Keltaisen Tähden aaltojakso 26.1-7.2.2018
Vuodenvaihteen tunneturbulenssien jälkeen Tähti on pyrkinyt luomaan rauhaa ja
tasapainoa. Hyvä arki, onnellinen tasapainoinen olo, niitä nyt on tarve luoda
ympärilleen. Luovuus ja taide kukoistavat mitä erilaisimpina kekseliäinä ratkaisuina
tällä jaksolla.
Tehdyt ratkaisut vievät pikavauhtia jo toteuttamaan niiden pohjalta syntyneitä
päätöksiä. Avioeroja, irtiottoja työstä, rajanvetoa itsensä ja muun maailman välille
ja ei:n opettelua. Mielessä liikkuu jo kysymyksiä mihin uuteen suuntaan nyt haluaa
lähteä.
Merkkejä ja synkronistisia tapahtumia seuraamalla pääset onnesi sateenkaaren
päähän.
Mistä unelmoit ja mitä haluat nyt alkaa luoda elämääsi, se on määriteltävä tarkasti.
On tarve terävöittää omaa tekemisen suuntaa.
Kipeidenkin ratkaisujen jälkeen on alkanut virrata uutta, ja voimistavaa energiaa, jonka haluaa kohdistaa täydellisesti
oikein, itseään rakastaen, sanoissa ja teoissa.
Intuitiivinen tietäjä sisällämme kertoo juuri oikean suunnan, sen ääni on vahvistunut ja moni on
kokenut valaistumiseen ”hurahtamisen” näiden muutosvoimien jälkeen.
Tietoisuus on todella vahvasti avautunut monella.
Se mitä on tavoitellut koko elämänsä ajan, näyttäytyy nyt kuin olisi tullut ulos pimeästä tunnelista!
Wow!
Toisille se on tapahtunut sujuvasti. Toisille tämä on ensin vaatinut haastavienkin ratkaisujen tekemistä.
Vihdoin on päästy kosmiseen lentokorkeuteen. Saat todella sen mistä luovut, moninkertaisena.
Jotakin huikeaa on nyt virtaamassa käyttöömme. Tällä voimalla on tarkoitus lähteä elämää uudeksi synnyttävälle
kalenterikierrokselle helmikuussa.
Tähden aaltojakso on kalenteri kierroksen viimeinen aaltojakso Vihreän linnan alueella. Jaksolla inventoidaan vielä
viimeiset toimimattomat asiat elämän vankkureilta pois. Uusi Tzolkin kierros alkaa 8.2.2018. Sisäinen paine pistää
luopumaan kaikesta mitä ei halua ottaa mukaan uudelle synnytyskierrokselle.
Haasteena jaksolla näyttäytyy erityisesti mielen äärimmäisyydet. Päässä raksuttaa ja ego kukkoilee. Ego ja mieli on
opeteltava nyt laittamaan synkkaan sydämen tiedon ja intuition kanssa. Intuitiivinen, mutta älykkäästi ajatteleva
sydäntietoinen ihminen hakee tasapainoa. Liika kiltteys, itsensä uhraaminen ja kynnysmattona oleminen eivät enää
kanna. On löydettävä oma voima ja pysyttävä siinä. On uskallettava olla erimieltä ja näytettävä negatiivisetkin
tunteensa avoimesti.
8.2 - 20.2.2018 PUNAISEN LOHIKÄÄRMEEN AALTOJAKSO
Lähdemme jälleen uudelle synnytyskierrokselle. Voit saada perspektiiviä
tekemällä pienen aikamatkan edellisen kierroksen alkuun, joka alkoi 24.5.2017.
Siellä laitettiin alulle uusia suuntia ja niistä on nyt kerätty satoa, joulukuulta aina
tänne helmikuun alkuun 2018.
Miten meni? Mitä synnytit? Miten elämän näytti parhaat tai pahimmat puolensa?
Millaista kasvua löysit itsestäsi ja mihin se nyt sinua on alkanut opastaa?
Nyt on hyvä inventoida saavutettu synnytystulos. Sen pohjalta on suotuisaa asettaa
jälleen uusia päämääriä, jotka heijastelevat sydämen kutsumusta.
Kun sitten uusi kierros alkaa, voit kokea olevasi jonkin aivan uuden äärellä. Tunnelmat voivat olla usvaisan
kuuhailevat. Energia saattaa tuntua yllättäen hyvin erilaiselta, ja asiat eivät välttämättä menekään kuten olit ajatellut.
Elämä on syklistä ja nyt elämme vanhan loppumisen ja uuden alkamisen aikaa. Luottamus elämään ja sen ylläpitäviin
voimiin on Lohikäärmeen ydin teema. Sininen Apina haastaa pitämään yllä ilon ja vaalimaan sisäistä lasta hyvin
hellästi. Tällä jaksolla on hyvä huolehtia niin fyysisestä kuin psyykkisestä olemuksestaan, ja sanoa monta kertaa
päivässä itselleen ihania ja rakastavia sanoja.

Jaksolla pääset tarkentamaan onko feminiinen voima tasapainossa maskuliinisen kanssa. Miehet ja naiset pääsevät
synnyttämään harmonista energioiden tasapainoa itsessään. Lohikäärme on luottavainen ja antautuva feminiinisyys,
sen haaste Sininen Apina on maskuliininen ja rohkea toiminta. Nämä tasapainossa saat aikaan ihmeitä.
Lohikäärme on elämän luomisen alkumeri, ja sen jaksolla voit saada elämäsi
upeimmat ideat, jotka kantavat kauas tulevaisuuteen.
Nettisivuillani löydät maya-astrologian valikosta maya-merkki laskurin. Se kertoo ihmisyydestä ja sen
laaduistasi. Toinen merkkisi on voimamerkki ja sille on laskuri myös. Tämä kertoo sielullisesta puolestasi ja
henkisestä voimastasi. Käy katsomassa omat merkkisi, ja saat luonnekuvauksen molemmista. Jos omalla kartallasi on
Keltaista Tähteä tai Punaista Lohikäärmettä, kannattaa näitä kyseisiä jaksoa havainnoida itselle henkilökohtaisesti
tärkeinä.
Esim jos olet Punainen Taivaan vaeltaja, on Tähden jakso sinulle alitajuntaa aktivoiva, tasapainottaja.
Jos olet Sininen Apina, on Lohikäärmeen jakso sinulle haaste eli kasvun jakso. Haaste aaltojaksot ovat aina tärkeitä
kasvun kausia.
Tsemppaus terveisin Päivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------Puhelin ja skype-katselmukset nettikaupassa https://www.paivikaskimaki.com/maya/kauppa/
7.2 ja 21.2 TAMPERE
Tapaamisaikoja Tunnekeskus Lumpeenkukassa
Ajanvaraus: paivikaskimaki@gmail.com

2.-4.2 FRANTSILA- TULE NAISEKSI JOKA OLET – Kurssi
Vielä tilaa muutamalle Naiselle 
Vedämme yhteistyössä Tarja Revon kanssa todellisen naiseuden voima kurssin.
Luovuutta, maalaamista ja monia muita työkaluja naiseutesi viisauden syväluotaukseen.
Kerron maya-astrologian ja henkilökohtaisen kanavoinnin kautta omasta voiman potentiaalistasi, ja sen tiellä olevista
mahdollisista esteistä. Niin upea kokonaisuus tiedossa.
Ilmoittautuminen Tarjalle 040-7036453/tekstiviesti tai tarja@lumpeenkukka.fi.
Esite kurssista http://www.lumpeenkukka.fi/joomla/kurssit-luennot-ja-ryhmat/tule-naiseksi-joka-olet-kurssit

10.-11.2 MINÄ OLEN MESSUT - HELSINKI
Selvänäkö ja/tai maya-astrologiseen katsauksia molempina päivinä.
Ajanvaraus ennakkoon: paivikaskimaki@gmail.com

23.2 KOUVOLA
Katselmuspäivä ja Maya-ilta

24.2 MIKKELI
Katselmuspäivä ja Maya-ilta

HAVAIJIN MATKA on siirretty loka-marraskuulle 2018.
Esite löytyy sivuiltani ja päivämäärät varmistuvat alkuvuodesta.
Tapahtumakalenterissa lisätiedot katselmuksista, osoitteet ja esittelyt
www.paivikaskimaki.com
Päivi Kaskimäki
www.paivikaskimaki.com
paivikaskimaki@gmail.com
Puh: 040-500 0050

