
suvi savolainen

Työssäni kohtaan hyvin usein kysymyk-
siä, tilanteita ja ongelmia, joiden juuri-
syy piilee solmituissa sielusopimuksis-

sa. Mitä nämä sopimukset sitten ovat auttajan 
tai ”tulkin” näkökulmasta? Tulkkia monasti 
tarvitaankin, sillä sielusopimukset tekevät 
hyvin helposti kokijalle itselleen sokean koh-
dan kyseisen asian suhteen ja sitä on hyvin 
vaikea nähdä korkeammasta perspektiivistä. 

Ymmärrän ja katson itse sielusopimuksia 
hyvin vahvana johdatuksena sielutasolta. Jos 
ihmisten kesken on solmittu sielusopimus, 
se todennäköisesti olisi kaikille osapuolille 
hyväksi tutkia mistä on kyse. Sielusopimuk-
set ovat hyvin laaja käsite, jotka voivat liittyä 
mm. puhdistumiseen, voimaantumiseen, op-
piläksyihin tai elämäntehtäviin. Yhdistävänä 
tekijänä voisi sanoa, että ne sisältävät yksilön 
elämänsuunnitelman kannalta olennaisia asi-
oita, jotka ovat jokaisella hyvin erilaisia. 

Sielusuunnitelmia solmitaan monasti jo 
ennen syntymää Maan päälle ja se kuuluu 
valmisteluvaiheeseen. Solmimme vähintään-
kin perheemme, läheistemme ja kasvatuk-
semme kannalta olennaiset sielusopimukset 
valmiiksi. Monasti varhaisiin vuosiin saattaa 
sisältyä myös sopimuksia lemmikkieläinten 
kanssa, jotka tukevat ja auttavat meitä omalla 
tavallaan. Atlantiksen aikana yleisenä tapana 

oli sopia sielusopimus lapsen ja koiran välil-
lä, eli jokaisella syntyneellä lapsella oli oma 
maanpäällinen eläinopas ja nämä löysivät 
toisensa kun aika oli. Kun lapsi tuli tiettyyn 
ikään teini-iän kynnyksellä, koira oli tehtä-
vänsä palvellut ja poistui. 

Usein suunnittelemme ainakin alusta-
vat sopimukset myös elämänkumppaneiden, 
opettajien ja nappien painajiemme kanssa, 
jotka nostavat meissä esiin ne oppiläksyt, jot-
ka vaaditaan korkeampaan potentiaaliimme 
päästäksemme. Monasti se, mitä haluamme 
korkeammassa potentiaalissamme tehdä, jä-
tetään auki, jotta saamme löytää oman tiem-
me ilman sitä tunnetta, että vain suoritamme 
jotain ennalta määrättyä kuviota. Poikkeuk-
sia tähän toki löytyy, sillä joskus tarvitaan 
myös niitä, joita sielusopimukset velvoittavat 
poikkeuksellisen paljon, jotta jokin asia pää-
see maailmaan ilman sitä riskiä, että kysei-
nen ihminen ei sitä valitsisikaan. 

Sielumme näkevät hurjasti vaivaa elä-
mämme suunnitteluun, valmisteluun, sielu-
sopimusten solmimiseen, suojeluun ja joh-
datukseen. Sitten vietämme useita vuosia 
fyysiseen syntymiseen ja ihmisenä kasvami-
seen, mielen, tunteiden, alitajunnan ja kehon 
haltuunottoon. Kaiken tämän jälkeen ihmis-
osamme saattaa haluta vain olla rauhassa ja 
viettää suurimman osan elämästä vastusta-
en kaikkea ”ylimääräistä” kasvua. Siksi tar-
vitsemme sielusopimuksia, jotta voisimme 
tunnistaa mitkä asiat todella ovat niitä olen-
naisia ja mitkä kohtaamme vastustuksesta 
huolimatta, ettemme menetä mahdollisuuk-
sia kohdata noita elämämme kannalta tärkei-
tä asioita, vaikkemme niitä ymmärtäisikään 
juuri sillä hetkellä. 

Mistä sitten tunnistaa, että kyseessä on 
meille olennainen sielusopimus? Sopimuk-
siin liittyy monasti se tunne, että vaikka ha-
luaisi miettiä jotain muuta, päästää irti ja 
liikkua eteenpäin, se ei jostain syystä onnis-

tu ennen kuin joku asia pääsee toteutumaan 
tuossa kuviossa. Tuo asia, tilanne tai ihmi-
nen päilyy mielessä vuodesta toiseen ja tun-
tuu olennaiselta. Sielusopimus on energiana 
kuin kuminauhaa, joka pamauttaa asian aina 
takaisin elämään, vaikka miten koettaisi käyt-
tää energiansa sen välttämiseen. Sielusopi-
musten aiheuttamat kohtaamiset aiheuttavat 
energiassa kliksahduksen, jota voisi verrata 
deja vun kaltaiseen tunteeseen. Kuin olisi jol-
lain tasolla tiennyt, että tämä on tärkeää. Aistit 
terävöityvät ja monasti tuo hetki painuu mie-
leen hyvin tarkasti. Monasti nämä kohtaami-
set saavat meissä aikaan suuria tunteita, re-
aktioita, jotka aiheuttavat hämmennystä sen 
suhteen, mihin toimintaan sopimuksen tuli-
si johtaa. Usein esimerkiksi julkisuuden hen-
kilöillä on useita sielusopimuksia ihmisten 
kanssa, joista he eivät itse tiedä mitään. Nämä 
sopimukset voivat koskea sydämen avaa-
mista ja luottamuksen palauttamista vastak-
kaista sukupuolta kohtaan kaukorakkauden 
tarjoamalla turvallisella etäisyydellä ja lem-
peydellä. Mieli uskoo monasti, että tuon syvän 
yhteenkuuluvuuden tunteen tulisi johtaa fyysi-
seen kohtaamiseen ja yhteydenottoon, johon 
julkkikset voivat olla jo melko kyllästyneitä-
kin. Aiheutuu turhaa pettymystä sitä kohtaan, 
että mieli ei saanutkaan vastinetta luomilleen 
oletuksille. Varsinainen sielusopimus saattaa 
kuitenkin olla jo toteutunut. Uskon, että lä-
hes jokainen teinityttö harjoittelee sydämensä 
käyttöä rakastumalla palavasti suosikkilaula-
jaansa tai näyttelijään. Joskus tarvitsemme sa-
mankaltaista apua aikuisenakin.

Toisinaan mieli olettaa, että sielusopi-
mukset koskevat vain parisuhdetta ja tuon 
vetovoiman päätepiste on parisielutasoinen 
rakkaus ja elämä ainaisessa auvoksessa sa-
man katon alla. Mieli siis saattaa pettyä, jos 
kyseessä onkin oppiläksy tai menneen elä-
män muiston tai karman purku. Nämä asi-
at kuitenkin vievät kohti päämäärää korke-
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Ymmärrä itseäsi syvemmin ymmärtämällä sielusopimuksiasi 
ammasta ja estottomammasta rakkaudesta 
ja elämästä, joten nämä askeleet ja haasteet 
kannattaa ottaa ilolla vastaan!

Sielusopimukset ja kuminauhaenergia 
raukeaa, kun tuo asia on opittu tai kohdat-
tu, kun se hyöty ja kasvu on saavutettu, mitä 
sielu sopimukselta toivoi. Toisinaan sielu-
sopimuksia katkotaan toteutumattominakin 
sen vuoksi, että joku osapuoli vastustaa so-
pimusta niin kauan ja voimakkaasti, että on 
turha odotuttaa toista liian kauaa. Se, miten 
kauan se kunkin sopimuksen kohdalla on, 
vaihtelee suuresti. Joskus esimerkiksi kar-
ma menneestä elämästä voi tehdä sitä, että 
ihmiset saattavat olla kytkettyinä toisiinsa hy-
vinkin pitkän aikaa, vaikka kukaan ei enää 
tahtoisi. Jos on odotuttanut toisia menneissä, 
kun ei ole osannut valita tai ottaa vastuuta, 
saattaa joutua kokemaan sitä tässä elämässä 
toiselta kantilta, odottajan roolissa. Näin sie-
lu saa kokemuksen molemmat puolet ja ko-
kemuksella on arvoa, vaikkei se ihmistasolla 
monasti miellyttävä tilanne olekaan. Sieluso-
pimukset toimivat siis myös universumin ba-
lanssin hyväksi, jota on monasti hyvin vaikea 
ihmistasolta ymmärtää, kun tilanteet tuntuvat 
epäoikeudenmukaisilta.

Haasteita sielusopimuksiin tarjoaa tieten-
kin mieli, joka hyvin useasti vastustaa niitä vai-
keimpia asioita ja oppiläksyjä, joita sielu ha-
luaisi hoitaa pois elämää hankaloittamasta. 
Mieli haluaisi päästä pisteestä A pisteeseen K 
kulkematta kaikkien vaadittavien askeleitten 
kautta. Mieli haluaisi saada asiat omalla ta-
vallaan ja mieluiten helposti. Vastustus lienee 
siis yksi suurimmista sielusopimuksia vesittä-
vistä tekijöistä. Sopimusten kanssa jumitetaan, 
koska mieli etsii helpompaa reittiä ymmärtä-
mättä, että edessä tuo oppiläksy on, tavalla tai 
toisella. Tässä elämässä tai seuraavassa. Olen 
tavannut ihmisiä, jotka ovat vältelleet sielu-
sopimuksiaan useamman elämän ajan ja teh-

täväni siinä tilanteessa on yrittää kertoa tuon 
sopimuksen positiivisista puolista, kun se ih-
misosalle tuntuu vain rangaistukselta, joka 
seuraa elämästä toiseen. Sitä se toki ei ole ja 
jos lakkaisimme vastustamasta, voisimme saa-
da hiottua ja haltuumme tuon jalokiven, joka 
tuolla sopimuksella ja oppiläksyllä olisi tarjo-
ta, ja vapauttaa vastustamiseen käyttämämme 
energia rakentavampaan toimintaan.

Jos epäilee kohdanneensa elämässään 
sielusopimuksen, sitä kannattaakin tarkas-
tella, mitä tuolla tilanteella on annettavana 
tai opetettavana itselle. Vaikka sopimuksen 
toinen osapuoli jättäisikin sopimuksen huo-
miotta, kaiken voi katsoa omalta kantiltaan 
niin selkeäksi kuin voi, jotta voi irroittau-
tua kytköksestä aikanaan puhtain paperein. 
Joskus sielusopimukset sisältävät energiaa 
toisen havahduttamiseksi ja työntämiseksi 
eteenpäin, mutta on hyvä huomata, milloin 
se ei enää palvele. Usein sielusopimukset sal-
livat kuitenkin oman voiman käytön ihmise-
nä, eli niihin ei ole pakko heittäytyä, jos ei 
halua tai pysty. Usein joudun palauttamaan 
ihmisiä asioiden ääreen, josta he ovat jo ha-
lukkaita päästämään irti, että asiat tulisi kä-
siteltyä loppuun asti kerralla. Näin vältetään 
kaikkien osiemme turhaa työtä. Mikäli tilan-
teeseen liittyy vielä keskeneräisyyden tunnet-
ta, pelkoa tai reaktioita, sen äärelle kannattaa 
palata vielä kerran ja pyytää vaikkapa ulko-
puolisen tulkin näkökulma asiaan tai ener-
giahoitoa. Näin sielusopimuksista voi liik-
kua eteenpäin puhtaasti sen täyttymyksellisen 
tunteen kanssa, että on todella elänyt sielu-
suunnitelmaansa ja tehnyt suuremman näkö-
kulman kannalta olennaisia asioita.  

Suvi Savolainen on sielutulkki, intuitiivinen energiahoitaja 
ja kouluttaja. Suvi on Gotlannissa toimivan henkisen 
keskuksen Soul Schoolin toinen perustaja. Lokakuussa 
alkaa uusi intuitiivisen energiahoitamisen etäkurssi, josta 
lisätietoja osoitteessa www.kultainenrakkaus.fi 

ville savolainen

Nyt on arkipäivä
Tässä ei ole mitään pyhää
Välttämätön virantoimitus, jotta rakennelma 
pysyisi kasassa
Elämä muuttunut merkityksettömäksi
Se mitä ei arvosteta, voidaan viedä pois
Joutokäyttö kielletty
Kaikki voi luhistua hetkessä
Kaikki sinulle arvokas, rakas
Voidaan ottaa sinulta pois
Maailmat voidaan upottaa, kansat hukuttaa
Jos on tarkoitus, jos toisin nähdään 
Voidaan suunnitelmaa muuttaa

–

Näin unessa siniset kasvot
Ruumis koristeltu suitsukkein, kukkasin
Sukellan syvälle, uponneeseen kaupunkiin
Sen länsirannalta askelmat kohti korkeutta
 Savumerkki ja pyhä toimitus
 ”Nyt on aika”, kuuluu ääni takaa
Jähmetyn kauhusta
Mihin minut yritetään ohjata?
En ole tähän valmis, enkä siihen sitoutunut
Olen vain kauttakulkumatkalla
Temppelin harjanteella, horisontissa vain 
vihreä kasvusto
Tuhatpäinen kansa, hurmokseen heittäytynyt
En näe tarkasti, pelkään korkeita paikkoja

Lämmin viilto läpi rintakehän, taidolla toimitettu
Tässä, ota sykkivä sydän
Se on sinun omasi
–

Ville Savolainen on muusikko ja vapaa kirjoittaja. 
Soul School Gotlandin toinen pyörittäjä. ”Runoni 
ruotivat hyvin henkilökohtaisellakin tasolla ihmis-
kunnan ja yksilön suhdetta maailmankaikkeuteen. 
Niissä pohditaan ihmismieltä ja kaikkia sen 
olemuspuolia. Ajatukset runoissani ovat heränneet 
vuosia jatkuneen, hyvin intensiivisen itsetutkiske-
lun seurauksena.” 
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RITA FORSBERG-KIMURA
050 575 7753  www.reikiritaforsbergkimura.fi www.reconnection-healing.fi

rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi www.soulbodyfusion-rita.fi    

Reconnective Healing® -hoidot
Reconnection® -sessiot

Rita Forsberg-Kimura
HOITOLA KUKKIEN SILTA

Turku puh. 050 575 7753
Humalistonkatu 18, Turku

www.reconnection-healing.fi 

ThetaHealingTM-hoidot
• Intuitiivinen energiahoito mielen,
 tunteiden, kehon ja sielun tasolla
• DNA:n aktivointi lisää elinvoimaa
 ja hidastaa ikääntymisprosessia
• Säteilyn ja raskasmetallien
 poistamista kehosta

• Yhteys enkeleihin, henkioppaisiin ja
 esivanhempiin
• Kodin ja talojen energiapuhdistus
• Tulevaisuuden näkeminen

www.thetahealing-rita.fi
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