pieneen, kuin suureen asiaan.
Rakkaudellista ja voimallisinta valoa sinulle, tänään ja jokaiseen elämäsi hetkeen.
Aurinkohalauksin, Päivi

-------------------------------------------------------------------------------------------------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

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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