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Sielun tie  

 

Tässä marraskuun messussa mainittiin ihmiselämän kaksi rajapylvästä: 

Syntymän ihme, joka tuo ihmisruumiiseen sielun 

Kuoleman ihme, joka palauttaa sielun takaisin kotiinsa 

Me tunnemme elämämme kulun syntymästämme tähän päivään saakka, mutta mitä me tiedämme 

kuoleman ja uudelleen syntymän välisestä olotilasta?  

 

Useiden eri henkilöiden kertomissa  kuoleman rajakokemuksissa on paljon yhteisiä piirteitä kuten 

ruumiista irtautuminen, valotunnelin läpi kulkeminen, edesmenneiden omaisten kohtaaminen, oman 

elämän filminauhan läpikäynti, aistien herkistyminen (syntymäsokea näkee) sekä suunnaton onnen- 

ja rakkaudentunne.   

Rajalta takaisin palanneet ovat kertoneet vaikeasta päätöksestään olla jäämättä ihanan tuntuiseen 

hankien maailmaan. Palaamispäätökseen on vahvimmin vaikuttanut oivallus fyysisessä maailmassa 

suoritettavasta elämäntehtävästä.  Kuoleman rajan kokeneille on yhteistä se, että kokemus on 

muuttanut dramaattisesti heidän elämäänsä. 

Pyhät kirjoitukset ja muinaiset tekstit kertovat henkien maailmasta, jonne päätyvät ne sielut, joilla ei 

ollut tarjolla mahdollisuutta palata. Meidän aikalaisistamme henkien maailmaa ovat  kuvanneet 

muun muassa yhdysvaltalainen hypnologi Michael Newton ja englantilainen meedio Lisa Williams. 

Heidän julkaisemissaan kirjoissa on hämmästyttävän yhdenmukaisia kuvauksia siitä, minkälainen 

henkien maailma on ja minkälaiset lainalaisuudet siellä vallitsevat.  

Nämä kuvaukset osoittavat fyysisen maailman termejä käyttäen, että henkien maailmassa on 

systemaattisesti rakennettu ja toimiva koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Tai onko oikeampi 

sanoa, että henkien maailma on se kehittämisorganisaatio, jonka tavoitteena on ihmiskunnan 

asteittainen parantaminen luomalla sieluille täydellistymiseen tähtäävän uudelleensyntymisen 

edellytykset. 

Kuoleman rajan ylittäneitä on vastassa heidän oppaansa, kaksossielunsa, sielunkumppaninsa ja 

ystävät tekemässä saapumisen tutun ja turvallisen oloiseksi. Tervetuloseremonioiden jälkeen uusi 

tulokas ohjataan lepäämään, tervehtymään ja puhdistumaan. Tämän jälkeen  sielu saapuu 

suuntautumispaikkaan,  jossa hän läpikäy oppaansa kanssa juuri päättyneen elämänsä. Opas tietää 

kaikki opastettavansa vahvat ja heikot puolet ja on valmis työskentelemään hänen kehittymisensä 

tukemiseksi. Tätä voisi kutsua nykytermein suoritusarvioinniksi ja koulutussuunnitelman 

laadinnaksi. 

Suuntautumisvaiheen jälkeen sielu ohjataan kehitystasoaan vastaavaan sieluryhmään, jonka voidaan 

kuvitella vastaavan fyysisen maailmamme koululuokkaa. Saman ryhmän jäsenet ovat vanhoja 

ystäviä, jotka ovat suunnilleen samalla tietoisuuden tasolla. 

Kehittyneempien ryhmien oppaat eivät ole jatkuvasti kouluttamassa ryhmää, vaan se työskentelee 

itsenäisesti. Kehityksen edistyessä voi päästä nuoremmaksi oppaaksi tai sielulle osoitetaan hänen 

taipumuksiensa mukaisia vastuita. Hänen tehtävänään on usein myös fyysisessä maailmassa olevien 



henkilöiden tuki ja ohjaus. Tätä voisi kutsua nykytermein koulutussuunnitelman toteutukseksi. 

 

Opiskelu ryhmän ja ohjaajien kanssa valmentaa sielua seuraavaa fyysistä elämää varten. Sillä on 

vapaus päättää, milloin ja mihin hän syntyy ja kuka hän haluaa olla. Oppaat kartoittavat sielun 

valmiudet uuteen elämään ja tällä on tietenkin vahva vaikutus lopulliseen päätökseen.  

Oppaat ja ryhmä auttavat sielua myös kehovalinnassa, sillä fyysisen kehon ominaisuudet 

vaikuttavat tulevan elämän oppiläksyjen suorittamiseen. Sielun on valittava myös perheensä ennen 

syntymää, sillä se, mitä elämässä opimme, riippuu siitäkin, minkälaisen kohtelun me saamme 

lapsena. Tätä voisi kutsua nykytermein tavoitteiden asettamiseksi. 

Sielun syntyminen uudelleen johonkin tiettyyn aikaan ja paikkaan on siis systemaattisen 

suunnittelun tulosta. Syntymän ihmeessä vapaasti linnun lailla liitänyt sielu suljetaan taas fyysisen 

elämänsä ajaksi kehon lintuhäkkiin, jossa asustaen hän toteuttaa  elämäntehtäväänsä ja jatkaa 

matkaansa sielun ikuisessa elämässä. 

Näin sielun matkaa ovat siis kuvanneet Michael Newton ja Lisa Williams. 

Täältä maapalloltakäsin sielun matkaa tarkastellen voisi sanoa, että elämä on sielun koulu, jota 

käydään vuorolukukausin Valon maailmassa ja Aineen maailmassa. Kuolema on tässä vain 

siirtymävaihe samoin kuin syntymäkin. 
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