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Ihanaa, et
haluat tietää
missä menet
henkisellä

polulla.

KAISA W KOSKINEN, 
ENERGIAVALMENTAJA

KAISAWKOSKINEN.FI
KAISA@KAISAWKOSKINEN.FI

Autan sua ymmärtään energiaa,
dimensioita ja elämään ilossa. 

 
Henkinen polku on prosessi ja sillä voi

edetä vauhdilla, kun tietää miten. 

Seu raa  i l oa



4D ja 5D
MITÄ EROA NÄILLÄ KAHDELLA ULOTTUVUUDELLA ON

AJATTOMUUSLineaarinen aikakäsitys 
murenee

LÄSNÄOLOMieli menneessä tai
tulevassa

Pelot toiminnan ajureina PELOTTOMUUS

ROHKEUS,
VARMUUS

 

Epävarmuus

TUNNE ETUSIJALLA Päätöksen loogisia

Manifestointi haasteita LUOMINEN HELPPOA 

Tunteita vaikea tuntea TUNNE OHJAA 

Epätasapainoa TASAPAINO 

Vaikeus päästää irti VAPAUS OHJAA
VALINTOJA

 

Sydänkeskus ei pysy auki SYDÄNKESKUS AUKI 

LUOTTAMUS Usko

Seu raa  i l oa



Aikakäsite katoaa

AJATTOMUUS

Mitä korkeammalle energiasi kohoaa ja
tietoisuuutesi laajenee, sitä vähemmän

olet kiinni ajassa. 
 

Sulla on kalenteriongelmia, et muista
mitään ja hukkaisit pääsi, jos se lähtis

irti. 
 

Normaalia ja hyvä merkki. Henkinen
dementia on merkki matkasta kohti

5D:tä.
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Mieli tulee tähän hetkeen

LÄSNÄOLO

Matalammilla tietoisuustasoilla mieli
vaeltaa jatkuvasti menneessä tai

tulevassa. 
 

Mielesi alkaa hiljentyä. Alat tulla yhä
useammin elämään hetkessä.

 
5D:ssä elät tästä hetkestä käsin etkä osaa

murehtia enää mennyttä tai tulevaa.
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Toimintaa ohjaa vapaus, ei pelko

PELOTTOMUUS

4D on taajuus. jossa kaikki pelot tulevat
kohdattaviksi ja selätettäviksi. Et voi

tuoda mukanasi 5Dhen mitään pelkoja.
 

Joka usein tarkoittaa sitä, että joudut
myös kohtaamaan pahimmat pelkosi

tavalla tai toisella. 
 

Teoriassa kukaan ei opi mitään,
tietoisuus opettaa meitä käytännön

kautta. 
 

Joten kun kohtaat pelkojasi ja ylität niitä
parhaillaan, se on loistava merkki kohti

5D aikajanoja siirtymistä. 
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Epävarmuus lentää ikkunasta

ROHKEUS JA VARMUUS

4D:ssä epävarmuus on olemassa, sillä
sisäinen ohjausjärjestelmä ei vielä ole

täyden luottamuksen alaista. 
 

Epävarmuus johtuu mielen ja sydämen
välisestä tasapainottelusta, kun

molemmat sanoo vähän eri asioita.
 

Alat opettelemaan sydämen kuuntelua
loogisen mielen sijasta. 

 
Epävarmuus on hyvä merkki siitä, että

harjoittelet sisäiseen ohjaukseen
luottamista. Harjoitus tekee mestarin. 
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Logiikan sijaan seurataan tunnetta

TUNNEPÄÄTÖKSET

Korkein minä, sun tietoisuus, viestii
tunteiden ohjausjärjestelmän kautta.

Hyvä tunne tarkoittaa vihreää valoa ja
huono tunne punaista. 

 
Seuraamalla iloa ja hyvää fiilistä, olet

aina menossa oikeaan ja optimaaliseen
suuntaan. Se ei tarkoita etteikö osa
kokemuksista olisi haastavia, vaan
tarpeellisia oppiläksyjä syvempään

heräämiseen.
 

Mutta ennen kuin voi saada ohjausta,
täytyy tunnistaa miltä asiat tuntuvat.

Josta päästäänkin tunteiden kuuntelun
opetteluun. 

Seu raa  i l oa



Kuuntele tunteita

TUNNE OHJAA TOIMINTAA

Opit neljännessä ulottuvuudessa, että
tunteet ovat paras mahdollinen

navigointivälineesi. 
 

Myös ne ikävät kertovat jostain. Yleensä
siitä, että ajatuksesi ovat harhaisia tai
lähestyt asiaa väärästä tulokulmasta. 

 
Et tee enää valintoja pelosta käsin, vaan

sisäisestä vapaudesta. Tämän
indikaattorina on hyvä tunne ja sen
seuraus, vaikkei looginen mieli sitä

ymmärräkään. 
 

Uskalla kuunnella tunnetta ja mitä sillä
on kerrottavana.
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Epätasapaino hälvenee

TASAPAINO

5D on kaikilta osin tasapainon tietoisuus
taajuus. Sitä ennen teet omassa elämässä

tasapainoharjoitukset, jotta voit elää
tasapainosta käsin vitosessa. 

 
Epätasapaino johtuu olemisesta kiinni

vielä kahdessa maailmassa. Osittain olet
kiinni menneessä, vanhassa minässä. Ja

osittain uudessa, valoversiossasi. 
 

Näiden kahden välillä ei varsinaisesti tule
tasapainoa, vaan tulet jättämään vanhan

toppahousuversiosi taakse. 
Sano sille heippa!
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Manifestoinnin haasteet väistyvät

LUOMINEN

Manifestointi käsitteenä sisältää
kuvitelman erillisyydestä. Yritetään
saada jotain omaan todellisuuteen

ulkoisesta todellisuudesta.
 

5D:ssä on kyse vaivattomasta luomisesta,
asiat kulkevat flowssa ja

synkroniteetissa. Luot ykseydestä, et
erillisyydestä käsin. 
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On helppo päästää irti

VAPAUDEN KAIPUU

Kaipuusi vapauden tunteeseen voittaa
irtipäästämisen tuskan. Asioista ja

ihmisistä on helppo luopua, koska tiedät
voivasi luoda tarvitsemasi milloin vain. 

 
Et pelkää enää päästäää irti. sillä tiedät

sen luovan tilaa ja vapautta sisällesi.
Vanhasta kiinni pitämisen hintaa et ole
enää valmis maksamaan, se tuntuu liian

raskaalta energeettisesti.
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Myötätunto on rakkautta toiminnassa

SYDÄNKESKUS ON AUKI

Uskallat elää sydän auki, sillä tiedät
olevasi aina sisimmässäsi turvassa.

Kukaan ei voi vahingoittaa sinua
pysyvästi. 

 
Uskallat elää sydämestä käsin, jakaa ja

loistaa rakkauden värähtelyä. Rakkaus ei
pelota, mietitytä tai rajoita. Jaat sitä

anteliaasti ja heräät syvemmälle
myötätuntoon. 



Et vain usko, vaan luotat

LUOTTAMUS

Ulkoapäin tulevan uskon tilalle tulee
luottamus. Tsekkaat kaiken informaation

osalta resonoiko se ja uskallat elää
omasta totuudesta käsin. 

 
Et hoe muiden totuuksia tai usko niihin

sokeasti, vaan muodostat oman totuutesi
ja luotat sisäiseen ohjaukseesi.  

 
 

Seu raa  i l oa



Nähdään
somessa!
Facebook: KaisaWK 
Instagram: KaisaWK

Youtube: Kaisa W Koskinen

Tuu mukaan 5Dhen

https://www.facebook.com/kaisawk
https://www.facebook.com/kaisawk
https://www.instagram.com/kaisawk/
https://www.youtube.com/channel/UCxaYbwiBKdCZ6dgGRrUZpMQ

