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HALUATKO TIETÄÄ
ELÄMÄSI TEEMOISTA?
Sieluastrologinen tapaaminen
Koko ihmisolemuksen huomioon ottava tapa työskennellä
Ihmisen olemus on ”kerroksellinen”. Työskentelyäni ohjaa käsitys, jonka mukaan ihmisen olemuksen
muodostaa persoona, sielu ja Henki. Toki ihmisolemuksessa on paljon muitakin olemuspuolia, useita tasoja
ja ulottuvuuksia. Lähestymme kuitenkin asiaa mahdollisimman yksinkertaistetulla tavalla. Arki-persoona
muodostuu kolmesta kehosta: 1) fyysis-eteerinen keho, 2) emotionaalinen ts. tunnekeho ja 3) alempi
mentaali- eli alempi ajatuskeho. Sielua voimme kutsua korkeammaksi Minäksi. Sielutasolla on mm.
ihmisolemuksen kyky abstraktiseen ajatteluun ja laajempaan rakkauteen. Persoonan ja sielun välimaastossa
on kausaalitaso, syyn ja seurauksen taso. Tämä olemuksemme puoli on ns. matkalaukku, joka kulkee
mukanamme elämästä toiseen. Tällä tasolla voimme työskennellä karmallisten oppiläksyjen kanssa. Mitä
ylemmäs tajunnan tasoilla nousemme, sen vapaampi olemuksemme yleensä on. Kaikkein korkeimmalla
ovat positiiviset tasomme, hyvyyden voimat ja hyveelliset, jalot ominaisuutemme.
Astrologisessa tulkinnassa työskentelemme persoonan, kausaalikehon ja sielun tasoilla etsien sinun elämäsi
oppiläksyjä ja mahdollisuuksia. Eli sielunsuunnitelmaa. Kokemukseni mukaan tällainen työskentely voi
vaikuttaa niin, että
-

itsetuntemus lisääntyy
elämänymmärrys lisääntyy
hyvinvointi mahdollistuu itsensä ja elinympäristönsä ymmärtämisen myötä.

Mikä on astrologinen syntymäkartta?
Astrologinen kartta on ilmaisu siitä, missä asemissa taivaankappaleet ovat olleet sinun syntymähetkellä.
Henkisen astrologian käsityksen mukaan ihmisen sielu valitsee syntymähetken yhdessä Henkioppaittensa
kanssa. Tarkasti ajoitettu syntymähetki suo ihmisen persoonalle ja sielulle parhaat mahdolliset
kehitysmahdollisuudet. Kehittyminen tarkoittaa paluuta Alkuperäiseen Olemukseemme eli Henkeen
parhaalla mahdollisella tavalla ja se tapahtuu useampien elämien aikana. Yksi universaaleista laeista on
karman laki, jota sieluastrologisessa tulkinnassa myös tutkitaan. Karma voi olla positiivista karmaa, jolloin
se ilmenee vahvuuksina ja harmonisina suhteina ihmisen elämässä. Karma voi olla myös negatiivista, jolloin
tässä elämässä on osattava kohdata sen tuomat oppiläksyt ja tehdä ne kiitollisin mielin. Tärkeää on nähdä
näissä oppiläksyissä positiivisen kehittymisen ja etenemisen mahdollisuudet.
Analyysia ja tulkintaa varten tarvitsen tarkan syntymäajan, syntymäsairaalan paikkakunnan ja tarkan
syntymäkellonajan. Keskustelumme on täysin luottamuksellista ja tapahtuu positiivisessa hengessä.

Auttaisiko astrologinen tapaaminen sinua?
On tärkeää ymmärtää, minkälaisia ajatuksia astrologinen syntymäkartan tulkinta sinussa herättää. Voi olla,
että tulkinnasta nousee esiin suuriakin elämän haasteita ja oppiläksyjä. Ymmärrä ne mahdollisuuksina, sillä
niitähän ne ovat: tähän elämään on annettu jokaiselle joitakin teemoja oikaistavaksi. Tärkeintä onkin se,
että tietoisuus niistä herää, jonka jälkeen voit etsiä sinulle sopivaa ”työkalupakkia” asioiden
tasapainottamiseksi.
Tärkein työkalusarja ”elämäntaito-pakissa” on ajatukset! Ajatuksin voit kutsua esiin sisäistä sielunviisauttasi
sekä vahvistaa itseäsi. Ajatuksin voit myös lähettää Henkioppaillesi, Enkeleillesi, Opettajillesi ja Mestareillesi
pyynnön, jotta he auttaisivat sinua parhaalla mahdollisella tavalla työskentelemään oppiläksyjesi parissa.
Apua tulee varmasti, mutta muista olla hereillä ja valppaana avun suhteen. Se voi tulla hyvin monessa
muodossa esimerkiksi erilaisina tapahtumina, kohtaamisina, unen aikana, kirjan kautta, laulun kautta,
oivalluksina, ajatuksina tai tunteina.
Astrologinen analyysi on kuin suunnistuskartta. Se ei kerro, miten karttaa tulee käyttää, mutta antaa kyllä
vinkkejä ja suosituksia, mihin voisit elämässäsi kiinnittää huomiota. Ihmisellä on vapaan valinnan
mahdollisuus. Siksi astrologinen tulkinta ei ole ennustus, vaan osoittaa sinulle mahdollisuudet, joita voit
sitten vapaan tahtosi mukaan hyödyntää ja oppia tai olla oppimatta. On kuitenkin hyvä muistaa, että suuret
oppiläksyt ovat edessä myöhemmin, jos niitä ei suostu nyt käymään läpi. Miksipä siis viivytellä?

Elämän syklisyyttä voidaan myös tutkia
Elämä on syklistä liikettä. Olet varmasti huomannut, kuinka jotkut teemat toistuvat elämässäsi tai kuinka
kokemuksesi tai tietyt tunteet nousevat yhä uudelleen mieleesi. Syklisyydellä on tarkoituksensa ja
merkityksensä. Tapaamisessamme voimme katsoa, minkä tyyppisessä vaiheessa olet juuri nyt menossa ja
minkälaisia arkkityyppisiä energioita on nyt liikkeellä elämässäsi. Syklisyyden ja vaiheiden ymmärtäminen
yleensä lisää itsetuntemusta ja rauhoittaa mieltä.

Lämpimästi tervetuloa astrologiseen tapaamiseen!
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