ELÄMÄNMUUTOS
Päivi vaihtoi
liikelahjojen
myymisen
täyspäiväiseen
selvännäkijän
työhön.

PÄIV I KASKIM ÄKI, 52
on selvännäkijä ja
maya-astrologi.
Hän asuu Lempäälässä koiran,
kissan, puolisonsa
ja poikansa kanssa.
Päivin toinen lapsi
on jo muuttanut
omilleen.
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”Olen
uudesti
syntynyt”
Päivi Kaskimäki menetti avioliittonsa, yrityksensä ja luottotietonsa.
Sitten hän löysi maya-kalenterin.
Se tarjosi väylän käyttää lapsesta
asti piilossa ollutta näkijän lahjaa.
SA R IN A KUR KI JA T IINA TUPPURAINEN
KU VAT M AR JA AN A M ALKAMÄK I
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❶ Nuppu-koira on
tärkeä toveri.
❷ Mystinen mayaastrologia vei Päivin mennessään.
❸ Kivessä on
symboli nimeltä
Elämänkukka.
30!!VOI

❹ Puuhellalla
tehty aamiainen ja
tulielementti ovat
arjen suuria iloja.
– Täytin hiljattain
52 vuotta. Tästä
alkaa uusi 52
vuoden sykli – tai
katsotaan, miten
kauan tätä riittää!
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äivi Kaskimäki, 52, tunsi jo lapsena
olevansa erilainen kuin muut. Hän
näki olentoja, joita muut eivät
nähneet. Päivi viihtyi luonnossa
mielikuvitusystävineen, joista
hehkui vahva energia.
– Se oli rakkaudellista. Tunsin olevani
henkimaailmassa kotonani. Odotin, koska
oikea perheeni tulee noutamaan minut pois.
Päivi tunsi erityistä vetoa Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin ja uskoi, että oli
kuulunut heihin itsekin.
Lapsi tunsi näkevänsä aikuisten läpi.
Joku esitti positiivista, vaikka hänen
sisällään oli Päivin mielestä synkkä kenttä
ja surullinen sydän. Esittäminen vaivasi.
– Muistan hoitotätejä ja opettajia, jotka
sanoivat, että asiat ovat näin ja nyt teet niin
kuin käsken. Tunsin, etteivät he puhu totta.
Hän ihmetteli myös vanhempien riitoja.
– Mietin, kuinka he voivat tapella noin
yksinkertaisista asioista, kun ongelman
ratkaisu oli aivan selkeä.
Piirre ärsytti monia. Äiti ymmärsi Päivin selvänäköisyyttä eikä puuttunut siihen, mutta 20 vuotta vanhempi isoveli oli
toista maata.
– Kun huomautin kerran, että hän
valehtelee, hän oli hyvin aggressiivinen.
Varttuessani sulkeuduin enkä enää puhunut näkemistäni asioista.
Monta vuotta hän piti lahjansa piilossa.
Kunnes elämä romahti.

myyntityötä ensin kaupan kassalla ja myöhemmin markkinoinnin parissa.
Sitten Päivi tapasi miehensä, jolla oli
silkkipainoyritys. He perustivat toisen yrityksen, joka myi kannettavien tietokoneiden suojalaukkuja. Päivi alkoi valmistaa
laukkuja itse ja markkinoida niitä.
Hän oli päättänyt sulkea henkisen puolen itsestään pois, koska se säikytti ihmisiä.
– En vielä tiennyt olevani näkijä. Tiesin
vain, että aistin asioita herkemmin kuin
muut. Vahvasta intuitiostani oli hyötyä:
saatoin soittaa asiakkaalle, ja hän sanoi,
että oli juuri ajatellut minua.
Yritystoimintaa oli juuri laajennettu,
kun Päivi sai shokkiuutisen.
– Mieheni oli löytänyt nuoremman naisen ja lähtenyt hänen matkaansa.
Elettiin vuotta 1998. Yritykset jäivät
Päiville, kun kuopus oli kymmenkuinen
ja esikoinen kolmivuotias.
– Olin yksin kahden pienen lapsen ja
yrityksieni kanssa. Se oli rankka kolaus.
Samaan aikaan suurin asiakas ilmoitti
tuotannon siirrosta Saksaan. Päivi yritti
pyörittää vuoden verran kahta yritystä ja
samaan aikaan perhearkea yksinhuoltajana.
– Se oli minulle liikaa, olin romahtamaisillani. Toimin kuin robotti. Yrityksen taloudellisen tilanteen ja jaksamiseni
vuoksi päätin jättää konkurssihakemuksen ja laittaa lapset etusijalle. Tärkeintä oli
selvitä rytäkästä tervejärkisenä.

LUKIOSSA PÄIVI kiinnostui vaatealasta

AVIOERO, KONKURSSI ja luottotieto-

ja opiskeli artesaaniksi. Hän teki lisäksi

jen menettäminen veivät elämältä pohjan.

Päivi päätti lähteä kesäksi lapsuudenmaisemiinsa Itä-Savoon keräämään voimia ja
miettimään seuraavaa siirtoaan.
– Siskoni sanoi, että nyt menet terapiaan
selvittämään asiasi.
Niin Päivi myös teki. Psykoterapia oli
juuri sitä, mitä hän tarvitsi.
– Se oli todella hyvä kokemus. Aloin
ymmärtää itseäni uudella tavalla ja sain
työkaluja arkeen. Kaikkien pitäisi käydä
terapiassa.
Syksyllä alkoi näyttää paremmalta. Päivi
löysi uuden kodin perheelleen ja paikkaili
itseluottamustaan.
– Vaikka kaikki tuntui olevan yhtä kaaosta,
aina tuli joku tuttava, joka sanoi, että minä
voin jeesata. Kun uskaltaa päästää irti vanhasta, uusi suunta alkaa hahmottua. Oikeat
ihmiset tulevat eteen juuri oikealla hetkellä.
Päivi sai työtarjouksen tuttavalta liikelahjoja myyvän yrityksen markkinoijana.
Vaikka status, autot ja koko elämäntyö olivat mennyttä, hän ei ollut enää surullinen.
–Jäljellä oli vain tyhjyys ja uusi alku, puhdas valkoinen lakana. Elämä oli niukkaa ja
tarkkaa mutta myös ihanaa, tasapainoista
arkea. Elintaso laski, mutta sain elää ilman
repivää parisuhdetta ja työn murehtimista.
Minussa oli vihdoin rauha.
PSYKOTERAPIAN MYÖTÄ Päivi kiinnos-

tui uudelleen henkisyydestä. Vuonna 2000
hän pysähtyi hyvinvointimessuilla pöydän
ääreen, johon oli levitetty mystisin ruudukoin varustettuja paperiarkkeja.
– Alitajuntani sanoi, että tiedän, mitä
nämä ovat, en vain muista. Se oli pysäyttävä
kokemus.

Mayakalenteri on kalenterijärjestelmä,
jota mayat käyttivät ennen eurooppalaisten tuloa. Maya-astrologian mukaan on
olemassa 260 erilaista aurinkomerkkiä,
jotka perustuvat syntymäaikaan. Merkki selvitetään laskentataulukon avulla. Jokaisella
merkillä on myös ominainen toimintatapa.
Nämä kaksi määrittävät ihmisen luonteenpiirteet ja kasvutehtävät. Esimerkiksi
punainen magneettinen käärme on aloitteellinen, päämäärätietoinen ja vahva. Hän on
myös mystisen pidättyväinen, mutta kun
hän räjähtää, kokemus on pelottava.
Päivi ystävystyi karttoja esittelevän
Anneli Leivon kanssa ja oppi tältä kaiken
mayakalenterin sykleistä, rytmeistä ja symboliikasta.
Maya-astrologian mukaan jokaisella
päivällä on oma energiansa. Lisäksi elämä
kulkee seitsemän ja 13 vuoden sykleissä.
Ne ovat suuria käännekohtia, joihin liittyy
muutoksia.
– Jos ihminen tuntee, että elämä junnaa
paikoillaan, edessä voi olla kausi, jolloin
pitää saattaa jotain loppuun. Sen jälkeen
seuraa irti päästämisen vuosi, sitten on taas
aika käynnistää jotain uutta.
Päivi vaikuttui mayojen kyvystä ymmärtää
ajan syklistä luonnetta. Asiat eivät vain
etene alkupisteestä päätepisteeseen vaan
kulkevat ympyrää. Tietyt vaiheet toistuvat
yhä uudelleen.
– Ajan virta tuo elämään oman vaikutuksensa. Se auttaa hahmottamaan, mitä
sinulle tapahtuu.
KULUI SEITSEMÄN VUOTTA eli maya-

astrologisen syklin verran. Sen aikana S

Päivin
muutosmatka
Sain muutoksessa...
Vapauden, uuden ystäväpiirin ja elämän.
Menetin...
Avioliittoni, työni, statukseni
ja luottotietoni. Olen kiitollinen kaikesta tästä. Mitä
isommista asioista joudut
luopumaan, sen suurempia
asioita tulet saamaan.
Nautin..
Siitä, että saan käyttää työssäni luovuutta ja olla kanssakulkijana upeiden ihmisten
matkalla. Autan heitä omien
kokemusteni pohjalta.
Läheiset ihmiset...
Olivat hyvin kannustavia
ja auttoivat. Toiset pelkäsivät muutostani. Heidän
käytöksensä oli latistavaa ja
epäkorrektia.
Yllätyin eniten...
Siitä, millaisia lahjoja
elämällä oli varalleni, kun
uskalsin luopua kaikesta
vanhasta. Se oli helpotus.
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Olisinpa tiennyt...
Minkä potentiaalin löytäisin
itsestäni.
Muutos maksoi...
Turvallisen oravanpyörän ja
muutamia ihmissuhteita.

”Kun uskaltaa päästää
irti vanhasta, oikeat
ihmiset tulevat eteen
juuri oikealla hetkellä.”

Olen oppinut...
Luottamaan intuitiooni ja
itseeni.
Haaveilen...
Kirjan kirjoittamisesta. Unelmoin päivittäin tietoisesti,
jotta asia pysyy mielessä.
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Kundaliinijooga
tuo elämään
tasapainoa.
❷ Päivi tekee
astrologista
katselmusta
puhelinasiakkaan
kanssa.

”Jokaisen on otettava ensiaskeleet haparoiden ja
varovasti kuin pieni lapsi löytääkseen oman polkunsa.”
Päivi teki kahta työtä päällekkäin. Päivisin markkinointia ja vapaa-ajallaan
astrologisia tulkintoja. Selvännäkijänä
hän lukee asiakkaidensa energioita.
– Keskityn ihmiseen, ja välillemme
muodostuu vahva energiakenttä. Se on
terapeuttista kanssakulkemista.
Hän ei kuitenkaan puutu asiakkaiden
valintoihin.
– Jokaisen on otettava ensiaskeleet
haparoiden, varovasti edeten kuin pieni
lapsi löytääkseen oman polkunsa, jonka
vain intuitiotaan seuraten löytää.
Jotkut käyvät vastaanotolla säännöllisesti, toiset silloin, kun elämässä on paljon
muutoksia. Yleensä ihmiset etsivät vahvistusta ajatuksilleen.
Vähitellen Päivi alkoi haaveilla irtisanoutumisesta. Markkinatalouden
maailma tuntui etäiseltä ja selvännäkijän
ammatti ainoalta oikealta vaihtoehdolta.
Vuonna 2008 hän toteutti unelmansa.
– Se oli hidas prosessi. Lopulta olin tarpeeksi vahva ottamaan ratkaisevan aske32!!VOI
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leen kohti uutta elämää. Vatsanpohjaa
vihlasi se valtava vapauden tunne, jonka
koin luottaessani voimaani ja viisauteeni.
Päivi alkoi vetää maya-kalenterikursseja ja ottaa asiakkaita vastaan täyspäiväisesti. Osan tulkinnoista Päivi tekee
Tampereen-vastaanotollaan, osan Skypessä tai puhelimitse.
Lisäksi hän vetää maya-astrologisia
matkoja ulkomaille. Hän on ollut esimerkiksi Perussa ja Uudessa-Seelannissa.
Lähipiiri suhtautui uuteen työhön neutraalisti.
– Kaikki läheiset ottivat asian hyvin.
Epäilijöitä matkallani toki oli. Ihmisiä jäi
pois elämästäni. Tiesin kuitenkin, minne
olen menossa. Kohti päämäärää, jonka
tunsin elämäntehtäväkseni.
KUIN TUHKASTA NOUSSUT Feeniks-

lintu. Sellainen Päivi tuntee olevansa tänä
päivänä.
– Rakastan työtäni. En edes koe tekeväni
töitä, sillä nautin tästä niin paljon. Saan

elää intohimon pyörteessä päivittäin ja
toteuttaa luovuuttani.
Päivi aistii myös luonnon ympärillään
herkemmin kuin aikaisemmin.
– Näen lapseni eri silmin ja huomaan
opastavani heitä tietoisemmin kuin ennen,
pehmein arvoin.
Päivi on oppinut antamaan itselleen
armoa.
– Pidän säännöllisesti vapaapäiviä, sillä
minun on asetettava hyvinvointini etusijalle. Kuinka voisin auttaa muita, jos en
voisi itse hyvin?
Kundaliinijoogan ja luonnossa liikkumisen lisäksi Päivi rentoutuu kuopimalla
kesäiltaisin takapihan ryytitarhaa Nuppukoiransa kanssa. Hän kannustaa luottamaan maailman hyväntahtoisuuteen.
– Universumi pyrkii tarjoamaan aina
parastaan. Elämä on kasvun matka. Meille
annetaan haasteita, jotta emme jäisi laiskottelemaan. Tarvitsemme juuri oikeankokoisia haasteita kasvaaksemme. Yhtä suuria
ovat mahdollisuudet, joita ne tarjoavat.
Päivi täytti viime vuoden lopussa 52
vuotta. Se oli merkittävä rajapyykki.
– Olen vihdoin maya-aikuinen. Se merkitsee palaamista syntymäenergiaan. Nyt
lähden eteenpäin kuin vastasyntynyt. ♥

PÄIVIN VINKIT
ELÄMÄNMUUTOKSEEN
TEE PÄÄTÖS

|1 |

Ei haittaa,
vaikket vielä
tiedä, miten
muutos toteutuu.
KUUNTELE
SYDÄNTÄ

| 2|

Intuitio vie
parempaan
lopputulokseen kuin pelkkä järki.
USKO AIKAAN

| 3|

Oikeat asiat
ja ihmiset
tulevat
vastaan juuri oikealla
hetkellä.
LUOVU VANHASTA

| 4|

Uskalla
päästää irti
siitä, mikä ei
enää toimi.
ELÄ HETKESSÄ

| 5|

Ota askel
kerrallaan –
asioilla on
taipumus järjestyä.

LUOTA!

| 6|

Elämä
kantaa
mitä
yllättävimmin tavoin.
OLE UTELIAS

| 7|

Opettele
uusia asioita.
Havaitse
muutoksesta syntyvät
hyvät asiat ja
tunteet.
KARSI YLEPYS

| 8|

Opettele
pyytämään
ja vastaanottamaan apua
toisilta.
KUUNTELE
ITSEÄSI

| 9|

Olet oman
onnesi
seppä –
Vain sinä tiedät, mikä
on sinulle parasta.
Ethän kuuntele niitä,
jotka yrittävät lannistaa sinua.
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"Universumi pyrkii tarjoamaan aina
parastaan. Tarvitsemme oikeankokoisia haasteita kasvaaksemme.”

