Galaktisen ilotulituksen huippuhetket
käynnistyvät tänään!
Punaisen Käärmeen aaltojakso
5.9 – 17.9.2017.
6.9 Erityinen kaksoisporttipäivä mayakalenteri Tzolkinissa,
6.9 Täysi kuu
6.9-15.9 Galaktisen aktivaation porttipäivät, 10 kappaletta

Tellukselle, kotiplaneetallemme suihkuaa luovan impulssin huikeat ja kaiken väriset super
energiat. Tykitystä jatkuu aina lokakuun lopulle asti. Kaikki kosmoksen valoportit avautuvat.
Nyt aluksi herätellään kehon viisautta, sitten avaudutaan kanavaksi äärettömyydelle,
ja lopulta ankkuroidaan kaikki tietoiseen Maan arkielämään.
Huh, mitähän onkaan tiedossa!
Viimeksi olimme samankaltaisen energian alueella viime joulunaikaan ja vuoden vaihteessa.
Se mikä tuolloin käynnistyi, näyttäytyy nyt kypsässä valossa.
Millaisen kasvutien sinä olet kulkenut kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana?

Mitä tällä kaikella tehdään, mitä tämä tarkoittaa ja miten tätä voisi sanoin
kuvailla, kysyin sielultani.
Tee asiat yksinkertaisiksi sanoi sisäinen viisauteni. Ole tietoinen monista jumalallisista
ominaisuuksista, joita ihmiskeho ja sydänviisaus sisältävät, mutta pidä jalat maassa ja elä
normaalia elämää. Anna energian rauhassa avata muistia ja taivas yhteyttä. Tuo oivallukset
arkeen.
Käytä vallitsevaa energiaa työstääksesi tunnelukkoja, sisäisiä solmuja ja palauta oma voima
itseesi.
Hyödynnä valovoimat elämän luomistyössä ja manifestoimisessa.
Voit saada kaiken mitä pyydät aidolla sydämellä.
Anna elämän näyttää.
Näin puhui sisäinen ääneni. Mutkikkaasta yksinkertaiseen. Sfääreistä maanpinnalle.
Pitkin maata kulkee myös käärme luonnossa, koko kehollaan aistien.
Sinne minutkin siis palautettiin, elämään maassa maan tavalla,
mutta tietoisena käsillä olevista mahdollisuuksista.

Punainen Käärme
Käärme edustaa monia melkoisen mystisiä laatuja. Aivojen vanhimmat osat, aistit, vaistot,
hengissä selviytyminen, vietit, parantuminen, kundalini energia, seksuaalisuus,
tsakra-aktivaatio, ihmisen kytkeytyminen henkeen, sielun yhteys, käpyrauhanen,
kuolema, valaistuminen, alkemiallinen metamorfoosi ja yliluonnolliset aistimisen kyvyt.
Kehomme on vastaanotin ja valon instrumentti,
joka pyrkii puhdistuneena värähtelemään entistä herkemmällä tietoisuuden tasolla.
Tarkoituksena on kytkeytyä vallitseviin korkean valon energioihin.
Ihminen hengen yhteydessä ja valon instrumenttina!
Hermosto, meridiaanit, energia kanavat, solumuisti ja rauhasten herkistyminen
ovat osa tätä prosessia. Jos jossain on tukoksia tai energia ei pääse kiertämään vapaana,
nousee se pintaan särkynä ja kankeutena.
Yksinkertaisesti ihmiskeho on huippu viisas.
Jaksolla voimme tulla tietoiseksi siitä, millaista tietoa ja viestiä keho meille välittää.
Kivut ja sairaus ovat kehon pyyntöjä tulla tietoiseksi, että teemme jotakin itsellemme väärää.
Energiakanavat eivät ole auki, kun tuntuu tukkoiselta ja haastavalta.
Tunnetilat tuntuvat eri paikoissa kehoa.
Hyvä olo tunnetasolla taas tuo harmonian kaikkiin elintoimintoihin.
Aistit toimivat jaksolla kenties normaalia herkemmin.
Erityisesti iho ja tuntoaisti saattaa olla erityisen herkkä tai reagoiva.
Kuunnellaan kehoa ja sen opastusta.
Tämä jakso on ennen kaikkea parantumisen ja eheytymisen aikaa,
kehollisesti ja tunnetasolla.
Energiahoidot, puhdas ruoka, lepo, liikunta ja kaikenlainen fyysisen kehon
hoitaminen ja kuuntelu ovat tärkeitä.
Haateina jaksoon saattavat liittyä voimakkaat tunnetilat suunnasta toiseen, jopa
räjähdykset. Tunnenahka kuoriutuu ja reaktiot ovat sen mukaisia.
Mielen, egon ja intuition vastakkainasettelu saattaa olla pinnalla myös.
Tarve omaan tilaan voi olla jaksolla vahvaa, ja toisaalta tarve läheisyyteen näyttäytyy
ailahdellen. Perusturvallisuuden ja epäluottamuksen tunteita saattaa velloa mielessä.
On tärkeä kuunnella tunteitaan ja paikkaa mistä ne kumpuavat.

Voit nähdä toisessa ihmisessä vain sen mikä on sinussa,
toisten syyttely on kyvyttömyyttä katsoa omaa keskeneräisyyttä.
Nyt on otettava vastuu omista tunnereaktioista ja parannettava itsensä.
Niskan jäykkyys, selän kivut, ihon ja aistin elimien oireet, hermosto, rauhaset, päänsäryt ja
uni ongelmat voivat nousta esiin. Fyysinen keho puhdistuu kuonasta ja esteistä.
Kivut ovat merkkeinä prosessista ja ne kannatta hoitaa asianmukaisesti.

Feminiinisen ja maskuliinisen energian tasapainottaminen nousee jaksolla tärkeään
rooliin. On suotuisaa työstää näitä voimia ja saattaa ne tasapainoon.
Elämän tanssissa feminiininen antautuu luottamaan, että maskuliininen vie turvallisesti ja
viisaasti.

6.9 – Lähtöruutu
Galaktiset valosuuttimet alkavat avautua jo kenties 5.9 illalla ja yöllä, valmistellen tulevaa
päivää.
6.9 päivään kohdistuu erityistä herkistävää energiaa, jonka voi kokea kehossa, tunnetiloissa
tai unirytmin muutoksina. Käynnissä on tähtilinjaus, synkronoituminen kosmoksesta
virtaavaan voimaan.
Havainnoi omia tuntemuksia, siellä ovat siemenet sinulle suotuisaan suuntaan.
Meditatiivinen työskentely on suotuisaa.
Anna tunteiden tulla esiin.
Havainnoi aistiesi toimintaa ja viestejä.
Olet virittymässä hengen kanavaksi.

Täysi kuu valaisee syvimpiä tunnekammioita hoitavalla valollaan,
nostaen pintaan ja vapauttaen ylimääräisen tunnetaakan.
Päästä irti vanhasta.
Luo nahkasi kuin käärme ja lähde entistä herkistyneempänä tuleviin päiviin.

6.9 Päivän energiana on Valkoinen Lunaarinen Maailmojen Sillanrakentaja, kin 106
Valinnat ja niiden merkitys ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa.
Miten valitsen rakkauden ja sydämen ääntä kuunnellen.
Sillanrakentaja, kuoleman ja elämän voima, auttaa tekemään valinnat ykseystietoisuudesta

käsin. Se luo yhteydet näkyvän ja näkymättömän maailman välille.
Sydäntenverkoston harmonia syntyy.

Galaktisen aktivaation porttipäivät jatkuvat 15.9 asti, herkistellen juuri sieltä, missä sinä olet
nyt valmis avautumaan. Maadottuminen ja luonto ovat parhaita tasapainottajia ottaaksesi
vastaan luovan valoimpulssin viimeisimpiä päivityksiä.
Päämääränä keho, sielu ja mieli, uudistuneessa harmoniassa.
Parantavin terveisin Päivi
Valostuttavia tapahtumia SärkänniemenPlanetaariossa,
Helsingissä, Seinäjoella, Oulussa ja Kuopiossa.
Tervetuloa virittymään uusille tietoisuuden taajuuksille tapahtumissa tai
henkilökohtaisessa katselmuksessa.
Näissä energioissa on hyvä hetki ladata oma valotietoisuus täyteen voimaansa!
www.paivikaskimaki.com
Puhelin ja Skype katselmukset.
Tapaaminen Tampereella.

