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PUNAISEN KÄÄRMEEN AALTOJAKSO 3.4 – 15.4
Nautintojen aika on käsillä. 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.
Tunteet ovat syvällisen kiihkeitä. Kaikki aistit toimivat jopa yliherkällä
taajuudella. Kuudes aisti aktivoituu. Alkukantaiset hengissä selviytymisvietit
toimivat, avaten näkemään asiat juuri sellaisina kuin ne ovat. ”Suomut putoavat silmiltä”.
Jos sydämen syvin palo ei pääse roihuamaan vapaana ja aitona, tunnepurkaukset voivat olla jopa ympäristölle
vaaraksi. Läheisessä tekemisessä vain puhtain rakkaus ja aidoin tunne kelpaavat!
Jaksolla tarvitaan paljon omaa aikaa ja tilaa. On tarve sulatella ja makustella tuntemuksia ja kokemuksia, jotka voivat
olla psyykkisesti tai fyysisesti käänteentekeviä. Nahkanluominen ja vahva uudistumisen tarve, johdattelevat
tunteenpalon roihutessa intohimoisen voimakkaisiin kohtaamisiin, tai irtiottoihin elämän eri osa-alueella. Nyt
lähdetään sanoista tekoihin ja herkistynyt tietoisuus toimii tinkimättömänä matkaoppaana. Kaikki tai ei mitään!
Mielikuvitus on tärkein työkalumme. On suotuisaa antaa sielulleen siivet. Mikä on unelmien päämäärä, jonka voi
sielunsa silmin visioida? Kaiken visioimansa voi myös käytännössä vastaanottaa! Rohkeaan ja itsetuntoiseen
tekemiseen työntävä vaistonvarainen tieto johdattaa kulta-aarteen äärelle. Antaudu viettien virtaan. Kuuntele tunteiden
viestiä, vaistojen vihjeitä.
Kasvuteemoina jaksolla ovat muutoksen ja uudistumisen pelot. Kysytään soturin rohkeutta ottaa se tärkeä askel.
Ylikierroksilla käyvät tunnereaktiot synnyttävät räjähdysalttiita tilanteita. Haasteina saattavat näyttäytyä niin
valinnanvaikeus pienissäkin asioissa, kuin turvattomuus teemat. Kantaako elämä? Kyllä se kantaa, vaikka et
sekuntiakaan tietäisi tulevasta eteenpäin!
Seksuaalisuus teemat tunne tukkeumineen, tai yliherkistynyt kehotietoisuus, voivat korostua jaksolla. Ihon reagointia
tai muiden aistikanavien oireita, vuotavia silmiä, tai korvaoireita saattaa esiintyä myös. Voi olla myös niskan ja selän
alueen kipuilua. Oma tila versus yhteiseen tekemiseen antautuminen, voi haastaa tarkistamaan oman reviirin rajat.
ENERGIA PÄIVÄT
Jaksolla eletään kymmenen porttipäivää 4.-13.4 välillä. Vahvimmat näistä ovat 4.4, 5.4, sekä uudenkuun päivä 7.4 ja
lopullinen irtipäästämisen päivä 13.4. Nämä energiat avaavat tietoisuutta voimalla, joka saattaa aiheuttaa niin fyysisiä,
kuin psyykkisiä tuntemuksia. Ne saattavat vaikuttaa nukkumiseen, tai yleiseen vireystilaan. Tunnetilat voivat
vahvistua, ja psyykkiset kokemukset voimistua.
Uinuva solumuisti ja dna:n tietopankit avautuvat. Käpyrauhanen aktivoituu. Alkuperäisen ihmisyyden jumalalliset
asetukset aktivoituvat. On hyvin tärkeää pysyä maadoittuneena, ja pyrkiä säilyttämään kaiken keskellä terve
maalaisjärki. Energian roihu on erityisen hyvä suunnata luovaan ja inspiroivaan tekemiseen.
Universumin yhteydet ja valovoimat ovat auki täysillä, vaikuttaen jokaiseen Telluksen tallaajaan. Kannattaa
hyödyntää tämä runsauden aika täysillä oman onnellisuuden vahvistamiseen, positiiviseen tekemiseen, ja projektien
eteenpäin viemiseen.

Ensimmäinen maya-astrologinen videoni kertoo lisää Käärmeen aaltojakson teemoista.
https://www.youtube.com/watch?v=OLYZoNYmusQ

Käärmeen jaksolla parisuhde, ja syvin rakkauden olemus nousevat herkkään tarkasteluun.
Kirjoitin ajatuksiani parisuhteen peruspilareista Hidasta Elämää- sivuston blogissan.
http://hidastaelamaa.fi/2016/03/parisuhteiden-kiemuroita/

-------------------------------------------------------------------------------------------TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
JOENSUU 8.-9.4 Tulkintapäivä ja maya-astrologinen tähti-ilta + Maya-kalenteri kurssi
SAVONLINNA 11.- 12.4 Maya-ilta ja tulkintapäivä
TAMPERE 17.4 Maya-kalenteri kurssi, alkeet tai kertaus
HÄMEENLINNA 27. - 28.4 Luento-ilta erityisherkkyydestä ja tulkintapäivä
KOUVOLA 3.5 Tulkintapäivä ja maya-ilta Tähti-ihmisistä ja erityisherkkyydestä
HEINOLA 4.5 Tulkintapäivä
TURKU 12.-13.5 Tulkintapäivät ja Intuition ilta.
VAALA 21.-22.5 Helmen päivät, hyvinvointitapahtuma. Tulkintoja ja luento.
KUOPIO 23.-24.5 Tulkintapäivät ja maya-ilta tähti-laaduistamme ja erityisherkkyydestä
KOLI 26.5 – 29.5 Sielulle siivet viikonloppu, Vetäjinä Kaija Juurikkala ja Päivi Kaskimäki
JYVÄSKYLÄ 7.6 Tulkintapäivä
LAHTI 11.6 Maya-kalenteri kurssi alkeis- / jatko kurssi
HELSINKI 18.6 Maya-kalenteri kurssi alkeis- / jatko kurssi
-----------------------------------------------------------------MATKA SYDÄMEN TIELLE – CAMINA DEL CORAZON
Upeasti on matkaryhmä alkanut kokoontua, ja sydämessä siintää jo Perun lumoavat tunnelmat.
Vielä on tilaa uusille tähtimatkaajille, joten sydämellisesti tervetuloa mukaan sydämentielle.
http://www.paivikaskimaki.com/esite/Perun%20matkaohjelma.pdf
------------------------------------------------------------------Puhelinkatselmus
Tapaaminen Tampereella
Tapaamiset eri kaupungeissa – tapahtumat - kurssit
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