Sinisen Yön aaltojakso 9.8-21.8.2018
8.2.2018 lähdettiin tälle synnytyskierrokselle Tzolkin kalenterissa, ja nyt
kerätään satoa tehdystä työstä.
Universumin ristikuulustelijat kohdistavat totuuden superkirkkaan valon
suoraan silmiisi ja sydämeesi, kysyen tiukkaakin tiukempia kysymyksiä:
Oletko varmasti omassa voimassa!
Elätkö varmasti omaa elämääsi!
Toteutatko unelmiasi!
Oletko yhtä sisältä ja ulkoa, sanoissa, teoissa ja tunteissa!
Luotatko sisäiseen ohjaukseesi!
Valitsetko itsellesi vain parasta!
Oletko todella aidosti rehellinen Itsellesi!
Uskallatko…
Mihinkään ei pääse pakoon itseään. Aina kun käännät päätä, on vastassa sydänrehellisyyden peili,
joka heijastaa juuri sitä totuutta, jota olet elämässäsi synnyttänyt.
Nyt on turha etsiä syyllisiä mihinkään koitokseen itsensä ulkopuolelta.
Olet vetänyt puoleesi kaikki tapahtumat ja ihmiset nähdäksesi kuka ja mikä, heikko tai vahva sinä olet.
Sinä yksin teet unelmiesi elämästä totta, sisäisestä rohkeudestasi käsin.
Yön jakso punnitsee erityisesti ROHKEUTTASI elää täysillä, unelmiesi elämää
Jokainen elämän tapahtuma on nostanut pintaan juuri sen, mikä on vielä käsittelemättä. Ruuvia kiristellään yhdeltä jos
toiseltakin suunnalta, välillä moneen suuntaan yhtä aikaa. Olo on kuin märkä rätti, jota puserretaan aina vaan
kireämmälle.
Ei ihme että väsymystä ja uupumusta on ilmoilla sakeanaan. Ajatukset harhailevat ja katkeilevat. Saamattomuus ja
jaksamattomuus ärsytyksineen nostaa päätään.
Olet ehkä huomannut, että et voi näytellä enää mitään mikä ei ole aitoa ja ominta itseä. Nauru ei irtoa jollei siihen ole
todella aitoa syytä. Ei voi huijata itseään eikä ketään toista, turvautumalla johonkin tuttuun roolin tai naamariin. Ja
vaikka itse yrittää, muut huomaavat oitis epäaitouden.
Sisältä nousee valosoturin voima, joka tinkimättömästi vaatii puhumaan asiat auki ja ottamaan kipeimmätkin tilanteet
päivänvaloon. Yön jääräpäisyyden voimaa voikin käyttää tietoisesti positiivisella tavalla asioiden käsittelyyn, sen
sijaan että jäisi mökkiin hautomaan kaunojaan ja junnaamaan vanhoja märehtien. Nyt on uskallettava purkaa vanhat
turvallisetkin rutiinit ja lähteä päätöksien tielle.
Yö edustaa muinaisille mayoille taloa. Se on sukeltamista syvälle sisäisiin maailmoihin, uniin ja unenomaiseen
tietämiseen sisältä päin. Elämäsi taloa on kenties järkytelty perin pohjin. Tarkoituksena on kuitenkin luoda entistä
vankemmat perustukset tietoiselle elämiselle nopeasti uudistuvassa maailmassa. Mitä elämäsi onkaan sinulle
paljastanut kun olet jäänyt alastomana ristikuulustelun valokeilaan, siellä on se mikä on otettava rohkeasti vastaan ja
selvitettäväksi.
Tärkein peruspilari uuden elämän talossa nousee esiin Yön energioissa.
Unelmointi!
Unelmointi saattaa sinut äärettömien universumin rikkauksien äärelle!
Vaikka sinulta vietäisiin kaikki maallinen, ei kukaan pysty ulosmittaamaan unelmiasi!
Niiden varassa rakennat uuden talon, täysin tuhkaksi palaneen tilalle.
Unelmien usvaisissa maailmoissa välkehtii kätketty timanttisi.
Seuraa välkettä ja löydät reitin sisäisen rikkautesi aarteisiin.
Päivi
www.paivikaskimaki.com
Lisää elokuun maya-tunnelmista Youtube videossa sivuillani

7-9.9 BOMBA – MAYA-ASTROLOGISET KARJALANPIIRAKKA TALKOOT
Maya-astrologiaa henkilökohtaisesti kaikilla mausteilla…ja tätä komboa ei varmaan ole ikinä tehty missään
päin maailmaa 
Uusi lähestymistapa jo mayaan perehtyneille tai vasta-alkajille.
Miten voimamerkkisi eli sielunmerkkisi vaikuttaa juuri nyt vuosienergiasi kanssa.
Ymmärrystä elämäsi tapahtumiin maya-karttasi myötä elämäsi tähän vaiheeseen!
Tiedossa huikeita oivalluksia itsestä!
Ohjelmassa mm
Tähtimeditaatio matka musiikillisesti.
Karjalanpiirakkapaja.
Sielunmaalauksesi.
Päivin viesti henkilökohtaisesti jokaiselle.
Kylpylä hemmottelua…ripaus omaa laatu aikaa
Wow, tänne on kyllä päästävä
Esite
http://www.paivikaskimaki.com/tapahtumat-ja_kurssit/
Ilmoittautuminen 25.8 mennessä:
Break Sokos Hotel Bomban myyntipalvelu
010 7830 450
sales.bomba@sokoshotels.fi

22.9 TÄHTI TAPAHTUMA SÄRKÄNNIEMEN PLANETAARIOSSA – TAMPERE
Deephti (Kirsi Ranto), Minna Ritari, Päivi Kaskimäki
Syyspäivän tasauksen huipennus upeissa planetaarion syleilevissä tunnelmissa, kaikille aisteille.
Klo 16-20
Liput 65 e 22.8 asti, sen jälkeen 75 e ( Ovelta 80e )
Lipputilaukset: minna@ritarihuone.com tai 040 526 1524
Bussikuljetus: Kouvola-Lahti-välietappeja tarvittaessa-Tampere
Esite
http://www.paivikaskimaki.com/tapahtumat-ja_kurssit/

TAPAAMISAIKOJA

Tiedot http://www.paivikaskimaki.com/tapahtumat-ja_kurssit/
-Lempäälässä 21.8 ja 27.8 Esittely SiniKonnusta elokuun kuukausi videossani
-Helsingissä 24.8
-Lahdessa 30.8
Vastaanottoaikoja ja Maya-astrologinen ilta
-Bomballa muutama aika 9.9
-Kuopiossa 10.9

HYVINVOINTIMATKA HAVAIJILLE 2019
23.3 -6.4.2019
Ilmoittautuminen 10.10 mennessä paivikaskimaki@gmail.com
Matkan esite

Päivi Kaskimäki
www.paivikaskimaki.com
paivikaskimaki@gmail.com
Puh: 040-500 0050

