21.12.2016

PUNAISEN KÄÄRMEEN AALTOJAKSO
19.12 – 31.12.2016
Valoisa tervehdys vuoden pimeimpään päivään.
Tänään 21.12 on talvipäivän seisaus, tarkka hetki on klo 12.44.
Huomisesta alkaen valo lisääntyy ”kukon askelen verran” joka päivä,
lähtiessämme kohti kevättä.
20.12 – 29.12 KYMMENEN PORTTIPÄIVÄN JAKSO
Joulunaikaan kohdistuvat voimalliset energiat porttipäivien myötä.
Olemme näissä energioissa kuin galaktisen valoinformaation vastaanottimia ja kanavia.
Syyskuusta alkaen olemme synnyttäneet itsessämme uutta tietoisuutta. Nyt tämä tietoisuuden kanava hakee
paikkaansa käytännön elämässä ja näyttäytyy arkisen tekemisen keskellä mitä erilaisimmin tavoin.
Nämä energia päivät voivat tuntua väsyttäviltä, mutta toisille ne tuovat huikean tekemisen buustin. Unet ja
uniajan tapahtumat voivat olla vilkkaita tai erikoisia. Tunteet saattavat vaihdella laidasta toiseen, ja voi
kokea yllättäviä ja syviä rakkaudellisuuden tiloja. Usvaisuus, saamattomuus ja ajatuksen puuroilu kuuluvat
kuvaan myös.
PUNAINEN KÄÄRME
Käärme aaltojakson aloittajana lataa sisällön kuluvan jakson voimapäiviin. Jaksolla keho, sielu ja mieli
pyrkivät harmoniaan keskenään. Tämä harmonia avaa tietoisuuden kanavan korkeamman minän yhteyteen.
Käärmeen energia laittaa kuuntelemaan erityisesti kehoa ja sen viestejä. Keho tallentaa ja muistaa jokaisen
kokemuksen, trauman ja pelon, ellemme ole niitä tunteneet tai puhuneet aikanaan ulos. Jaksolla
käsittelemättömät ja kehon koteloimat tunteet purkautuvat. Tunnetilat, jopa räjähdykset nousevat pintaan,
vapautuakseen. Jasko onkin vahvojen tunteiden sävyttämä.
Käynnissä on uudeksi syntymä ja nahkan luominen. Prosessissa myös aistit ovat uudistumassa, tuoden oman
lisänsä herkistyvänä näkönä tai kuulona. Tuntoaisti ja iho saattavat olla erityisessä roolissa.
Jaksolla onkin suotuisaa kuunnella enemmän tunnelmia, sielun ja vaistojen ailahduksia, kuin yrittää
ajattelulla saada yhteyttä kehoon. Intuitiivinen havainnoiminen ja tunteminen vievät asian ytimeen. Kysy
itseltäsi ja saat vastauksen aavistuksenomaisina tiloina. Itsestään huolehtiminen, kehoa huomioiden on
tämän joulun ydinteema. Lepo, puhdas ruoka ja luonto, lempeät joulun lahjat itselle.
TOIVO
Käärmeen jakso alkoi rajuja tunteita herättäneillä suru uutisilla Turkista ja Saksasta. Henkilökohtaisesti
moni on kokenut jakson alun myös haastavana ja surullisten tapahtumien sävyttämänä. Maailma ja me,
olemme muutoksessa. Uudeksi syntymä voi olla kivulias, kun vanha näyttäytyy voidakseen vapautua.
Tapahtumat heijastelevat sitä, missä itsellä on vielä vapauttamista ja rohkaistumista.
Sininen Kotka on Käärmeen haastelaatu. Kotka tuo toivoa ja luottamusta käynnissä olevaan muutokseen niin
maailmassamme, kuin henkilökohtaisesti. Nouse siivillesi ja ota kotka perspektiivistä uusi, laajempi
näkemys asioihin, ja huomaat että arkiset murheet asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin. Pura rutiinit joissa haet
turvaa ulkoisista, rahasta, autosta, tavaroista tai ihmisistä. Luota intuitioon ja sydämeen ja huomaat olevasi
vapaa liitämään sielusi siivin unelmien todellisuuteen, jossa luottamus löytyy sisältäsi tulevasta sydämen
ohjauksesta, joka hetki, etukäteen suunnittelematta.
Kotka on maailman mieli ja kollektiivinen kenttä. Näemme useimmiten lööpeissä negatiivisia uutisia.
Harvemmin kuulemme siitä, kuinka positiivisuus täyttää maailmaa ja tietoisuus avautuu yhä useammassa

ihmisessä lisäten kollektiivisen kentän valoa. Yksi ihminen voi vaikuttaa oman elämänsä oivalluksilla aivan
valtavasti. Positiivisuuteen keskittyminen, valaisee koko maailman!
AJAN YLEISIÄ VAIKUTUKSIA
Telepaattinen kommunikointi, tai intuitiivinen työskentely näyttäytyy konkreettisesti arjen keskellä.
Selvätietoisuus avautuu yhdessä herkistyvien aistien kanssa. Näkymättömät auttajat tuntuvat olevan aivan
käden ulottuvilla ja todellisia. Synkronistiset ja suunnittelemattomat tapahtumat siivittävät jokaista päivää,
asiat rullaavat itsestään, loksahtaen kohdalleen sen suurempia suunnittelematta. Ihmeiden aika, jossa ihmeet
ovat tulleet arjen vakioksi.
TULKOON TÄSTÄ TOIVON JA VALON JOULU
Kietoutukaamme yhteiseen rakkauden piiriin, nauttimaan kaikin aistein valonjuhlasta. Keskittykäämme
siihen kaikkeen, mikä on hyvin ja tuottaa iloa. Siivittäköön positiivinen ajattelu ja intuitiivinen sydämen
tieto alkavaa vuotta. Tulkoon rauha ja rakkaus jokaiseen sydämeen vahvistaen uskoa ja luottamusta elämää
ylläpitäviin voimiin, syntyessämme uuteen maailmaan.
KIITOS
Lämmin kiitos kaikille upeille asiakkailleni kuluneesta vuodesta. Kiitos saamastani ihanasta ja
kannustavasta palautteestanne.
Kiitos rakkaat yhteistyökumppanit ja kollegat ympäri Suomen.
On upeaa saada työskennellä yhdessä visioita ja osaamistaan jakaen.
Runsauden ja rakkauden joulua meille kaikille.
WaloHalauksin Päivi

-------------------------------------------------------------------------------------------TAMMIKUUN TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
21.1.2017 TAMPERE – PARILIEKKI / KAKSOISLIEKKI SEMINAARI
Vetäjinä Hanna Elomaa, Arto Virtanen ja Päivi Kaskimäki
Esittely Facebook tapahtumassa:
https://www.facebook.com/events/353059605049080/?active_tab=about

24.1 KUOPIO - Henkilökohtaisia katselmuksia
26.-29.1 KOLI – SIELULULLE SIIVET RETRIITTI
Kaija Juurikkalan kanssa vedämme yhdessä kolmannen retriitin Kolilla. Tällä kertaa tiedossa sieluvuoden
kalenteri johon kanavoimme voimakuvat ja lauseet, sekä henkilökohtaiset maya-tähtihetket koko tulevaan
vuoteen 2017. Huikea työkalu, joka tahdistaa oman tekemisen koko tulevan vuoden ajan ja antaa
ymmärrystä elämän tapahtumiin. Paras joululahja itselle tai läheiselle 
ESITE
http://www.paivikaskimaki.com/esite/Sielulle%20Siivet%202017%20Mainos.pdf
Ilmoittautuminen: Break Sokos Hotel Kolin myyntipalvelu, puh. 020 1234 662, sales.koli@sokoshotels.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------Puhelinkatselmus
Aika katselmukseen varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, sovittuna aikana soitto numerooni
040-500 0050. Maksu tapahtuu pankin kautta, ennen varattua aikaa.
Maksutiedot saat ajanvarauksen yhteydessä.

Tapaaminen Tampereella
Aika varataan etukäteen, 1/2 h tai 1 h, tai sopimuksen mukaan.
Vastaanottoni on osoitteessa: Sininen Käsi Hallituskatu 6, 33100 TAMPERE

Tapaamiset eri kaupungeissa – tapahtumat - kurssit:
Tiedot näihin löydät nettisivuilta www.paivikaskimaki.com

