KELTAINEN SIEMEN 25.8 – 6.9.15
28.8.2015
Tzolkinissa on tänään päivä, eli Kin, numero 147
Sininen Itsevallitseva Käsi. Olemme Siemenen aaltojakson
4. päivässä. Päivän teemoina: Missä muodossa päästän irti, tai saatan
loppuun? Mikä vapauttaa energiani vapaaseen virtaan?
Missä muodossa kukoistan.
Kulunut kesä on hionut melkoisen vahvalla latauksella meistä jokaisesta
esiin sitä parasta ja kirkkainta timantti olemusta. Tosi minä, kuka ja
millainen se pohjimmiltaan on. Millaisia esteitä oman kukoistavan itsen
tiellä onkaan ollut, kaikkea sitä on elämä pyrkinyt riisumaan ja
vapauttamaan. Eikä vain pyrkinyt, vaan todenteolla, energia on riisunut kaiken turhan. Myös sellaisen, jonka oli
kuvitellut itselleen NIIIIIN tärkeäksi ja oikeaksi.
Pikakelauksella on aloitettu ihmissuhteita ja projekteja. Vain nähdäkseen, että ei tätä ollutkaan tarkoitus viedä
eteenpäin kuin hetken matkaa, yllättävän pian siitä pitää luopua tai se vain lähtee!
Sama koskee omia tapoja ja normeja. Vanha lähtee, tehdäkseen tilaa uudelle.
Isoja ja pieniä asioita tapahtuu yhtä aikaa, ja tuntuu että kaikki nopeutuu. Nopeutuvan synkronismin myötä
suunnitelmat muuttuvat ja jokaiseen päivään on pitänyt lähteä ilman suunnitelmia. Illalla on saanut todeta, että
kaikki suunnitelmat kuitenkin ovat menneet aivan omia latujaan ja päivään on jälleen mahtunut kokonainen
ihmiselämä. Huh tätä vauhtia!
VIATON
Siemen kosminen arkkityyppi on viaton. Ajatteles, mikä sana. Virheetön, ehjä, täydellinen.
Samalla se sisältää ajatuksen lapsenomaisesta viattomuudesta ja vilpittömyydestä. Teemoja, joita jo edellinen
Apinan jakso latasi käsittelyyn. Nyt Siemen jaksolla tuodaan esiin kirkkain ja aidoin tosi minuus, sisäisen lapsen
iloinen ja avoin, viattomuuden olemus. Keltaisella jaksolla tämän on tarkoitus antaa loistaa itsestään
kirkkaimmalla teholla koko maailmaan.
Millaiselta tuntuu oma viaton sydämen aitous. Osaanko luoda yhteyden sydämeni herkkään lapseen.
Uskallanko näyttää herkkyyden ja jopa naivilta tuntuvan viattomuuteni toisille.
Tunnetusti lunta on tullut tupaan, usein juuri silloin kun on ollut auki, jo lapsuudessa. Moni on oppinut
sydämensä suojaamaan viisaasti ja vahvoilla muureilla.
Tämä jakso tulee jysäyttämään pienemmällä tai suuremmalla muurinsärkijä pommilla, siellä missä se on
tarkoituksenmukaista.
Jos siis rytisee, niin kaiken keskellä on hyvä yrittää löytää haasteeseen sisältyvä suuri siunaus. Siitä tässä
kaikessa on kuitenkin lopulta tarkoitus. Ihmissuhteissa on rytissyt ja natissut. Eroja ja irtiottoja on tehty. Tai
kipeän haasteen keskellä on lopulta löydetty se kultainen sydämen yhteys.
Lopulta on löytynyt avoin, viaton minä.
LEIJONAN PORTTI
Haastavat energiat ovat laittaneet kohtaamaan syvimmät pelot tai oman varjopuolensa. Monet ovat onnistuneet
kohtaamaan nämä haasteet, ja näin kulkeneet Leijonaportin läpi. Vapautuminen menneisyyden taakoista ja
mielen pelottelusta, kuin vanhasta turkista, on tuonut upean, keventyneen tunteen.
Tämän portin läpi kuljettuaan on voimaantunut ja entistä rohkeammin sydän auki. Nyt on valmis luopumaan
turhista suojauksista ja näyttämään tunteensa ja arvonsa avoimesti. Säädymme uudelle elämisen ja
tietoisuuden taajuudelle, niin yksilöinä kuin parisuhteissa, ja ystävyydessä.
SIEMENEN VALOTEEMAT

Siemen jaksolla ollaan myös sadonkorjuun alueella. Aiemmat koetukset näyttävät ainakin osalla meistä jääneen
taakse. On aika kerätä unelmien ja projektien tuottamaa kultaista satoa, synnyttäen uudenlaista tietoista arkea,
ja ilmentää todellisen itsen hehkua.
Siemen teemoissa esiin nousee erityisesti oman persoonallisuuden täydellinen hyväksyntä, olkoon se toisten
mielestä miten utopistinen tahansa. Jaksolla on tarkoitus kukoistaa, heittäytyä vuorovaikutukseen ja iloiseen
yhdessäoloon. Nyt on ideoinnin aika ja toisaalta, on aika vastaanottaa aiempien, jo huhtikussa alkunsa
saaneiden projektien satoa.
Nuorekkuus, seksuaalisuus, inspiraatio ja energisyys ovat ominaisia tälle jaksolle. Kaikenlainen luova toiminta
kutsuu ja tuo valtavasti elämäniloa. Mikä tahansa tapahtuma tai tekeminen, jossa oma elinvoimaisuus voi
näyttäytyä täydellä teholla, on nyt pääroolissa. Nyt on aika nousta estradille, panna itsensä täysillä peliin ja
jakaa sisäinen viisaus!
Oikeaan ja rehevään maaperään istutetut ideoiden siemenet kantavat mitä moninaisinta satoa. Toisille tämä
tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja elämäntyöstä nauttimiseen, sohvan nurkassa laiskotellen. Toisille jakso
nostaa energiatasot huippulukemiin, antaen potkua kaikkeen tekemiseen.
TÄRKEÄ PÄIVÄ
29.8 on täydenkuun päivä. Samoin on Tzolkin kalenterissa energian ulostulopäivä. Päivään on ladattu niin
menneet kuin tulevat, ja se on kuin tarkistuspiste päivä, laajemman inventaarion aikaa itsessä ja elämässään.
Aloitukset tai suunnat, jotka käynnistyivät 4.4, tulevat jollain tapaa valmiiksi. Asiat ja ihmiset, näyttävät
todellisen olemuksensa. Omat silmät avautuvat näkemään asiat hyvin rehellisesti, itselle oikealla tavalla. On
hyvä hetki käynnistää myös uutta, tietoisena siitä mikä on tullut valmiiksi.
Kaiken kaikkiaan hyvin energialla ladattu päivä ja tietoisena tästä, voi nauttia omista saavutuksistaan tai tehdä
jotain repäisevää 
SIEMENEN VARJOT
Haastelaatuina jaksolla ovat elinvoimattomuus, itsen vähättely ja aliarvioiminen, tai itsetunnon puute. Esillä
olemisen pelkoa ja pysähtyneisyyttä käydään läpi myös. Muita haasteita ovat turvattomuus, epäluuloisuus tai
itseilmaisun tukahduttaminen. Seksuaalisuusteemat voivat näyttäytyä myös haasteina.
Pienen lapsen viattomuus ja estottomuus ovat jakson kantavat voimat. Ole kuin lapsi, jolle kaikki on
mahdollista. Pystyt mihin vain. Olet supervoimilla ladattu ja mielikuvitus apunasi, voit toteuttaa yltiöpäisetkin
unelmat. Nyt ei kannata uskoa aikuisten, vaikkakin hyvää tarkoittaviin, mutta luovuuden estäviin varotteluihin.
Sinä voit ja sinä saat!!!

Maya-astrologisesti seuraavat merkit ovat tärkeällä jaksolla.
Valkoiset Taikurit ovat haastealueella, tai positiivisen kasvun kohdassa. Avaa sisäinen viisauden
arkkusi. Harva tietää millaisia jalokiviä kannat mukanasi, mutta sisälläsi piilossa. Turhaan vähättelet
omaa tietoasi tai aliarvioit omia kykyjäsi. Nyt on aika nousta esiin, omalla tavallasi, elämän
valokeilaan, itsetuntoisen varmasti.
Siniset Kotkat ovat suotuisella, tukea antavalla alueella. Mielikuvitus ja ideat virtaavat ja kotkan
perspektiivistä osaat keskittyä juuri olennaiseen. Tiedät täsmälleen miten on toimittava, jotta jokin
aivan uusi, ja sinulle tärkeä elämän suunta saadaan konkreettisesti toteutettua. Luota visioihisi. Olet
uraauurtava pioneeri.
Punaiset Maat ovat alitajuntaa ja intuitiota aktivoivalla alueella. Sinulla on kyky olla juuri siellä
missä pitääkin ja juuri oikeaan aikaan. Sydämesi kompassi ohjaa erityisen herkästi sinne, missä on
sinulle kaikkein suotuisin maaperä. Olet ajoituksen mestari. Turvallisesti ja sujuvasti voit ottaa asiat
hyvin rennosti. Kaikki on hyvin.

Keltaiset Siemenet ovat omalla alueellaan. Miltä tuntuu, siitä tietää miten on kultaisen leiviskänsä
käyttänyt. Jos ahdistaa, on aika korjata suunta ja reippaaseen omintakeiseen tapaan, pistä elämän
palikat uuteen järjestykseen. Elinvoimasi on tarkoitus pulputa, ja rönsyillen vallattomasti, kulkea
omia polkujaan kiemurrellen. Parhaimmillaan elät upeaa kulta-aikaa, ja noukit leikiten
menestyksen hetket matkaasi.
Upeaa sadonkorjuuta meille kaikille.
Nautinnollisen herkullisia hetkiä toivotellen, Päivi
www.paivikaskimaki.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syksyn kalenteri on päivitetty sivuilleni kokonaisuudessaan, alla muutamia alkusyksyn tapahtumia.
SYKSYN TAPAHTUMAPÄIVIÄ
29.8 LAPPEENRANTA - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
30.8 IMATRA – ELÄMISEN ONNEA MESSUT - KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
4.9 HELSINKI – TULKINTOJA HENKILÖKOHTAISESTI
5.9 JÄRVENPÄÄ - ENKELIMESSUT
9.9 TAMPERE – OIVALLUSTEN PÄIVÄ SINISESSÄ KÄDESSÄ,
Paikalla Kaija Juurikkala ja Päivi Kaskimäki
30.9 VANTAA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
28.-31.10 KOLI – SIELULLE SIIVET HUIPPUTAPAHTUMA!
http://www.paivikaskimaki.com/kuv/Koli_sielulle_siivet_A3.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikäli haluat järjestää omalle ryhmälle tulkintapäivän, maya-illan tai
työpajan, otathan yhteyttä minuun. Suunnitellaan juuri teille sopiva
tapahtuma.
___________________________________________________________________________________

MAYA-ASTROLOGINEN VIRKISTYSPÄIVÄ YRITYKSELLE TAI YHTEISÖLLE
Loistava työkalu, yhteisen hengen luomiseen ja itsen kehittämiseen. Aiempaa kokemusta ei tarvita sen
enempää maya-astrologiasta kuin henkisyydenkään. Sanoitan asiat hyvin maanläheisesti ja kunkin ryhmän
tason mukaiseksi. Saamani palaute on ollut upeaa. Mayan avulla ihmiset ovat saanet työkalun, joka auttaa
ymmärtämään työkaverin persoonallisuutta ja toimintatapoja aivan uudella tavalla.
Mayasta on moneksi. Voin räätälöidä sen oman teemanne ympärille tai erityisen ryhmän tarpeita
huomioiden.
Tarkempi esittely peruspaketista linkissä ja sivuillani. http://www.paivikaskimaki.com/kuv/tyhy.pdf
Muut versiot tarjouksen mukaan.

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
Hinnat 50/80 e, sekä puhelimessa, että tapaamisella.

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

23.8 OLIN YLEX:LLÄ AAPO RÖNKÖN JA JANI
HELLEMAAN HAASTATTELUSSA.
Mitä jäbä duunaa osiossa, kerron näkijän
työstäni. Olipa siellä pojilla studiossa huippu
inspiraation virrat päällä!
Linkissä Yle Areenan haastattelu, 1.10 h
kohdassa alkaa osuuteni.
http://areena.yle.fi/1-2920439

Tästä tuli Siemenen laaduissa runsas ja rönsyilevä meili, jossa näyttää olevan tavaraa joka lähtöön!
Toivottavasti löysit siemeniä omalle tiellesi 

