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Ollakseen sieluvirrassa ja vankassa 
ohjauksessa, tulisi pystyä olemaan 
monella tasolla joustava. Joustavuus 

on kuitenkin eri asia kuin ajelehtiminen, 
jossa ei ole juurikaan intentiota tai moti-
vaatiota viedä elämäänsä johonkin tiettyyn 
päämäärään. Suunnan muuttaminen pää-
määrällisen matkan edetessä on kuitenkin 
tarpeellista joustokykyä, sillä sielu järjestää 
eteemme monenlaisia yllätyksiä. 

Olisikin hyvä ottaa hetkisen tarkastella, 
mikä on oma suhtautuminen yllätyksiin. He-
rättääkö asia innostusta vai kankeutta, jopa 
pelkoa. Joillakin saattaa olla positiivistenkin 
yllätysten suhteen ovet kiinni, koska se me-
nee oman ihmistason kontrollintunteen yli. 
Kaikenlaisen huomion saaminen voi myös 
tuntua epämiellyttävältä. Silloin on hyvä 
haastaa itsensä ja keskittyä vastaanottami-
seen ja kontrollista irrottautumiseen. 

Vaikka syntymäpäiväyllätykset, lottovoi-
tot ja joululahjat tuntuisivatkin suhteellisen 
helpoilta ja mielekkäiltä ottaa vastaan, yllä-
tyksiä on kuitenkin monenlaisia muitakin, 
epämiellyttäviäkin. Ihmiselle melko tyypilli-
nen muutosvastustus saattaa aiheuttaa epä-
miellyttävyyttä ja joustamattomuutta polkua 
kohtaan varauduttaessa näihin mielelle ikä-
vämpiin yllätyksiin. 

Mikä sitten on epämiellyttävä yllätys. 
Se on yleisimmin jotain, mitä mieli ei osaa 
odottaa tai halua elämään - joskus siis myös 
positiivinen asia. Se voi myös olla kipeiden 
asioiden nouseminen pintaan, jotka olisi 
hyvä hoitaa suotuisien asioiden tieltä pois. 
Entä sitten ne yllätykset, kun jotain meille 

tärkeää otetaan pois, läheinen kuolee tai 
menetämme omaisuutta. Pystymmekö tun-
temaan samaa innostusta kuin jouluna? 
Mitähän muuta onkaan sitten tulossa, jos 
nämä asiat viedään pois! Luopuminenkin 
voi sisältää paljon odotusta uudesta. Entä 
kun terveyttämme uhataan jonkun tärkeän 
oppiläksyn nimissä, jotta voisimme tule-
vaisuudessa olla valmiimpia suurempaan 
virtaan ja onnellisuuteen. Käy haastavak-
si suhtautua sielupolun yllätyksellisyyteen 
ihanana asiana. 

Mitä sitten tehdä ja miten vapautua suh-
tautumisesta asioihin? Kaiken pohjana on 
luottamus omaa sielua kohtaan. Luottamus 
siihen, että mitä tahansa polkuun kuuluukin, 
”hyvää” tai ”pahaa”, se palvelee meitä jol-
lain tavalla. Se auttaa jaksamaan yli niiden-
kin vaiheiden, jolloin voimat tuntuvat olevan 
koetuksella ja kärsivällisyys lopussa. Voim-
me luottaa myös siihen, että sielu palkitsee 
tekemämme työn ja ”ikävien” yllätysten ja 
sitä seuranneen kehityksen jälkeen seuraa 
aina palkinto. Voimme siis alkaa odottaa jo 
sitä positiivista vaikean ajanjakson jälkeen. 
Se on tulossa! Haasteena on tällöin erottaa 
se mikä tulee sielulta ja minkä tulemme itse 
luoneeksi turhaan. Omia luomuksiamme ja 
niistä selviämistä ei toki palkita erityisem-
min, sillä olemmehan valinneet ne itse. 

Joustavuutta lisää myös se, että kohda-
tessa yllättävän tilanteen, etsimme vapaaeh-
toisesti sen mitä voisimme tilanteesta oppia. 
Silloin läksyn ei tarvitse jatkua pitkään tai 
toistua. Nämä epäoikeudenmukaisilta tun-
tuvat toistuvat ikävät yllätykset voivat lisätä 
epäluottamusta omaa sielua kohtaan, jos-
kaan se ei ole niiden tarkoitus. Silloin yksilö 
tulee eristäneeksi helposti itsensä sielustaan, 

koska pelkää sielun tekevän niin satuttaak-
seen tai loukatakseen. Kehitys pysähtyy ja 
tilanteen raukeaminen vaikeutuu kun ohja-
usta ei kuunnella. Tätä epäluottamusta on 
monesti vaikea puhdistaa ja luottamusta an-
saita uudelleen, jos portti ohjaukselle sul-
keutuu. Tilanteen neutralisointi voi kestää 
vuosia, vuosikymmeniä tai elämiä.

Parhaana tilanteen laukaisijana koke-
mukseni mukaan on ymmärrys siitä, miksi 
sielu on valinnut kyseisen polun. Ymmärrys 
auttaa irrottautumaan katkeruuksista ja pe-
loista, joita näiden rankempien yllätysten 
kohtaaminen elämässä tuottaa. Jokaisella 
on niitä polulla, vaikka mieli monesti nä-
keekin, että muilla on helpompaa kuin 
itsellä. Kyse onkin vain siitä, miten näihin 
ikävämpiin yllätyksiin suhtaudumme - jääm-
mekö uhrirooleihin, pelkoihin, suojuksiin 
ja epävarmuuksiin kiinni, vai kuljemmeko 
vahvempina ja luottavaisempina haasteiden 
läpi. Valittavanamme on siis kehityksen tai 
pelon polku. Sielusi haastaa sinua kehitty-
mään ja ottamaan siten tästä maanpäällises-
tä taivalluksesta täyden hyödyn irti.

jaana ruSi

Tapasin Katariinan ensimmäistä kertaa 
kolme vuotta sitten Hengen ja Tiedon 
Messuilla Helsingissä. Hän tuli luokseni, 

koska hän oli kuullut minusta ja käyttämistäni 
”todella kauniista korteista” ystävättäreltään. 
Katariinakin halusi kuulla, mitä hänelle en-
nustaisin, vaikka hänellä ei mitään varsinaista 
mielessään sillä hetkellä ollutkaan. 

Korttipöytä näytti, että talven taittuessa 
kevääseen Katariinalle olisi tulossa suuria 
muutoksia työrintamalla. Hän tulisi koke-
maan työn suhteen suuren menetyksen, vaik-
ka työpaikan vaihtoa ei ollutkaan näkyvissä. 
Tuona aikana olisi entistä tärkeämpää, että 
Katariina luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä. 
Hänen tulisi muistaa sallia itselleen lepotau-
koja, koska keväällä hänellä tulisi olemaan 
työelämässä kovin raskasta aikaa. Hänellä on 
monta tukihenkilöä ympärillään, joten olisi 
tärkeää asioiden kehityksen kannalta, että 
hän itse hakisi tukea eikä antautuisi tilanteen 
uhriksi. Sadonkorjuun aikaan myös hän tuli-
si korjamaan omalta osaltaan satoa.

Koska Katariina tuli luokseni vain uteliai-
suuttaan, ilman varsinaista akuuttia tarvetta, 
hänen työtä koskevat ennusteeni eivät mis-
sään mielessä miellyttäneet häntä. Hän katsoi 
minua useamman kerran otsa rypyssä, mutta 
nyökkäili päätään suuren menetyksen koh-
dalla, koska tiesi todella pidetyn esimiehen 
jäävän alkuvuodesta eläkkeelle. Katariina 
tosin luotti siihen, että talon tapaan hänelle 
kyllä löydettäisiin pian jatkaja. Ennustuksen 
lopulla lohdutin häntä, että tämä raskas aika 
on ohimenevää. Hänen olisi nyt ennustuksen 
jälkeen todennäköisesti helpompi kohdata 
tuo aika ja kunhan hän muistaa pitää itses-
tään huolta ja hakea tukea, syksyllä hän tulee 
korjaamaan hyvän sadon.

Huhtikuussa kuulin Katariinasta seuraa-
van kerran. Hän vaikutti kovin uupuneelta ja 
vakavalta. Hullunmylly työpaikalla oli alkanut 
maaliskuun alussa, kun Katariinan pitkäaikai-
nen esimies oli jäänyt eläkkeelle eikä hänen 
tilalle ollut vielä löytynyt uutta esimiestä. Nyt 
toimiston meno oli kuin villissä lännessä, kos-
ka eräs Katariinan lähimmistä työntekijöistä 
oli alkanut määräillä muita mielensä mukaan 
ja kahvitauoilla puhuttiin jo kiusanteosta. 

Kevään korttipöytä oli kovin työvoittoi-
nen. Työelämä näytti täysin täyttävän Katarii-
nan elämän ja selviä uupumisen merkkejä 
oli jo ilmassa. Muistutin Katariinaa riittävästä 
levosta sekä niistä monista tukihenkilöistä, 
joita hänen ympärillään oli. Koska tilanne oli 
käymässä Katariinalle sietämättömäksi, hän 
yritti monta kertaa kysyä, eikö siellä kortti-
pöydässä ole mitään uutta työtä näkyvissä. 
Korttipöydässä ei kuitenkaan ollut minkään-
laista vinkkiä vanhan työn taakse jäämisestä 
eikä uuden työn alkamisesta. Siksi pyysin 
häntä puhumaan tukalasta asiasta luottamus-
miehen tai ylemmän esimiehen kanssa ja si-
ten löytämään apua tulehtuneeseen tilantee-

seen. Tarpeen mukaan Katariina voisi pyytää 
keskusteluihin tukea myös muilta osastonsa 
työntekijöiltä. Elo-syyskuussa tilanne helpot-
tuisi kuin yhden yön aikana. Samaan aikaan 
heille on tulossa uusi esimies.

Ennustuksen lopulla hänen äänessään ja 
katseessaan oli varmuuden ja vahvuuden tun-
netta, vaikka hän kätellessään vielä epäröi, 
voiko hän tästä taistosta voittajana selvitä.

Seuraavan lokakuun messuilla Katariina 
tuli hymyillen luokseni. Hän kertoi, että oli 
toukokuussa puhunut kahden työkaverinsa 
tukemana ensimmäistä kertaa luottamusmie-
hen kanssa. Osaston yhteishenki oli kohon-
nut todella kovaa vauhtia, kun he huomasivat 
luottamusmiehen tukevan heitä ja ottavan työ-
paikkakiusaamisen vakavasti. Niinpä elokuun 
puolen välin aikaan työpaikan kiusanhenki oli 
irtisanonut itsensä ja muuttanut perheineen 
toiselle paikkakunnalle. Työilmapiiri oli muut-
tunut yhden yön aikana taas iloiseksi. Syyskuun 
alusta lähtien heidän osastolla on uusi esimies. 
”Mukava mies, vaikka nuori vielä onkin”, ker-
toi Katariina. Katariina kiitti minua suuresta 
avusta, ilman minun tukeani hän olisi toden-
näköisesti paniikissa yrittänyt löytää uuden 
työn eikä olisi jaksanut taistella oikeuksistaan 
kiusantekoa vastaan. Tämän episodin myötä 
hän oli löytänyt itsessään siihen asti vielä pei-
tossa olleen sinnikkyyden taistella oikeuden 
puolesta ja mietti nyt mahdollisuuksiaan aut-
taa tukihenkilönä muita vastaavissa tilanteissa.

Katariinan tapaus on yksi esimerkki sii-
tä, miten Lenormand-ennustuksien avulla
pystyn tukemaan asiakkaitani vaikeissa tilan-
teissa ja neutraalina henkilönä valaisemaan 
tilannetta objektiivisesti. Lenormand-kortit 
auttavat konkreettisesti elämän arjessa.

Katariina on antanut minulle luvan ker-
toa tarinansa. Hänen nimensä on muutettu.

Vastaanotto kts. s. 15.

Tukea arkeen Lenormand-
ennustuksien myötä
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Perinnehoidot, infrapunasauna
Saunaterapia- ja kuppaus-

koulutusta, tiedustele kursseja!
Saunapuoti www.forumsauna.fi

050 588 5013 / Mervi
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YOGI BHAJANin mukaan
Siri Karta Kaur 045 128 3325

www.ekongkaar.net

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai 0700 81888 (2,35e/min+pvm) 

Päivi Alanen
Selvänäkijä-meedio-parantaja

www.reikihoitola.net
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Kauneuspiste
MAIRE MIKKOLA

Itäinen Pitkäkatu 3 A, katutaso • (02) 232 3807

• Kasvo-, käsi- jalkahoidot  • Kasvolymfa
• Elektrolymfa kuonan poistoon keholta 

• Ultraääni- ja stimulaatiovirtahoidot • Reikihoito
• Vyöhyketerapia  • Intialainen päähieronta

Astrologisia kartantulkintoja

Lisätietoa tulkinnoista www.rubiinigroup.com /events ja astrologia
Soita heti, puh. 045 6350 800, tarja.karlsson@mbnet.fi
   Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seura ry.n perustaja ja Suomen Ammattiastrologit ry.n jäsen
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Selkeyttää elämäntilanteesi

0700-3-9-1737
PL 107, 00251 H:ki
2,29 e/min + ppm

Ayurveda Nordic
VALMISTAUDU SYKSYYN
Hengitysteiden avaaja
BREATH FREE nyt
kaksi yhden hinnalla 25€

Tilaukset: www.ayurvedanordic.�/Info
tai puh 0500 775 510

Teosofi 
Aikain viisauden aikakauslehti. 

6 numeroa vuodessa. 
Tutustuminen 20 €/vuosikerta.  

www.teosofinenseura.fi, 
050-585 5531. 

UUSI SÄDE
Tavoitteemme on henkisen kasvun ja hyvinvoinnin lisääminen ja Maan 
hoitaminen. Kursseja, esitelmiä, meditaatiotyöskentelyä, konsultointia. 
Tarjolla on myös bioenergiavesiä. 
Henkisen alan kouluttajat FK Seija Aalto ja FL Seppo Ilkka. 
Esitelmä Turussa 30.9.2012 Sateenkaaripäivillä Konsan kartanossa: Suomi 
uuden ajan virittäjänä. • Alustuksia ja meditaatioita Helsingissä 1.10., 
29.10. ja 26.11. Minä Olen -keskuksessa, Hämeentie 68 klo 18.30–21. 20 € / 
kerta. • Esitelmä Tampereella 22.12.2012 tapahtumassa 2012 NYT: 
Suomen henkinen asema muuttuvassa maailmassa. 
www.uusisade.fi, e-mail: seppo.ilkka@kolumbus.fi 
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