22.11 – 4.12 SINISEN YÖN AALTOJAKSO
Unelmiin on kätketty ikuisuuden portti ja äärettömät mahdollisuudet.
Unelmia ei voi ulosmitata, vaikka menettäisit kaiken maallisen.
Unelmat antavat Feeniksille jälleen siivet.
Unista ja unelmista on Yön jakson laadut tehty. Unien viestit ja symbolikieli ovat
opastamassa unien tutkimiseen. Aarrekartta työskentely tai unelmatyöpajat ovat
suotuisassa nosteessa. Unettomuus tai yletön uneliaisuus ovat näyttäytyneet.
27.10 – 17.12 Olemme Keltaisen Linnan alueella.
Jakso tarjoilee tuloksia ja sadonkorjuuta tältä Maya-kalenteri kierrokselta, joka alkoi 24.5. Mitä sinä olet synnyttänyt
ja missä valossa se näyttäytyy? Onko kaikki upeaa tai onko jokin tullut tiensä päähän ja on aika irrottaa otteensa?
Jakso on tarjoillut huikeaa runsautta monin eri tavoin. Paljon tapahtuu yhtä aikaa ja tuntuu kuin olisi jonglööri, kaikki
elämän keilat ilmassa yhtä aikaa. Voit vain luottaa, että ne tipahtavat oikeaan käteen, oikeaan aikaan.
Käänny itsesi äärelle tutkimaan elämäsi saavutuksia. Yö on intuitiota ja sisäistä tietäjää herkistävä laatu. Tarkkaile
sielunviestejä ja uskaltaudu lähtemään liikkeelle sydämen äänen ohjaamana.
Yön jakso kehottaa purkamaan vanhentuneet rutiinit ja turhat säännöt. Energia haastaa lähtemään mukavuusalueen
ulkopuolelle kokemaan jotakin aivan uutta. Jääräpäinen kaavoihin kangistunut tekeminen saattaa jaksolla korostua
haasteena. Uskalla ottaa riski unelmien tiellä. Kateus ja tuomitsevaisuus voivat näyttäytyä. Salli elämän tapahtua.
Parhaimmillaan jakso tarjoilee mahdollisuuden löytää suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyntä.
Löydä kyky katsoa kaikkia elämän ilmiöitä rakkauden silmin.

Unelmien hyvinvointimatka Havaijille 7.3-21.3.2018
Havaijin matkan esite

5.12 - 17.12 KELTAISEN SOTURIN AALTOJAKSO
6.12 Suomi Neidon 100 –vuotis syntymäpäivä
-Järjestän synttärijuhlat Porissa 5.12
9.12. Energian ulostulo ja kulminaatiopäivä Keltaisen Linnan jaksolta
Sadonkorjuu näyttäytyy kirkkaimmillaan.
Yö herkisteli intuitiota ja haastoi lähtemään liikkeelle unelmien tiellä.
Soturi kehottaakin tekemään rohkeita valintoja ja ottamaan härkää sarvista. Nyt on aika irtiottoon ja
ratkaisuun. Tuo julki se, mikä on lepatellut hissukseen vain omana tietona.
On aika lähteä fiilistelyistä toisi toimiin. Tietoisuus suunnasta täyttää sydämen.
Luomisen tulienergia virtaa, antaen unelmille konkreettisen muodon tai seuraavan askelmerkin.
Olet tienraivaaja ja valonkantaja! Anna tulesi palaa rohkeasti ja tietoisuuden kirkastamana. Synnytä
yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa siellä missä kuljetkaan.
Rohkeat ja tietoiset sydämet luovat suomalaisten valonkantajien verkoston!
Tietoisesti tervehtien Päivi

Tervetuloa uudistuneille sivuilleni
www.paivikaskimaki.com

30.11 -1.12 TULKINTAPÄIVÄT MALMILLA
Paikka: Sielunkuu, Malminkaari 23 B, 2.krs, 00700 Helsinki
Ajanvaraus: tiina(at)sielunkuu.fi

5.12. PORI — Tulkintapäivä ja Suomi 100-vuotta maya-ilta juhlien merkeissä
13.12 HELSINKI – Tulkintapäivä
12.1 MÄNTYHARJU/ALTELJEE VALO
Kaija Juurikkalan ateljeessa inspiroimme yhdessä, Kaija tekee sielunmaalauksia ja minä henkilökohtaisia
katselmuksia.
13. - 14.1.2018 KALENTERI TYÖPAJA
Kaija Juurikkala ja Päivi Kaskimäki.
12 kuukauden kanavoitu maya-kalenteri vuodelle 2018 henkilökohtaisesti

Hyvinvointimatka Havaijille 7.3 – 21.3.2018
Ilmoittautuminen 20.12.2017 mennessä: paivikaskimaki(at)gmail.com
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Puhelin ja –skype katselmukset ajanvarauksella
Esittelyt sivuillani.

