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Yhden inkarnaation puitteissa ihmi-
sellä on elämäntehtävä – ja useita 
sivuhaaroja päälinjasta – joka poh-

jautuu niihin esisyntymällisiin sopimuk-
siin, jotka yksilön sielu on oman korke-
amman minän ja viisaiden henkivaltojen 
kanssa sopinut. Henkimaailmasta käsin 
katsottuna maanpäällinen elämä haastei-
neen, iloineen ja päämäärineen näyttäytyy 
erilaisena kuin meille: sielun tavoitteet ja 
henkisten sopimusten täytäntöönpano on 
olennaista, kun taas vähemmän vaa’assa 
painavat elämän mitattavissa olevat maal-
liset päämäärät. Toki nämä kaksi eivät ole 
toisilleen vastakohtaisia – puhumattakaan 
että kumoaisivat toisensa - ja ihannetapa-
uksessa ne saattavat kulkea käsi kädessä. 
Silti ei pidä rinnastaa esimerkiksi palk-
katyötä, perhettä tai julkista, maallista 
uraa ja roolia sielun elämäntehtävään. 
Tekemissäni ’Elämäntehtäväsi ydin’ –tul-
kinnoissa ilmenee toistuvasti se seikka, 
että merkittävä lohko ihmisen syvintä 
elämäntehtävää on ulkomaailmalle nä-
kymätöntä työtä – ja voi liittyä puhtaasti 
energeettiseen, tutkivaan tai parantavaan, 
esteitä poistavaan ja transformoivaan 
toimintaan taustalla tai joskus tiettyihin 
sieluihin, joita kohtaan on auttamisteh-
tävä. Toisinaan riittää se, että kyseiset 
sielut edes hetkellisesti kohtaa ja tunnis-
taa, jota kautta tietty karmallinen lupaus 

– sekä molempien sielujen transformaatio 
- täyttyy. Myös julkisessa roolissa voi olla 
aineksia yksilöllisestä henkisestä elämän-
tehtävästä, vaikka tietysti koskaan se, mitä 
ulospäin näyttäytyy, ei ole koko totuus. 

Mitä kautta sitten Saturnus planeetta-
na on ihmisen elämäntehtävään sidoksis-
sa? Saturnukseen liittyy olennaisesti aika 
– lineaarisesti eteen- ja taaksepäin mi-
tattava aika, ei niinkään ’ajan laatu’, jota 
mm. astrologia kuvantaa – ja koska aika 
yhden inkarnaation puitteissa on rajal-
lista, on Saturnuksenkin perusominai-
suus rajallisuus ja rajoitukset. Nykymaa-
ilma tulkitsee tyypillisesti rajallisuuden 
käsitteen negatiivisena, mutta jollei olisi 
rajallisuutta, ei olisi lainkaan fokusoitua, 
rakentavaa toimintaa. Saturnuksen rajal-
lisuuden kääntöpuoli on rakentavuus ja 
rakenne: selkäranka. Yhden ihmiselämän 
lyhyt aikajänne – sen melankolinen ohi-
kiitävyys ja maallisessa mielessä jatkuvas-
ti läsnä oleva luopumisen, vanhasta irti-
päästämisen teema – on karu realiteetti, 
mutta samalla se pelkistää, selkeyttää ja 
auttaa keskittymään siihen, mikä sielu-
tasolta tarkasteltuna on tärkeintä. Satur-
nus lisäksi halkoo ihmiselämän heti syn-
tymästä lähtien aina 84-ikävuoden ’yhden 
täyden inkarnaation täyttymyspisteeseen’ 
saakka teemaltaan ja henkisen kehityksen 
tasoltaan erilaisiin seitsemän vuoden jak-
soihin. Elämisen motivaatio, elämän ym-
märtämisen taso/syvyys ja sielullisten ta-
voitteiden ydin, kehittyy jatkuvasti ja on 
suunnattoman erilainen verrattaessa jopa 
kahta peräkkäistäkin seitsenvuotiskautta. 
Saturnus on siis ajan määre - ja aikaa mi-
tataan ihmiselämän puitteissa aina 7 vuot-
ta kerrallaan. Neljä kierrosta läpikäytyään 
(eli noin 28-29 vuoden ikä) tapahtuu ns. 

Saturnuksen paluu, jolloin tämä raskas 
planeetta palaa ihmisen syntymäkartalla 
samaan asemaan, jossa se syntymähetkellä 
oli. Tällöin tapahtuu välttämätön sisäinen 
irtautuminen lapsuusympäristön vaiku-
tuksista ja mentaalisista ohjelmoinneis-
ta: ihminen itsenäistyy sanan tosimerki-
tyksessä ja tästä hetkestä eteenpäin, vuosi 
vuodelta vahvemmin, hän toimii omista 
yksilöllistä päämääristään ja elämänmo-
tivaatioista käsin. Tapahtuu ensimmäinen 
merkittävä ajalliseen rajallisuuteen herät-
tävä kokemus, eikä suunnitelmaton het-
kessä eläminen, perhe- tai kouluympäris-
tön ’ohjelmointien’ mukaan toimiminen, 
tai hajanainen kokemuksien kerääminen 
ammatillisessa elämässä tai muutoin, ole 
enää mahdollista alkuelämän nuoruuden 
huolettomassa hengessä. Omaan itseen 
ja omiin syvätason motivaatioihin täy-
tyy tässä ajankäänteessä ensi kertaa tu-
tustua kunnolla: ottaa oma yksilöllisyys ja 
sen pitkäjänteiset vaateet vakavasti. Tästä 
seuraa osalle ihmisiä kriisin paikka, koska 
olemuksen syvyyksistä esiin nousevat oi-
vallukset voivat vaatia ulkoisen muutok-
sen tekemistä ammatillisessa elämässä – 
tai konkreettisessa elämässä muutoin. 

Yllä olevan Saturnuksen paluun esi-
merkki havainnollistaa sitä, kuinka ajan 
rajallisuus – eli toisin sanoen ’kuolema’, 
maallinen kuolema, ja tietoisuus siitä, pal-
velee ihmiselämässä elämän päälinjan py-
symistä oikeilla raiteillaan. Kun ihminen 
nuoruuden, elinvoiman ja ihmisen koko 
elämänkaaren rajallisuuden ymmärtäes-
sään (ja nuoruusvoimien jo tuolloin vä-
hittäin alkaessa haipua) kysyy vakavan il-
mapiirin vallitessa itseltään, mihin hän 
jäljellä olevan ajan tahtoo käyttää, nou-
sevat tuolloin tietoisuuteen – tai vähin-

täänkin alitajuntaan – sielun päämäärät, 
sielutason esisyntymälliset sopimukset. 
Kaikkea ei tässä vaiheessa vielä tiedoste-
ta, mutta totta on silti, että elämä omak-
suu uuden suunnan, erilaisen sävyn kuin 
aiemmin. Saturnus onkin karussa rea-
lismissaan eräs eniten ihmistä henkis-
tävistä planeetoista (vaikka se toisaalta 
sijaitsee kriittisessä asemassa yhteiskun-
nallisten planeettojen ja puhtaasti hen-
kistävien, ylipersoonallisten planeettojen 
ryppään keskellä – se on siirtymävaihe ja 
’taikaovi’  maasidonnaisuudesta yliais-
tisen todellisuuden orastavaan aavista-
miseen…) juuri siksi, että Saturnuksella 
on rajoittavien piirteidensä ja Kronos-
luontonsa kautta suora yhteys maalliseen 
kuolemaan. Ruumiillinen kuolema on 
synonyymi henkiselle syntymälle: paluu 
sielun alkuperäiseen henkiseen olomuo-
toon. Kuun voimien kautta maapallolle 
synnytään ruumiiseen kehittymään hen-
kisesti maapallon paineessa kuin timant-
ti, Saturnuksen vartioiman valotunne-
lin kautta ruumiista poistutaan takaisin 
henkitodellisuuteen. Kuoleman realitee-
tin ymmärrys ja tunnustaminen jo elossa 
olon aikana kirkastaa ihmisen tietoisuu-
den: monissa vanhoissa mysteeriopeis-
sa niin tiibetinbuddhalaisuudessa kuin 
Carlos Castanedan kirjoissakin, keho-
tetaan ihmistä ”kuolemaan ennen kuin 
kuolee”, koska vasta sen jälkeen osaa elää 
oikein. Vasta sen jälkeen osaa elää va-
rauksetta ja täysillä sielunsa ohjaukses-
sa: vääränlainen konformismi ja muiden 
ihmisten hyväksynnän hakeminen omil-
le valinnoille väistyy. Kuoleman suur-
ta taustakangasta vasten tarkastellessa 
moni vähäpätöinen pelko, turhauma ja 
huolenaihe menettää merkityksensä – 

eikä näin ollen toimi enää esteenä etene-
miselle ja syvimmän elämäntehtävän to-
teuttamiselle. 

’Elämäntehtäväsi ydin’ -tulkinta on 
Saturnuksen tavoin valaiseva luuran-
ko, rakennekaavio, niistä merkittävim-
mistä esisyntymällisistä sopimuksista, 
joita sielu on tuonut mukaansa henki-
maailmasta käsin. Tulkinta valaisee yk-
sityiskohtia ja usein muutamia tehtävän 
kannalta tärkeimpiä karmallisia ihmis-
suhdesidoksiakin, jonka lisäksi se tar-
joaa kattavan yleiskuvan koko inkar-
naation halki kulkevasta johtotähden 
kaltaisesta teemasta. Ihmiset ovat kerto-
neet löytäneensä luottamusta, selkeyttä 
ja sydäntä liikuttavan tunteen johdatuk-
sen konkreettisesta toiminnasta elä-
mässään tulkinnan kautta – sen lisäksi, 
että useat tulkinnan yksityiskohdat ovat 
resonoineet sen kanssa, minkä ihminen 
jo nyt tunnistaa sielussaan merkittäväksi 
ja jota kohtaan on tuntenut aavistuksen-
omaista vetoa, törmännyt kyseisiin seik-
koihin (esineisiin tai aihepiireihin) joko 
suoraan elämässään tai lukemansa kir-
jallisuuden kautta. 
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