SININEN KOTKA 11.8 – 23.8
On aika luottaa omiin visioihin ja näkemyksiinsä.
Omat siivet kantavat ja nostavat elämän korkeuksiin. Kotkan terävillä vaistoilla ja kauas
näkevillä silmillä, voit hahmottaa elämäsi aspektit uudesta perspektiivistä. Yksityiskohdat
jotka vaativat huomioita, tulevat nyt esiin peilin kirkkaana. On hyvä hetki tehdä
tarvittavat muutokset, tai suunnan korjaukset siellä missä niitä tarvitaan.
Mielikuvitus on tärkeässä roolissa, ja monet hyvät ideat ja mahdollisuudet näyttäytyvät selkeästi.
Suunnitelmat menevät herkästi uusiksi. Sopimukset ja odotukset saattavat muuttaa muotoaan. Kaiken taustalla on
suuri tarkoitus synkronoida elämäsi suunta ja sisältö, uudistuvan ajan nopeutuvaan tahtiin, ja voidaksesi
vastaanottaa vain parasta. Kosminen domino järjestelee asioita, niin että se mitä olet toivonut ja manifestoinut
pääsee toteutumaan.
Vaistonvaraiset vietit ja vaistot ohjaavat sinne, missä on löydettävissä itselle herkullisimmat hetket. Antautuminen
omille alkukantaisille vieteille, ohjaa niin ravinnon, kuin seksuaalisen herkuttelun juhlapöytään. Ihokosketus,
makunautinnot, selvänäköisyys tai -kuuloisuus ja intuitiivinen tunneyhteys, nämä ovat jakson kantavia voimia, mutta
ne voivat näyttäytyä myös haasteina.
Jaksolla tarvitaan paljon omaa aikaa ja tilaa. On tarve sulatella ja makustella tuntemuksia ja kokemuksia, jotka voivat
olla psyykkisesti tai fyysisesti käänteentekeviä. Nahkanluominen ja uudistuminen, johdattelevat tunteenpalon
roihutessa intohimoisen voimakkaisiin kohtaamisiin, tai irtiottoihin elämän eri osa-alueella.
Haasteina jaksolla opiskellaan vapauden ja sitoutumisen vastakkainasettelun teemoja. Jos on yrittänyt liikaa auttaa
toisia, omat voimat loppuvat ja uhrin tai marttyyrin teemat nousevat pintaan. Jakson haasteina ovat myös
jääräpäisyys, itsekeskeisyys tai erakoituminen.

KELTAINEN TÄHTI 24.8 - 5.9
Mielenselkeys ja kiteytynyt ajatus ovat jakson vahvuuksina.
Kaiken voi nähdä kirkkaasti ja puhtaasti. Jaksolla joutuukin katsomaan itseään rehellisesti
peiliin. Sisäisen äänensä ohjaamana otetaan juuri se seuraava askel, joka kuljettaa kohti
kirkkaita ja aitoja tunteita, onnellisinta arkea. Luovuus on tärkeässä roolissa.
Puhdistavat ja elämää selkiyttävät ratkaisut syntyvät tällä jaksolla. Totuuden miekka
viuhuu erotellen kaikki epäkypsät ja tai kuolleet oksat elämänsä puusta. Idearikkaus ja
kekseliäisyys kimuranttiinkin tilanteeseen, syntyy kirkkaassa mielessä. Tuntuu, että peilien
sali avautuu edessä, heijastellen äärettömiä mahdollisuuksia. Kaikki utopistisetkin
tavoitteet on nyt mahdollista käytännössä toteuttaa! Tämä on mullistavien ratkaisujen aikaa.
Ihmissuhteet joutuvat käsittelyyn. Pienikin sotkuisuus on tarve selkiyttää, niin töissä kuin kotona. Taustalla haastaa
tarve luoda ympärilleen kauneutta ja rakkautta, harmoniaa ja puhtainta onnea.
Rehellisyys ja edistyksellisyys ovat jakson kantavia teemoja. On tarve löytää selkeä suunta elämän uudistukseen
kannustavilla poluilla. Jaksolla opiskellaankin uusia asioita. Uskalletaan tuoda yhteiseen jakoon omat poikkeavat
näkemyksensä, vaikka ne toisten mielestä olisivatkin aivan liian erikoisia tai aikaansa edellä. Henkiset asiat marssivat
kaapista ulos!
Unet voivat jaksolla olla voimakkaita. Päivälläkin voi löytää itsensä unelmoimasta ja vaipumassa ajatelmiin.
Intuitiivinen älykkyys virtaa ja sisäinen usvainen tieto hakee selkeää kanavaa, tullakseen käytännön arjen
johtotähdeksi.

Kasvuteemana jaksolla on ylivirttyneisyys mielen alueella ja omaa energiaa saattaa huomaamattaan hukata turhaan
stressaamiseen. Nyt on löydettävä rohkeus pysyä rehellisenä ja totuudellisena itselleen ja omille tarpeilleen.
Ihmissuhde selvittelyt ja sotkut ovat tapetilla tällä jaksolla.
Mikäli jokin oma odotus on ollut epärealistinen, se tulee kirkkaasti näyttäytymään. Jos on ideoinut tai aloittanut liian
monta projektia, on aika selkiyttää ne, jotka ovat tärkeimpiä. On suotuisaa priorisoida muutenkin oman tekemisen
suuntia, omasta jaksamisesta käsin. Asiat on vietävä suotuisaan loppuun ennekuin aloittaa uutta.
Moni illuusion kupla puhkeaa. Uskalla kohdata kaikki se mikä nyt näyttää todellisen olemuksensa. Uskalla luopua
siitä, mikä on tullut valmiiksi ja minkä on aika lähteä elämästä. Haasteeseen sisältyy aina yhtä suuri siunaus ja
mahdollisuudet. Saat sen mistä luovut.
Selkeitä ja harmonisia hetkiä toivotellen Päivi 
www.paivikaskimaki.com
________________________________________________________

23.8 MAYA-ASTROLOGINEN TÄHTI-ILTA TAMPEREELLA
Miten kuluva aika vaikuttaa sinuun, maya-astrologisen karttasi valossa, ja mitä mahdollisuuksia se tuo
eteesi. Oman maya-merkin tutkailua ja tiedon syventämistä, keskustelua ja yhdessä oivallusta. Soveltuu
niin aloittelijoille kuin konkareille. Musiikillinen tähtimeditaatio.
Ilmoittautuminen: paivikaskimaki@gmail.com
27.8 SUURELLA SYDÄMELLÄ- MESSUT TURUSSA, LOGOMOSSA
Mukana mm. Lauri Tähkä, Tara Lange, Sanni Haadenmaa ja Kyösti Mäkimattila, sekä allekirjoittanut.
www.suurisydan.fi

31.8 JYVÄSKYLÄ – TULKINTAPÄIVÄNI
7.-8.9 HELSINKI - MAYA-ASTROLOGINEN TÄHTI-ILTA JA TULKINTAPÄIVÄT
ESITE

17.9 SÄRKÄNNIEMEN PLANETAARIO – TAMPERE – TÄHTITAPAHTUMA
Syksyn upein kokemus kaikille aisteille.
Musiikkia ja tähtimaailmoja planetaariovideoiden myötä.
Antti Reini ja Luri Luokkala UnPlugged, Minna Ritari kristallikulhot, Tuulinen Nenonen ja Kata Lindberg
piano, shamaani rumpu ja laulu. Päivi Kaskimäki luento tähtenä Telluksella.
Lipputilaukset: minna(at)ritarihuone.com tai 040526 1524
ESITE
Lisätiedot ja syksyn muut tapahtumat: www.paivikaskimaki.com
Elokuun lopun Maya-astrologiset tunnelmat videolla :
https://www.youtube.com/watch?v=MXiFyDnMWgA&feature=youtu.be

