
Keltaisen Siemenen aaltojakson 14.10 - 26.10 
 

Kosmiset superenergiat ovat pyörittäneet meitä kaikkia mitä 

ihmeellisimmillä ja erikoisimmilla tavoilla. 

On ollut tekemistä että mieli ja järki pysyy perässä. 

Fysiikka ja psyyke ovat olleet kyllä niin kovilla koetuksilla, että 

liitoksistaan on meinannut revetä. 

 

Olemme tulleet uudeksi syntymän portista läpi.  

Hyvässä kunnossa tai vähän riepoteltuna, mutta energian 

säätymishaaste uudelle taajuudelle läpäistynä. 

Onneksi olkoon!  

Kiitos elämälle ja huikeille avautuville mahdollisuuksille! 

 

Siemenen jaksoon sisältyvät tämän kalenteri kierroksen viimeiset super voimapäivät, eli 10 galaktisen 

aktivaation porttipäivää. 

Kesto 16.10 - 25.10 

Loppusilauksena kosmos nyt töhöttää valovoimaa, jolla ottaa käyttöön kaikki uudet taajuudet. 

Uudet tietoisuuden taajuudet tulivat syyskuun ja lokakuun energiapäivityksillä käyttöömme tavalla,  

jota me emme ole ennen täällä maapallolla voineet kokea, tai ainakaan tässä elämässä. 

Nyt ne on aika ankkuroida juurevaan ja maadottuneeseen arkeen ja tietoiseen ihmisyyteen. 

 

Jakson kokemuksina esiin voi nousta monenlaisia oireita. Kehon kipuiluja, kurkun ja nielun ärsytystä, 

niskan jumitusta, nukkumis häiriöitä, outoja unia, tunnetilojen ailahteluja, väsymystä, ylivirkeyttä, 

ylikierroksilla käyviä mielen ja egon pelotteluja. 

 

Vastaavasti oivalluksia, autuuden ja kiitollisuuden tiloja, energia työskentelyn helpottumista, näkemisen ja 

muiden aistien uudistunutta toimintaa erityistaajuudella ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tai 

selittämättömiä ihmeitä!! 

 

Miten voit ottaa energian haltuun 
Me ja planeettamme, olemme hakemassa uutta valon ja varjon tasapainoa.  

Pimeys taistelee kovasti pitääkseen negatiivisuuden ja pelon kautta hallitsemaansa paikkaa yllä,  

ja yrittää voimistaa itseään entistä rajummilla otteilla. 

Pelko pois. 

Nyt voittaa valo. 

Voit itse vaikuttaa omaan elinvoimaasi parhaiten tekemällä harjoituksen, aina kun koet siihen tarvetta,  

tai huomaat että mieli-ego, ja negatiivisuus yrittää ottaa vallan. 

 

Määrää oma voimasi takaisin itseesi. Käske energiakenttäsi olemaan kuin timantti, kirkas mutta niin kova 

että se ei läpäise mitään negatiivista. 

Sinua saa lähestyä vain rakkauden ja sydäntietoisuuden kautta.  

Mikään negatiivinen ja matalavärähteinen ei läpäise timanttikehoasi.  

Olet omassa kirkkaudessa ja loistossa. 

Huom, tämä ei ole suojaus, joka sulkee pois elämän kokemisesta ja virtauksesta,  

vaan itsensä vahvistamista ja omavoimaisuuden kirkastamista. 

 

Pyydä että säädyt uudelle kokemisen taajuudelle niin, että olet sekä maadottunut, että valokanavat auki. 

Hengitä sydämeen ja keskity kääntämään negatiiviset ajatukset positiiviseksi aina kun niitä ilmaantuu. 

Voit säännöllisesti pyytää/määrätä timanttikehosi kuntoon. 

 

Siemenen ydinlaadut 
 

Siemen laatuna kuvastaa idearikkautta, visioita ja kekseliäisyyttä.  

On mahdollista saada oma elämän energia virtaamaan upean raikkaana ja elämäniloisena. 



Elämässä on tultu alueelle, jossa asiat alkavat näyttäytyä kypsyneinä ja valmiina. 

Elämän lahjat ovat valmiita käyttöönotettaviksi. 

 

Jaksolla on mahdollista löytää täydellinen itsensä rakastaminen ja oman erityislaatuisen persoonallisuutesi 

hyväksyntä. 

Itsetuntoisa, luottavainen olemus säihkyy sydämen valovoimaa ympäristöön, ja runsaus virtaa elämään 

kaikilla tasoilla ja tavoilla. 

 

Opettele ottamaan vastaan, pidä sydän avoinna ja huomaat että kaikki on mahdollista! 

 

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

Puhelin ja skype-katselmukset ajanvarauksella. 

Tampereella aikoja 24.10 ja 7.11 tapaamiseen Tunnekeskus Lumpeenkukassa. 

Lisätiedot 

www.paivikaskimaki.com 
 

18.10 HELSINKI 
Tulkintapäiväni Traverssikujalla, Tähtipajalla, Alppilassa 

Ajanvaraus minulta s.postilla 

 

26.10 HÄMEENLINNA 
Tulkintapäiväni City Spa Artemiksessa 

Ajanvaraus:  
050 433 4000 tai sähköpostiin info(at)artemishoitola.fi 
 
2.11 KOUVOLA 
Tulkintapäiväni ja maya-ilta - Uuden ajanhenkinen tehtäväsi juuri koettujen huippu energioiden mahdollistamana, 
Ajanvaraus minulta s.postilla 
Esite 
 

3.11 LAPPEENRANTA 
Yksi aika vapaana klo 14.00 Valtakadulla Seijan hoitolassa 

Lisätiedot minulta s.postilla 

 

4.-5.11 JOENSUU PYHÄ JYSSÄYS MESSUT 
Luento, työpaja ja henkilökohtaisia katselmuksiani 

http://voipyhajyssays.omasivu.fi/ 

 

9.-10.11 TURKU 
Tulkintapäivät ja maya-ilta 9.11 

Hyvinvointikeskus Sydänpuu 

Ajanvaraus : laituri@sydanpuu-turku.fi tai 050-434 7388 

18.-19.11 PORI - Universaali Olemus työpaja 

Jokaisen mayan ja tähtimatkaajan unelma työpaja! 

Esite 

 

UO-kurssilta vuosien saatossa olemme saaneet ihanaa palautetta kuten tämä: 

 

"Universaali olemus-kurssi oli aivan loistava, uusia tietoisuuteni väyliä avaava kurssi.  

Päivi ja Riitta-Marja johdattivat vankalla ammattitaidolla ja laajalla tietopohjalla meidät kurssilaiset  

maailmankaikkeuden ja oman sieluolemuksemme avaruuteen. Kurssin henki oli intensiivinen ja vapaa,  

itsenäiseen ajatteluun ja kokemukseen kannustava. Kurssi oli henkisen polkuni tähän asti voimakkain heräte 

ja  

ponnahduslauta ihmisyyteni ymmärryksessä osana maailmankaikkeutta. 

Suosittelen sydämellisesti Päivin ja Riitta-Marjan kursseja kaikille,  

http://www.paivikaskimaki.com/esite/Kouvola2.11.17.pdf
http://voipyhajyssays.omasivu.fi/
http://voipyhajyssays.omasivu.fi/
http://voipyhajyssays.omasivu.fi/
mailto:laituri@sydanpuu-turku.fi
http://www.paivikaskimaki.com/esite/UO%20Pori112017.pdf


jotka haluavat tutustua sielunsa moniulotteiseen olemukseen".  

-Sinikka  

 

Lisää aiheesta myös Facebookissa Universaali Olemus kurssin tapahtumasivulla.  

Siellä on lisää palautteita, sekä kuvat tähti-kartasta, jonka avulla suuntaamme kosmokseen ja takaisin :) 

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

  

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

Vastaanotto Tampereella 

Tunnekeskus Lumpeenkukka 
Tammelan Puistokatu 26 
Tampere 
 

http://www.paivikaskimaki.com/
mailto:paivikaskimaki@gmail.com

