SININEN APINA 12.8 – 24.8
12.8.2015
Tzolkinissa on tänään päivä, eli Kin, numero 131
Sininen Magneettinen Apina.
Aloitamme jälleen uuden aaltojakson, yllätyksellisen ja
lapsenmielisen Apinan teemoilla. Kaikissa vanhoissa
kulttuureissa apina on symboloinut viisautta ja kekseliäistä
älykkyyttä. Muinaisille mayoille sen merkitys oli sama.
Apinan viisaus tulee erityisesti sen maagikon ja tietäjän
laaduista. Kyvystä katsoa asioita eri puolilta ja nähdä todellisuus sielläkin, missä se on kätketty.
Se on lapsenomaista vilpitöntä rehellisyyttä, johon yhdistyy äärimmäisen herkkä intuitio.
Kuin sadun lapsi, voit nähdä, onko kuninkaalla vaatteet! Tällä selvänäköisellä tietoisuudella oma
erottelukykysi on nyt äärimmäisen herkkä. Et voi enää hyväksyä mitään keinotekoista tai
epärehellistä. Ihmissuhteet ovat suurennuslasin alla. Vaikka koko kesä on ollut haastavaa ja
puhdistavaa, tällä jaksolla punnitaan, oletko sydämesi sopukoihin asti aito, vilpitön ja rehellinen
itsellesi ja suhteissasi.

Tällä rehellisyydelläsi saatat olla myös haastamassa ja havahduttamassa ympäristöäsi,
sillä kaikki eivät ole valmiita näkemään, että kumartelevat alastonta kuningast! Valtavirrasta
poikkeavat näkemykset ja rohkeus ajatella omilla sydämenaivoilla, on kuitenkin ainoa oikea tapa
elää tässä murroksen vaiheessa. On uskallettava olla erilainen ja esimerkillään olla
herättelemässä myös muita, kuin kosminen herätyskello. Sinulle saattaa tulla tämäkin tehtävä
jaksolla esiin. Tule ulos kaapista elämän leikkikentälle, avoimesti näyttämään, miten tunnet ja
ajattelet, vaikka olisit kuinka poikkeuksellinen ja aikaasi edellä ajatuksinesi.
Rohkeissa energioissa saattaa moni väärinkäytös ja epäoikeudenmukaisuus nousta esiin ja
rehelliseen tarkasteluun, niin maailmanlaajuisissa tapahtumissa, kuin henkilökohtaisessa
elämässäsi.
Vain paras ja puhtain tieto tai tunne, läpäisee sydämesi, ja sisäisen lapsesi huippuherkän
tietoisuus seulan! Ei siis ihme, että monet yllättävät käänteet ja tapahtumat vauhdittavat jaksoa.
Kaikki ei ole kultaa mikä kimaltaa!
Ilo ja huumori, elämän sietämätön keveys! Niistä on Apinan jakso parhaimmillaan tehty.
Vilkkusilmäinen ja ympäristöään poikkeuksellisesti havahduttava Apina tulee energiallaan
laittamaan asioita täydelliseen, mutta poikkeukselliseen järjestykseen 
Vauhdikkaan ja persoonallisen Apinan tunnelmissa on menoa ja meininkiä. Sosiaalinen
kanssakäyminen ja vilkkaaniloiset kohtaamiset värittävät ja maustavat elämää, mitä ihanimmalla
tavalla.
Ideat, kekseliäät ratkaisut ja yllättävät tapahtumat, ovat tälle ajalle ominaisinta toimintaa. Päästä
siis sydämesi unelmoimaan, sillä Apinan energioissa utopiat muuttuvat arjen todellisuudeksi.
Varjoteemoina jaksolla opiskellaan keskittymiskyvyn puutetta, vastuuttomuutta ja
sitoutumiskyvyttömyyttä. Kaikenlainen sarkastinen pelaaminen toisten tunteilla, intuitiotaan
väärinkäyttäen, nostaa ärsytyskynnystä suorastaan räjähdyspisteeseen.
Laskelmointi ja epäkypsä toiminta on esillä tavalla tai toisella. Ilottomuus, masennus, kateus,
manipulointi ja empatian puute ovat kasvunteemoina myös. Saattaa ilmetä myös huumorin

väärinkäyttöä tilanteissa, joissa yritetäänkin vain peittää omia pelkoja tai traumoja, pystymättä
näyttämään todellisia tunteita.
Apinan motto: Ihminen on olemassa, voidakseen kokea iloa. Se mikä tämän ilon tukahduttaa,
tulee nousemaan esiin, jotta asialle voi tehdä jotain.

KESKUSKANAVA JA ELÄMÄNKUKAN YDIN
2.8 – 21.8
Tällä jaksolla Maa planeetta on
linjautuneena suoraan yhteyteen,
korkeimpien, nyt avautuneiden
taajuuksien kanssa. Erityisesti 10.8 –
13.8 olemme kuin Elämänkukan
ytimessä. Parhaiten saat oman tiedon
jakson huikeista ja syvällisistä
energioista, tarkkailemalla itseäsi ja
tuntemuksia kehossa ja tietoisuudessasi.
Keskitä voimavarasi siihen, mikä
elämässäsi on nyt tärkeää tai esillä.
Luomisvoimien keskiössä, Elämänkukan
kohdussa, synnytät itseäsi uudeksi ja olet
avautumassa uuteen tietoisuuteen.
Rakastu itseesi, rakastu lähimmäiseesi,
rakastu elämääsi!
Mayat kutsuivat Keskuskanavan jaksoa mystiseksi synnytyskanavaksi. Aikaikkunat toisiin
todellisuuksiin ovat auki.
Jaksolla otetaankin aimo harppauksia tietoisuuden avautumisen ja uudeksi syntymän teemoissa.
Keho, tunteet ja aistit reagoivat erityisherkästi energiaan, joka avaa solumuistia ja dna-muistia.
Nukkumisen kanssa voi olla melkoisen suuria vaihteluita, syvästä väsymyksestä äärimmäiseen
energisyyteen. Intuitio ja selvätietoisuus herkistää näkemään asiat entistä syvemmin.
Erityisenergia päivä on huomenna, eli 13.8, joka on myös ns. synkronoitumispäivä. Kukin meistä
tahdistuu entistä tarkempaan linjaukseen, oman korkeimman tietonsa kanssa. Tähtiyhteydet ja
näkymättömät maailmat ovat lähellä. Tietoisuutesi ja kehosi hakevat entistä selvempää yhteyttä
sieluitseen ja sen opastukseen. Telepatia vahvistuu. Prosessi tuntuu usein magneettisena
väsymyksenä tai erityisinä unina ja kokemuksina.
Jakson huikeat lataukset eivät välttämättä tunnu sinusta mitenkään erityisiltä. Voit kuitenkin
tietoisena ajanlaadusta, hyödyntää energian omalla tavallasi. Ideat, uudet projektit, ihmissuhteiden
selkiyttämiset, yhteiseen tekemiseen lähteminen, unelmakarttojen tekeminen, tai mikä vain sinua
kiinnostava asia, voi näissä tietoisuusaallon taajuuksissa saada mahtavan lähdön ja tuottaa upeita
tuloksia.
Iloista ja sujuvaa elämänleikkiä sinulle 
T. Päivi

SYKSYN TAPAHTUMAPÄIVIÄ

14.8 RAUMA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
15.8 RAUMA – MAYA-KALENTERI KURSSI
16.8 KOKKOLA – MAYA-KALENTERI KURSSI JA MAYA-ILTA
17.8 KOKKOLA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI
19.9 HELSINKI – VALONKORJUU
Kaija Juurikkala, Päivi Kaskimäki ja Jouko Ollikainen, työpaja sielun luovuuden lähteelle
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
30.9 VANTAA – KATSELMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTI

28.-31.10 KOLI – SIELULLE SIIVET HUIPPUTAPAHTUMA!
http://www.paivikaskimaki.com/kuv/Koli_sielulle_siivet_A3.pdf
Tarkemmat tiedot www.paivikaskimaki.com

_______________________________________________________________

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

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

