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Ytimekkäässä paketissa käyn läpi 
niitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuk-
sia, joita ilmenee elämän tyypilli-

simmissä tavalla tai toisella karmallistaus-
taisissa läheisissä ihmissuhteissa. Aloitan 
syntymäperheestä, koska se joka tapa-
uksessa on se alkupiste ja saapumisväy-
lä, jota kautta jokaiseen maanpäälliseen 
inkarnaatioon tullaan. Syntymäperheen 
kautta omaksutaan mielenmaiseman al-
kuperäiset väritykset, tunnemaasto, koke-
mus omista rajoituksista, heikkouksista ja 
vahvuuksista sekä siitä, millainen paikka 
maailma on ja mitä ominaisuuksia (kuten 
kiinnostuksen kohteita, ammatteja, har-
rastuksia, mielipiteitä, luonteenpiirteitä) 
on toivottua/sallittua perheen vinkkelistä 
katsottuna ilmaista, mitä taas ei. Nämä 
lapsuuden ohjelmoinnit elävät omaa elä-
määnsä vielä pitkälle aikuisuuteen, ellei 
yksilö itse tee jotain ohjelmointiensa pur-
kamiseksi ja uudelleenoppimiseksi. Joka 
tapauksessa lapsuusperhe ja koko perhe-
dynamiikka on voimakas taustavaikuttaja, 
jonka muovaava voima – joko tietoisesti 
työstettynä tai ei – säilyy halki elämän.

Jokaisen yksilön kasvuympäristö on 
hänelle haasteellinen, ja voi lisäksi sa-
noa, että karmallinen: tyypillistä on, että 
vähintään 1-2 perheenjäsenen kanssa on 
karmaside, joka juontaa juurensa use-
ampaan kuin vain yhteen entiseen elä-

mään. Yllättävän yleistä vieläpä on, että 
entiset viholliset tai muutoin kaunaa toi-
silleen kantavat yksilöt joutuvat nimen-
omaan syntymään keskenään samaan 
biologiseen perheeseen. Tällainen järjes-
tely ikään kuin ”pakottaa” heidät kohtaa-
maan toisensa rakkaudesta käsin vihan tai 
kyräilyn sijaan.

Rakkauden eteen on kuitenkin tehtävä 
töitä perhedynamiikassakin, jotta vanha 
epäluulo ja väärinteot raukeaisivat: sielu-
tasolla se on toistuvaa itsensä voittamista 
ja ulkoisella tasolla kompensaatiota enti-
sestä. Ei siis ihme, että suomenkin kieles-
sä on olemassa ilmaisu siitä, kuinka per-
he/suku on ”pahin”.

Biologinen perhe on siis eräänlainen 
synnyinlahjaksi saatu (ansaittu) haas-
te, joka hyvinkin on mahdollista elämän 
kuluessa selvittää ja muuntaa hyväk-
si. Olennaista tässä työssä on ensinnä-
kin oman syntymäperheen hyväksymi-
nen; oman lapsuuden ja menneisyyden 
hyväksyminen ja siunaaminen kaikkine 
puutteineenkin. Siihen kenties kykenee 
vasta kasvuvuosien jäätyä kauas taakse, 
mutta se riittää hyvin. On myös olemas-
sa tehokkaita henkisiä menetelmiä, joil-
la perhekarmaa ja geneettisiä linjoja voi 
puhdistaa, jopa useita satoja vuosia täs-
tä hetkestä taaksepäin omien vanhempi-
en ja isovanhempien sukupuussa kulkien. 
Samalla tulee auttaneeksi paitsi itseään, 
niin myös muita sukunsa jäseniä, edes-
menneitäkin. Sitten on olemassa senkal-
taisia metodeja kuin perhekonstellaatio 
pienryhmissä tai kevythypnoosin kautta 
tapahtuva vanhojen ohjelmointien pur-
kaminen (jälkimmäinen on menetelmä, 
jota käytän itse työssäni mm. regressiossa 
ja hypnoositerapiassa). Kumpikin näistä 

menetelmistä on hyvän ohjaajan tekemä-
nä erittäin voimallinen ja tunnetasolla va-
pauttava, solutasolla tuskallisia muistoja 
pysyvästi poispurkava. Syntymäperheen 
hyväksymistä ehkä auttaa sekin tosiasia 
ja tieto, että vanhempansa saa syntyvä sie-
lu itse valita – joskin potentiaalisia vaih-
toehtoja on usein olemassa kourallinen, 
ei vain yhtä, koska maapallolla vietetty-
jä elämiäkin on laaja kirjo ja karmasuh-
teita on ehtinyt kerääntyä moneen suun-
taan. Astrologin näkökulmasta katsottuna 
sekin on erityisen merkityksellistä, että 
syntymähetki kellonaikaa myöten on eri-
tyisen huolella ’ylhäältä käsin’ ajastettu, 
koska syntymäkartan täytyy toki vastata 
pääpiirteiltään tulevan inkarnaation evo-
luutiohaasteita sekä siihen mennessä ker-
rytettyä kokemusten pankkitiliä ja luon-
teenpiirteitä.

Biologisen perheen lisäksi on elämäs-
sä läsnä myös niin sanottu sielunperhe. 
Joskus näiden kahden välillä on limittäi-
syyttä, niin että osa syntymäperheen jä-
senistä on lisäksi vahvoja sielunsukulai-
sia, mutta näin ei ole suinkaan aina. Mitä 
pidemmälle ihminen henkisellä tiellään 
etenee, sen vahvemmaksi kasvaa sieluper-
heen merkitys, ja sen useamman ja inten-
siivisemmän sieluperhekontaktin yksi-
lö tyypillisesti elämäänsä rikastuttamaan 
löytää. Sieluperheen kesken on olemassa 
sielunsisaria ja –veljiä, tehtäväkumppa-
nuutta, romanttisena suhteena koettuja 
ns. kaksoisliekkejä, joiden yleensä kerro-
taan intensiteetillään hoitavan sen ”vii-
meisen karmallisen puhdistuksen” en-
nen varsinaisen kaksoissäteen eli yksilön 
alkuperäisen kosmisen kaksoissielun ta-
paamista. Tämä on alue, jossa eri henkis-
ten opettajien terminologia risteää, mutta 

olennaista eivät olekaan läheisistä sie-
lunsukulaisista käytettävät termit, vaan 
sen energian laadullisuus, joka sielun-
sidettä karakterisoi. Jokainen kaksois-
liekkisuhteen kokenut aivan varmasti 
ymmärtää sen, mitä kyseisen suhde-
lajin syväkairaavalla puhdistavuudel-
la tarkoitetaan: tuskalta ei voi välttyä, 
mutta ihminen palaa takaisin tuollaisen 
suhteen läpikäytyään sielullisesti mer-
kittävästi puhdistuneena.

’Sielullisuus’ onkin tässä se koko 
ydin, koska mikäli tahtoo ymmärtää 
sen eron, mikä on ns. tavanomaisella 
menneen elämän karmasuhteella ja lä-
heisellä sielunperhesuhteella, niin avain 
noiden kahden erottamiseen toisistaan 
piilee juuri siinä, minkä laatuinen on se 
yhteys ja vetovoima, joka kahta ihmistä 
toisiaan kohden vetää. Mikäli yhteyden 
luo ensisijassa mentaalinen, fyysinen 
tai tunneperäinen vetovoima, olkoot 
se kuinka ’magneettista’, pakottavaa tai 
salamannopeasti ilmestyvää hyvänsä, 
on tuolloin yleensä kyse menneen elä-
män karmallisesta tuttavuudesta – joka 
missään nimessä ei automaattisesti ole 
osa omaa alkuperäistä/galaktista sielu-
perhettä. Myös karmasuhteet tuntuvat 
usein siltä, että ”on tuntenut toisen ih-
misen koko ikänsä”, että on keskinäi-
siä telepatian hetkiä tai toinen ihminen 
saattaa olla ihan käsittämättömän sa-
malla aaltopituudella.

Sieluperhesuhteissa sen sijaan kah-
den ihmisen välisen yhteyden tärkein 
ja ensisijainen elementti on voima-
kas sidos nimenomaan sielujen välillä, 
ns. ’sielullinen kudos’. Siinä saattaa to-
sin potentiaalisesti olla mukana vah-
vaa fyysistä vetovoimaa, vavisuttavia 

tunteita tai hetkiä, jolloin tuntuu osaa-
van lukea toisen ajatukset – mutta vaik-
ka nämä elementit otettaisiin pois, niin 
sidos säilyisi silti, koska sen ensisijai-
nen rakennusaine on sielullis- henki-
nen, ei maapallotasolla syntynyt, vaan 
kotoisin niistä tähtisfääreistä, täsmäl-
leen siitä ”galaktisesta laadullisuudesta”, 
josta suoraan periytyy se monadi/sielu-
rykelmä eli sielujen perhe, johon yksi-
lö itse kuuluu. Siksi aivan ylimaallinen 
tuntemus kotiinpaluusta saattaa luon-
nehtia kahden ihmisen välistä yhteyttä 
silloin, kun heidän galaktiset juurensa 
ja sieluperheensä todellakin on sama. 
Sielukumppanisuhde saattaa hyvin olla 
täysin platoninen tai vaikkei olisikaan, 
on keskeistä sidoksessa yhteinen hen-
kinen elämäntehtävä, korkeat energia-
taajuudet ja sielullinen ykseys – eikä 
sentapainen romanttinen rakkaus kuin 
kulttuurimme sen stereotyyppisesti 
määrittelee. Sieluperhekontaktissa on 
väkevästi läsnä ’ikuisuuden elementti’, 
jokin ajan ja paikan, koko fyysisen ole-
massaolon, ylittävä aspekti: kyky nähdä 
ja kokea ja tuntea toinen ihminen sii-
nä olomuodossa, kaikessa siinä valossa, 
syvyydessä ja ominaislaadussa, jota hän 
hengen tasolla edustaa. Mentaalisuus 
ja fyysisyys haipuvat pois silloin, kun 
kaksi sielua syvästi kokee keskenään 
sielullista yhteenkuuluvuutta. Ohikii-
tävän hetken ajan, he saavat itsensä ja 
persoonallisuutensa tason ylittäessään 
kokemuksen siitä, mitä tarkoittaa ole-
massaolo aineen ja ajan tuolla puolen, 
ei ainoastaan fyysisen kuoleman jälkei-
sessä maailmassa, vaan maapallopla-
neetan tulevissa, mittaamattomasti ny-
kyistä henkisemmissä inkarnaatioissa.
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