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KELTAISEN SIEMENEN AALTOJAKSO 12.5-24.5.16
Keväinen luonto näyttää esimerkkiä meille siitä, kuinka ilmentää upean
energistä elinvoimaisuutta, kun kukin kasvi ja puu esittelee kasvuaan omalla
erityisellä tavallaan. On siementen istuttamisen aika, niin kasvimaalle, kuin
oman elämän luomistyössä.
Siemenen laatuja ovat elinvoima, kukoistus, kasvu ja nuorekas energisyys.
Ydinteemoina ovat myös oman persoonallisuuden, erikoislaatuisenkin,
täydellinen hyväksyntä, ja itsetuntoinen esiintyminen elämänsä estradeilla.
Jaksolla esille nousevat huolenpito terveydestä, sekä fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Itsensä hoitaminen ja
huoltaminen, ovat yhtä tärkeitä, kuin jos veisi auton huoltoon. Onko sinulla oman kehon keväthuolto tehtynä yhtä
hyvin, kuin miten huolehdit vaikkapa autosta, lemmikistä tai tietokoneen päivityksistä?
On aika astua ulos mukavuusalueelta kokeilemaan uutta
Ideat ovat kuin siemeniä. Jakson opetuksena on tuoda ideat tietoisuuteen, suotuisaan kasvualustaan,
ja antaa niille mahdollisuus päästää kehittyvään kasvuun. Kaikenlaiset projektit, tai suunnitelmat saavat voimaa edetä
suunnittelusta toteutukseen. Päiväunelmien ja sisäisten visioiden alkiot saavat virtaa, ja alkavat versoa kohti toteutusta.
Anna unelmille, ideoille ja visioille tilaa. Mahdottomasta voi tehdä mahdollisen.
Jaksolle ominaisia teemoja ovat myös seksuaalisuus ja luomisvoiman kohdistaminen parisuhteen ja kumppanuuden
kehittämiseen. Monelle tämä on tarkoittanut ensin rikkaruohojen kitkemistä ihmissuhteiden pellosta. On tarve luoda
uusi suotuisa energia, uudistuvalle kumppanuudelle, kohti uuden ajan vapaata ja pyyteetöntä rakkausliittoa. On aika
löytää uudistunut seksuaalisuus, luopua turhista tabuista ja esteistä sen ilmentämisen. Seksuaalisuuteen liittyvä
kundalini energia on yksi tärkeimmistä luomisvoimistamme.
Maanjäristyksiä
Siemenen kosminen arkkityyppi on viaton! Olemme alkaneet nähdä asiat aidolla lapsenomaisella viattomuudella ja
selkeydellä. Mikään keskinkertainen ei enää läpäise tunneseulaa. On tarve selkiyttää elämä poistamalla kuihtunut tai
kuollut. Tämä on saattaa aiheuttaa pieniä, tai suuria maanjäristyksiä, käytännössä tai tunnetasolla.
Ellei oma elinvoima pääse vapaasti virtaamaan, tunnejäristykset kyllä tulevat ja auttavat selkiyttämään tilanteen. Kun
ilma on puhdistunut, pääsee raikas ja uudistava energia virtaamaan tilalle, siivittäen entistä upeampaan kasvuun.
16.5 oli energian ulostulo päivä kuluneelta Sinisen Linnan jaksolta
Kannattaa käydä läpi maanantain, 16.5 päivän tapahtumat, tai tunnelmat ja unet. Se jokin oman kasvun tuotos, tai idea,
on tavalla tai toisella näyttäytynyt omassa arjessa. Esiin on saattanut nousta jotakin, joka auttaa viitoittamaan tietään ja
ideoiden suuntaa tästä eteenpäin. Tapahtumat ovat voineet antaen vinkkejä siihen, mihin on suotuisaa kiinnittää
enemmän jatkossa huomiota elämässään.
SIEMENEN JAKSON YLEISET KASVUN JA HAASTEEN LAADUT
Jakson haasteina ovat elinvoimattomuus ja itsensä tukahduttava vähättely. On turvallisempaa pysytellä tutuissa,
vaikkakin pysähtyneissä raameissa ja rutiineissa, samalla kun elämä virtaa ohitse. Itseluottamuksen puute ja oman
persoonallisuutensa latistaminen ovat myös kasvunteemoina. Oivalla, että sinä ja elämäsi ovat kuin ravitseva maaperä,
jossa ideasi ja olemuksesi saa kasvaa juuri omalla erityisellä tavalla. Vapauta itsesi illuusion unesta, ja turruttavasta
turvallisuushakuisuudesta. Astu äärimmäisten universaalisten mahdollisuuksien maailmaan.
Kaikki minkä kohtaat elämäsi tiellä, on oman itsesi luomusta!
Luo harkiten ja tietoisena voimastasi, joka manifestoituu sanoilla, ajatuksilla ja teoilla.
Luovu negatiivisuudesta.
Keskitä energiasi vain siihen mitä haluat, ja mikä on parasta mahdollista kaikille osapuolille.
Auringon lämpöisin kesäterveisin, Päivi
Siemenen laaduista ja astrologisesta vaikutuksesta tällä videolla lisää.

https://www.youtube.com/watch?v=szNJ6F1Q2ZQ
Mukana videolla myös lyhyt esittely Perun matkasta marraskuussa.

CAMINA DEL CORAZON – TÄHTIMATKA SYDÄMEN TIELLE PERUUN 14.11-29.11.2016
http://www.paivikaskimaki.com/esite/Perun%20matkaohjelma.pdf
Ydinryhmä ja minimimäärä osallistujia on nyt reilusti koossa  ja matkamme on täydellä varmuudella toteutuu.
Mukaan vielä mahtuu, joten jos kuulet sydämesi kutsun lähteä tälle upealle retkelle mukaan, ilmoittaudu minulle
sähköpostilla 3.6 mennessä. (Aikainen ilmoittautuminen johtuu lentopaikkojen saatavuuden varmistamisesta.)
Hinnat ja esittely löytyvät yllä olevasta linkistä.
Tarvittaessa ota yhteyttä minuun, vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiisi.

-------------------------------------------------------------------------------------------TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
21.-22.5 Vaala – Helmenpäivät hyvinvointitapahtuma, Ruununhelmessä Säräisniemessä
http://www.paivikaskimaki.com/esite/helmenpaivat.pdf
Luentoni lauantaina klo 11.15 Maya-astrologiasta ja kuluvan ajan vaikutuksesta.
Teen henkilökohtaisia katselmuksia molempina päivinä. Ajanvaraus etukäteen minulta.

KUOPIO 24.5 Tulkintapäivä ja maya-ilta
Tulkinta ajat täynnä, tilaa Maya-illassa, jossa aiheena erityisherkkyys ja tähti-ihmiset.

26.5 – 29.5 KOLILLA – SIELULLE SIIVET VIIKONLOPPU
Vetäjinä Kaija Juurikkala ja Päivi KaskimäkiLämmin, impulsiivisen luova yhteistyömme Kaijan kanssa, alkoi
Kolilla viime syksynä. Nyt toteutamme uudella sisällöllä toisen työpajan. Voimistutaan Kolin ikiaikaisesta energiasta.
Fuusioidaan sielu, mieli ja keho sydäntietoisuudeksi.
Teen henkilökohtaisia katselmuksia ajanvarauksella muun ohjelman lisäksi. Tämä ei sisälly hintaan.
Ajanvaraus minulta ennakkoon.
Esite: http://www.paivikaskimaki.com/esite/Koli.pdf
Tilaa päivien ohjelma täältä, tai käy Facebookissa, tapahtuma ja esittely nimellä Sielulle Siivet.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
sales.koli@sokoshotels.fi,hinta 297 €/3vrk/2hh sisältäen ohjelman ja lounaat

TURKU 2.6 Tulkintapäivä
JYVÄSKYLÄ 7.6 Tulkintapäivä
LAHTI 11.6 Maya-kalenterin ja -astrologian kurssi alkeis- / jatko kurssi
VANTAA 16.6 Tulkintapäivä
HELSINKI 17.6 Tulkintapäivä
HELSINKI 18.6 Maya-kalenterin ja -astrologian alkeiskurssi
MIKKELI 21.-22.6 , Kesäpäivän seisauksen Maya-ilta ja meditaatio.
-Tulkintapäivä
--------------------------------------------------------------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

