18.4.2016

Valkoinen Peili 16.4 – 28.4
Jakson ydinteemat:
Totuus, rehellisyys, mielenselkeys, idearikkaus, eteenpäin meneminen,
kehittyvä liike, äärettömät mahdollisuudet, unelmien toteuttaminen,
erottelukyky, ajattomuus, telepaattisuus, totuuden miekka, oman varjon
kohtaaminen, ja illuusioista vapautuminen.
Nyt on hyvä ottaa se rohkea askel, ja lähteä unelmoivista ideoista toteutukseen!

Keltaisen Auringon vuoden aika 18.4 – 17.6
Maya-kalenterin mukaan, Auringon vuoden ajan teemoina
ovat pyyteettömän rakkauden ilmaisu käytännössä, ja sisäisten arvojen mukaan elämistä.
Juuri tänään, 18.4 auringosta purkautui sydämen muotoinen auringonpilkku,
joka sinne oli muodostunut 14.4 kieppeillä. (Aiheesta lisää Ursan verkkosivuilla). Moni koki tämän
sähkömagneettisen auringonpurkauksen energiat unettomuutena, tai kihelmöintinä keholla viime yönä.
Aurinko lähettää meille rakkausvalosignaaleja, ja se vaikuttaa tietoisuuteemme ja fysiikkaamme. Tuntuu, että olemme
vastaanottamassa valoinformaation superlatauksia, aina kun on auringonpurkauksia. Aurinko rakastaa hyviä ja pahoja,
kaikkia yhtä pyyteettömästi.

PEILIN HEIJASTUKSIA
Tämä jakso on ladattu melkoisilla energioilla, kun kysytään pyyteettömyyttä ja rehellisyyttä, niin itseä, kuin
kanssakulkijoita kohtaan. Elämme polariteettien ja paradoksien maailmassa, jossa määrittelemme asioita hyvän ja
pahan akselilla. Tuomitsemme, lokeroimme ja leimaamme, sen enempiä miettimättä. Meillä on helposti tarve olla
oikeassa, ja usein tyrmäämme suoralta kädeltä eriävät mielipiteet. Huomaamatta, että olemme itse olleet saamamme
negatiivisenkin palautteen aiheuttajia.
Peili nostaa jaksolla korostetusti esiin selkeitä heijastuksia itsestämme. Millaista energiaa itsestäni säteilen maailmaan,
sen kaltaista vastakaikua saan maailmalta takaisin. Esimerkiksi liikenteessä reagoidaan toisten keskinkertaiseen
ajamiseen, tai hitauteen ärtyisyydellä. Hetkenpäästä huomaa vetävänsä lisää hidastelijoita eteensä. Sitä saa mitä tilaa,
korostuu tällä jaksolla, tai tätä teemaa on nyt hyvä itsessään havainnoida.
Haasteeksi jaksolla saattaa nousta se, että emme pidä saamastamme negatiivisesta palautteesta, ja tekemistemme
seurauksista. Syntyy tunnetason epämiellyttävä reaktio, jonka pyrimme kumoamaan, tai jättämään vaille huomiota.
Oman varjon teemat ovat kuitenkin niitä kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, joiden avulla pääsemme käsiksi omiin sokeisiin
pisteisiin. Nyt kannattaa ottaa kiitollisuudella vastaan oman varjon heijasteet, ja suorastaan pyytä toisilta palautetta
omasta toiminnasta. Vain tuntemalla omat sokeat pisteet, oma keskeneräisyytensä, voi olla kehittämässä itseään
parempaan suuntaan.
Kun reaktio syntyy, ole tarkkana huomioimaan se, ja kysy, miksi tämä tunnereaktio heräsi minussa? Toisen ihmisen
syyttämisen sijaan katso itseesi. Toinen on vain peili, mutta tehtävässään äärimmäisen tärkeä. Hänen avullaan voit
saada kiinni piilossa vaikuttavat negatiiviset toimintamallit, ja ehdollistumat. Näin toimien, opit tuntemaan varjosi ja
voit eheyttää sen.
IHMISSUHTEIDEN PEILISSÄ
Läheisissä ihmissuhteissa jakso toimii vahvasti. Jos pyörität ajatuksissasi toisen huonoja puolia, tai näet hänessä olevat
viat, saat pian huomata, että vaikka et olisi sanonut mitään ääneen, toinen tulee reagoimaan sinua kohtaan yhtä
negatiivisesti, kuin olit häntä ajatellut. Telepatia ja äänetön kommunikointi toimivat yhtä herkästi, kuin jos huutaisit
saman asian megafoniin!

Lähettämäsi tunne, ajatus, teko, tai sana, palautuu todella nopeasti, ja saat rehellisen heijasteen itsestäsi.
Kysymys kuuluukin, pystytkö katsomaan itseesi, pystykö näkemään oman osuutesi, ja antamaan itsellesi
anteeksi.
Tietoisena huikeasta ajanlaadusta, voimme hyödyntää vallitsevan energian hyvän ja positiivisen tilaamiseen. Aivan
yhtä helposti voit luoda unelmia todeksi, kuin miten helposti luot negatiivisuutta. Mutta onko niin, että mieli ei vielä
kestä tätä kaikkea onnellisuutta, jota jo voisimme itsellemme luoda.
Katso peiliin, itseäsi syvälle silmiin. Näe jumalallinen kipinä ja sielun syvyys. Olkoon viestisi itsellesi, ja kehollesi
kannustavan hyväksyvä. Miljoonat solusi, ja tietoisuutesi kuulevat jokaisen ajatuksen, ja tunteen. Ne vastaavat samalla
tavalla sinulle, kuin miten puhut itsellesi.
KESKUSKANAVAN JAKSO 19.4 – 8.5 ( Tzolkin päivät 121-140)
Tzolkin kalenterin voimallisin jakso on sen keskuskanava. Muinaisille mayoille tämä oli mystinen synnytyskanava, tai
linjautumista suoraan maan ja taivaan väliseen yhteyteen. Jaksolle sattuu myös Peilin aaltojakso, joka kuvasta
kosmoksen äärettömyyttä, ja sen heijastelua maanpäälliseen tekemiseen. Näkymättömän ja näkyvän sulautumista
toisiinsa.
Rinnakkaiset todellisuudet saattavatkin näyttäytyä meditaatiossa, unissa, tai dejavu- kokemuksina. Uudeksi syntymä
on käynnissä, avaten intuitiota ja tietoisuutta.
Jaksolla asiat saattavat korostua, kuin jättimäisen suurennuslasin alle laitettuna. Näennäisesti vähäinen voi saada
aikaan myrskyn vesilasissa. Kannattaa olla tarkkana, millaisia tunne aaltoja itsestään lähettää. Sydämen erottelukyky
on paras opastaja.
Erityisesti päivät 27.4-30.4 ( Tzolkin päivät 129-132 ) ovat merkittäviä. Olemme kalenterin keskuskanavan keskiössä.
Nyt jos koskaan, ovat avaruuden aikaikkunat auki ja universumin runsaus linjaus täysin auki. Intuitio, unet, visiot,
kehon tuntemukset, tai tunteet, ovat parhaat opastajat omaan tietoisuuden linjaukseen. Käytössä on äärettömät
rikkaudet, jotka voi olla unelmoimassa todeksi omaan elämään.
Aurinkoisinta uudeksi syntymää meille kaikille.

---------------------------------------------------------------TAPAHTUMIA – Lisätiedot www.paivikaskimaki.com
HELSINKI 21.4 Tulkintapäivä ( yksi aika vapaana )
HÄMEENLINNA 27. - 28.4 Maya-ilta, Mielen ohjauksesta sydämen tielle. 28.4 tulkintapäivä
KOUVOLA 3.5 Tulkintapäivä ja Tähti-maya-ilta
HEINOLA 4.5 Tulkintapäivä
21.-22.5 VAALA- HELMEN PÄIVÄT Hyvinvointitapahtuma, Ruunuhelmessä

KUOPIO 23.-24.5 Tulkintapäivät ja Tähti-maya-ilta 24.5
26.5 – 29.5 KOLI – 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
14.11-29.11.2016

Perusryhmä matkalle on ihanasti koossa, mutta vielä on tilaa sydämen matkalaisille <3.
Lämpimästi tervetuloa mukaan Machu Picchun auringonnousulle, Titicaca järven maagisiin tunnelmiin, ja
kokemaan mystiset Nazca Linjat.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.6 minulle.
Matkan esittely
http://www.paivikaskimaki.com/esite/Perun%20matkaohjelma.pdf
-------------------------------------------------------------------

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

