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Pyöreän pöydän kokous

Punaisen Kuun aaltojakso 18.12 - 30.12.17
Tunteiden mestari, Punainen Kuu nosti pintaan ennen joulua syvimmät tunnelukot.
Alitajunnassa vaikutti Keltainen Ihminen, vapauden, romanttisen rakkauden ja
avoimuuden laatu.
Nämä kaksi yhdessä vaikuttivat niin syvästi, että yksi jos toinenkin päätyi räjähtämään ja
päästelemään suorat sanat. Ärsytykset nousivat herkästä pintaan ja sietokyky oli matalalla.
Erityisesti paukkui siellä missä oli pidätellyt ja tukahduttanut itseään.
Sisäinen voimatunne nosti esiin kaiken, missä oli pienentänyt itseään ja kieltäytynyt
katsomasta asioita ja tunteiden viestiä rehellisesti. Nyt loppui pakoilu ja itsensä kieltäminen!!
Parisuhteissa ja ystävyyssuhteissa iskettiin tiskiin kaikki sanomattomat sanat!
Erityisesti jos liitto oli perustunut toisen hoivaamiseen, terapioimiseen tai kannatteluun. Kaikki mikä oli hiertänyt
jossain piilossa, se ladottiin pöytään, välittämättä tippaakaan vaikka kaikki olisi sen jälkeen menetetty.
Epätasapainolle vain oli tehtävä loppu.
Oma voima, ja omassa keskuksessa pysyminen on noussut todella rajusti pintaan.
Oman voiman poisluovuttaminen ei vaan enää toimi.
Vaikka kuinka hyvästä syystä kumartelet ulkopuolisille tahoille, tulet aina pyllistäneeksi itsellesi!

Jakson haasteena ja liikkeelle panevana voimana oli Sininen Myrsky. Parantaja, joka Plutoniaalisilla voimillaan käänsi
kaikki kivet, ja pyyhkäisi tukokset liikkeelle. Kipeääkin teki, mutta vanhasta irtipäästäminen tuo tilalle aina jotain
uutta! Tunteiden rehellisyys, raikkaus ja aito virtaus, sitä synnytettiin tänä jouluna. Äärimmäisissä olosuhteissa.

Valkoisen Tuulen aaltojakso 31.12.17 – 12.1.18
Uusi vuosi täytyi aloittaa jättämällä taakseen kaikki, mitä ei jaksa raahata enää perässään.
Elämän vankkureilta on pitänyt siivota jokainen tunnetukos, epätasapainoon tai
omistamisen haluun perustuva ihmissuhde, työ, tapa, moraali tai muu kökkö.
Tzolkin kalenterissa on käynnissä Vihreä Linna, joka osaltaan pistää myös tekemään teho
inventaariota elämässä 8.2 asti. Helmikuussa lähdetään jälleen uudelle kalenteri
kierrokselle, kestoltaan noin 9 kuukautta. Mitään tukahduttavaa ei voi enää uuteen sykliin
ottaa mukaansa. Vuoden vaihteen puhdistukset ovat sitten sen myötä olleet yhtä
intensiiviset, kuin mille luomisen tasolle sielusi nyt haluaa lähteä.
Uusi luomiskierros on käynnistymässä koko ihmiskunnalle.
Sinulla on tärkeä tehtävä, ja jotta olisit valmis, on nyt vanhasta uskallettava päästää irti, että pääset kokemaan kuka
todella olet ja mitä huikeita asioita olet tullut tekemään!
On saatava elää vapaana ja luovana kuin tuuli! Nyt hetkessä, sielunkuiskausta kuunnellen, kosminen domino opastaa
suunnattoman synkronismin saattelemana liisaa kohti ihmemaata. Huikeita, käsittämättömiä ihmeitä tapahtuu sille,
joka uskalsi vapauttaa itsensä ja sydämensä tunteet turhista taakoista. Nyt on saatava ilmaista tunteensa, kypsät ja
epäkypsät yhtä vapaasti ja aidosti. Se joka rinnalla ruikuttaa, se menköön menojaan.
Keltainen Ihminen siirtyi tällä jaksolla haasteeksi ja liikkeelle panevaksi voimaksi! Vapaus on Keltaisen Ihmisen ydin
laatu, samalla kun on tarve elää todelliseen, aitoon sydämen rakkauteen perustuvassa parisuhteessa.
Runsaus tietoisuus ja kiitollisuus nousevat tällä jaksolla myös esiin. Katso rohkeasti tiedostaen mitä kaikkea sinulla on
NYT! Unohda se mitä sinulla ei VIELÄ ole.
Kiitä itseäsi ja kerro itsellesi, ”minä rakasta minua”.

Sinisen Kotkan aaltojakso 13.1 – 25.1. 18
Kotkan merkissä pääsevät visiot ja ideat liitoon. Nyt voit löytää omat siivet ja lähteä
luottavaiseen liitoon. Pääset toteuttamaan yllättävän reippaasti, vuoden vaihteen
mylläköistä selvittyäsi, huikeita unelmiasi.
Kotka on taivas yhteys. Sen haastelaatu Punainen Käärme on maa yhteys. Jalat maassa ja
pää pilvissä, talonpoikais järjellä, mutta vahvasti intuitioonsa luottaen mennään tällä
jaksolla.
Vuoden vaihteen mylläköiden taustalla ovat erityisesti vaikuttaneet feminiinisen ja maskuliinisen energian voimat.
Tunneräjähdysten taustalla oli tarve tunnistaa tosi minän feminiininen naiseuden voima, tai maskuliininen
miehuutensa.
Uudistuvassa ja tietoisuuden ajassa meidän on löydettävä oman voiman keskus. On löydettävä todellinen naiseus tai
miehuus. Tällä jaksolla saamme käytännössä kokea, onko tasapaino löytynyt, tai vieläkö on jokin sydämen tukos
selvitettävänä.
Tietoinen naiseus; Sofia Pistis, viisas, luottavainen ja naisellinen feminiinisyys.
Tietoinen miehuus; kuningas Artturi, ritarillinen, tasa-arvoinen pyöreän pöydän kohtaaminen, sydän
maskuliinisuus

Muinaisina aikoina nainen oli arvostettu ja vaalittu. Jumalatar ja äiti maa olivat juhlistettuja, pyhiä ja feminiinisiä. Pari
tuhatta vuotta sitten kirkko lanseerasi mies jumalan, Jeesuksen, jonka rinnalta nainen oli piilotettu syntisenä ja
langenneena. Nyt on käynnissä korjausliike, jossa miehiseen maailmaan on palaamassa sen oikea, tietoinen tasapaino.
Menestyvän miehen takana vaikuttanut viisas naiseus nousee tasaveroisena miehen rinnalle.
Tasapaino syntyy, kun feminiinen ja maskuliininen ovat jälleen rinnakkain, kumpikin omassa erityislaadussaan
arvostettuna. Jing ja Jang harmoniassa. Nainen feminiinisessä tietoisuudessaan ja mies maskuliinisessa
tietoisuudessaan täydentäen toisensa eheiksi.

Kulunut vuodenvaihde oli itselleni melkoinen uudeksi syntymän aika.
Tämä motto on pyörinyt ajatuksissani usein:
Tapahtukoon sinun tahtosi!
Upeaa ja hyvin uudistavaa uutta vuotta.
Päivi

----------------------------------------------------------------------------------------------------Puhelin ja skype-katselmukset nettikaupassa https://www.paivikaskimaki.com/maya/kauppa/
Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
10.1 ja 24.1 TAMPERE
Tapaamisaikoja Tunnekeskus Lumpeenkukassa
Ajanvaraus: paivikaskimaki@gmail.com

12.-13.1 HELSINKI
Tapaamisaikoja selvänäkö ja/tai maya-astrologiseen katsaukseen
Paikka: Sielunkuu, Malmin kaari 23 B, 2, krs. 00700 Hki
Ajanvaraus: paivikaskimaki@gmail.com

20.-21.1 VIRE TERVEYS MESSUT TAMPEREELLA
Teen messuilla katselmuksia molempina päivinä.
Ajan voit varata etukäteen sähköpostilla, tai messuosastolla olevaan listaan.

2.-4.2 FRANTSILA- TULE NAISEKSI JOKA OLET – Kurssi
Vedämme yhteistyössä Tarja Revon kanssa todellisen naiseuden voima kurssin.
Luovuutta, maalaamista ja monia muita työkaluja naiseutesi viisauden syväluotaukseen.
Kerron maya-astrologian ja henkilökohtaisen kanavoinnin kautta omasta voiman potentiaalistasi ja sen tiellä olevista mahdollisista
esteistä.
Niin upea kokonaisuus tiedossa, että ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti 
Ilmoittautuminen kurssille 12.1 mennessä Tarjalle 040-7036453/tekstiviesti tai tarja@lumpeenkukka.fi.
Esite kurssista
http://www.lumpeenkukka.fi/joomla/kurssit-luennot-ja-ryhmat/tule-naiseksi-joka-olet-kurssit
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