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SINISEN APINAN AALTOJAKSO 29.4 – 11.05
Tämä jakso on heti alkumetreillä laittanut liikkeelle kaiken sen, minkä on
aiemmin pystynyt pitämään jotenkuten aisoissa, tai piilossa. Apina, magian ja
illuusion mestari, on herättänyt sisäisen viattomuuden. Kyvyn nähdä asiat
täydellisen aidosti ja rehellisesti. Näillä aineksilla moni on käynyt läpi pienen
kuoleman! Kuin olisi menty läpi synkimmän yön, tai kapeimman
neulansilmän.
Kaikki on käännetty nurin perin ja ylösalaisin. Mullistuksen jälkeen jäljelle
on jäänyt kaikkein paras osa itseä, ja vain aidon sydänyhteyden kautta
kulkevat ihmissuhteet.
Ystävyyssuhteet, tai parisuhde ovat olleet tulikasteessa, ja on kysytty tinkimätöntä rohkeutta pysyä mukana
muutosvoimien keskiössä. Lopputulos on toisilla päättynyt eroon, toiset ovat nousseet aivan uudelle ja ennen
kokemattomalle taajuudelle. On kuin olisi herännyt henkiin pitkän unohduksen yön jälkeen. Löytää sen, mitä on koko
elämänsä tiennyt tavoitelleensa.
Yksin tai yhdessä, nyt on tarkoitus nousta täydellisen uudelle kehitystaajuudelle. Tietoisuutemme näkee kaiken
kirkkaan rehellisesti, sisäisestä totuudestaan ei voi tinkiä piiruakaan. Avoin, vilpitön ja luottavainen yhteys, vain se
enää kelpaa, niin ihmissuhteissa, kuin kaikilla elämän osa-alueilla.
Olemme vielä keskuskanavan jaksossa (19.4-8.5) ja yhteydet kosmokseen ovat täysin auki. Olemme energian
alueella, jossa tapahtumia on paljon, ja synkronismi on todella nopeaa. Ennustettavuus näyttää kadonneen lähes
kokonaan. Aika nopeutuu, ja ajan kokemus on muuttumassa huimaa vauhtia. Tunti on kokemuksena kuin kymmenen
minuuttia, ja kiireessä kaikki jää tekemättä. Seuraavassa hetkessä huomaa tehneensä viikon hommat päivässä, kun
aika onkin joustanut ihmeellisesti.
Parhaiten kaikki onnistuu, kun uskaltaa olla katsomatta kelloon, ja lähtee jokaiseen päivään mahdollisimman
suunnittelemattomana. Ehdottoman tärkeä on toimia vapaudestaan käsin, ja olla reagointivalmis heti, kun sydämessä
läikyttävä tunne kutsuu impulsiiviseen suuntaan.

Fyysisesti keskuskanavan jakso on aiheuttanut väsymystä, ja toisaalta nukkumisongelmia. Selän, ja niskan kipuilua tai
päänsärkyjä on ilmassa myös. Energia aktivoi sydänkeskusta, ja fyysinen sydänkin on sen myötä reagoinut. Itkusta
nauruun ei ole pitkä matka, ja tunteet ovat ailahdelleet hetkessä muuttuen.
Käpyrauhanen aktivoituu, solumuisti herää ja intuitiivinen näkijä on hetkihetkeltä valppaampi katsomaan maailmaa
totuuden silmin. Muisti ei toimi, ja ajatus pätkii tai karkailee. Turhat ajatukset vain pyyhkiytyvät pois, samoin kuin
turha tekeminen. Muistaa vain tärkeimmän ja ehtii tehdä vain oleellisen.
Reagointikykyisyys on todella valttia nyt, kun universumi voi pudottaa syliisi mahdollisuuksia toisensa perään,
yllättäen runsaudella ja ilolla. Yllätä ja tule yllätetyksi! Jaksolla kaikki on mahdollista.
Ne siemenet, joita nyt istutat, tuottavat satoa piankin, joten astu elämän karkkikauppaan, ja valitse ihan mitä vain
haluat, kuin lapsi. Tässä kosmisessa herkkukaupassa eivät aikuisten säännöt päde!
Kasvuteemoina jaksolla ovat ilottomuus, masentuneisuus ja sarkasmin. Energiat haittaavat myös keskittymiskykyä, ja
voivat aiheuttaa tunneräjähdyksiä. Illuusiot, joita on rakennellut, puhkeavat. Ympäröivän maailman piilotettu
todellisuus voi paljastua, aiheuttaen hämminkiä. Jakso opettaa luottamaan omaan vaistoon ja sydämen ohjaukseen.
Mikään ei ole pysyvää, ja kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Luottamus on ydinteemana jaksolla.
Luota että elämä kantaa, ja mylläkästä syntyy jotain upeaa ja uutta. Sinun tarvitsee vain antaa sille mahdollisuus.

Videolla lisää ajatuksiani Apinan aaltojaksosta
https://www.youtube.com/watch?v=LqAe-RskVlk

MATKA SYDÄMEN TIELLE – CAMINA DEL CORAZON 14.-29.11.2016
Lähde kanssani Perun ja Andien lumoaviin tähtitunnelmiin, ilmoittautuminen 3.6 mennessä.
Esite http://www.paivikaskimaki.com/esite/Perun%20matkaohjelma.pdf
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KOUVOLA 3.5 Tulkintapäivä ja maya-ilta Tähti-ihmisistä ja erityisherkkyydestä
HEINOLA 4.5 Tulkintapäivä
TAMPERE 10.5 TähtiMaya-ilta erityisherkkyydestä ja tähti-ihmisistä
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
http://www.paivikaskimaki.com/esite/Koli.pdf
JYVÄSKYLÄ 7.6 Tulkintapäivä
VANTAA 16.6 Tulkintapäivä
HELSINKI 17.6 Tulkintapäivä
MIKKELI 21.-22.6 Kesäpäivän seisauksen maya-ilta ja tulkintapäivä
LAHTI 11.6 Maya-kalenteri kurssi alkeis- / jatko kurssi
HELSINKI 18.6 Maya-kalenteri kurssi alkeis- / jatko kurssi
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