
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.5 Maya-astrologinen Tähti-Sointukylpy ilta Oulussa 

21.-22.5 Henkilökohtaisia katselmuksia ja äänimalja hoitoja 
 

21.5 Maya-astrologinen Tähti-Sointukylpy ilta 

Klo 18.00-20.30 

Paikka: Villa Valo, Asemakatu 12 

Toukokuussa olemme lähdössä voimakkaalle energia-alueelle maya-astrologian ja maya-kalenterin valossa. 

Galaktisen aktivaation porttipäivät ja Keskuskanavan jakso alkavat toukokuun lopussa ja tunnelmat voivat olla 

melkoisen erikoiset. Rohkeutta ja omaa voimaa on kerätty vuoden alusta asti ja millaiseen tekemiseen se meitä nyt 

ohjaakaan. 

 

Saat maya-astrologisen henkilökohtaisen merkkisi kautta täsmätietoa juuri sinulle tärkeistä hetkistä, oikeasta 

suunnasta. Tutkimme vuosi energiaasi, joka vaihtuu aina syntymäpäivänäsi ja kulkee 13:n vuoden sykleissä. Saat 

tietää millaisessa kasvun vaiheessa olet elämäsi spiraaleilla. Tämä auttaa ymmärtämään elämänsä tapahtumia 

entistä selvemmin. Galaksin pyöriessä uudella oktaavilla, olemme me ihmiset joutuneet läpikäymään ison kasvun 

harppauksen, mutta tulokset alkavat nyt näyttäytyä. 

 

Päätämme illan upeaan tähtimeditaatioon, jossa Tiina Pitkänen soittaa äänimaljoja, joiden resonaatio saattelee 

tähtiin, avaten rentouttavasti kehon vastaanottimet ja aistit. Syntyy täydellinen sisäinen yhteys. 

Aika ja paikka menettävät merkityksensä ja luovat täysin uuden tunteen - uuden maailman, jossa totuus ja fantasia 

yhdistyvät ja jossa ei ole rajoja. 

Tervetuloa mukaan keräämään oman elämäsi kultaiset tulokset tietoiseen käyttöön. 

 

Ilmoittautuminen iltaan: paivikaskimaki@gmail.com tai 040 500 0050 tai 

tiina@sielunkuu.fi 0400667400 

Hinta: 45€ 

 

 



22-23.5 Päivi Kaskimäki – Henkilökohtaisia katselmuksia 

Teen henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia. 

Katselmus voi olla myös näiden molempien yhdistelmä. Voit miettiä omia kysymyksiä valmiiksi, 

tai tulla kuulemaan mitä kauttani kanavoituu sinulle tähän hetkeen elämän iloksi. 

 

1/2 h 60 e  

1 h 95 e / tallennettuna cd:lle 100e sisältäen cd:n 

Paikka: Villa Valo Asemakatu 12, Oulu 

 

Ajanvaraus katselmukseen: paivikaskimaki@gmail.com 

tai 040 500 0050 

 

www.paivikaskimaki.com 

 

22-23.5 Tiina Pitkänen – Äänimaljahieronta henkilökohtaisesti 
 

Äänimaljahieronnassa maljat soivat keholla ja niiden värähtely ulottuu hyvin syvälle - jopa sinne minne hierojan 

sormet eivät ylety. 

 

Aika ja paikka menettävät merkityksensä äänen ja värähtelyn luodessa tilaa, keho ja mieli rentoutuvat ja 

rauhoittuvat. 

Harmoniset äänet ja keholla tunnettava maljojen värähtely luovat täysin uuden tunteen - uuden maailman, jossa 

totuus ja fantasia yhdistyvät ja jossa ei ole rajoja. 

 

Toivon Sinulle nautinnollisia hetkiä hellästi värähtelevien maljojen ja harmonisten äänten parissa! 

 

Kesto 55 min. hinta 60€ 

 

Paikka: Villa Valo Asemakatu 12, Oulu 

 

Ajanvaraukset: tiina@sielunkuu.fi tai 0400667400 

 

Lämpimästi tervetuloa syvärentoutumaan! 

Tiina Pitkänen 

Sielunkuu Tmi 

 

www.sielunkuu.fi 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paivikaskimaki.com%2F&h=ATNPi4GhVq2d34ro0v3v0xbVSQKI3V2doFpGIf0El02kFzNeZAjvPO1Tt4wYu1MiX5UwVzQp7_DeFNs3iyF_vOFmFaA0brCg-V_K-2Qd&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sielunkuu.fi%2F&h=ATOsFxmt6xNwu1x_MKloZ_Xccix_ls3joQIef7VNveH-uOVd3IhkqyN7XisZeNxVWsIi_UNHu3pPM_9sI_Lqj6KUN4-J8Tvg_Pbyolp2&s=1

