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Isäsi tulee luoksesi, 
haluaa ottaa sinut 
syliin ja viedä eteenpäin.

»SPIRITUALISMI eli 
oppi henkisyydestä on 
maailmanlaajuinen elä-
mänkatsomus. Se uskoo 
elämän jatkuvan muilla 
tasoilla fyysisen kuoleman 
jälkeen.
»SUOMESSA toimintaa 
pyörittävät spiritualistiset 
yhdistykset. Palveluja tar-
joavat meediot, henkipa-
rantajat ja muut henkilöt. 
Kukin toimii itsenäisesti.
»LISÄTIETOA meedio-
tilaisuuksista ja muuta ai-
heeseen liittyvää voi lukea 
www.henkinenkehitys.fi.

MIKÄ 
SPIRITUALISMI?KUKA SIRPA MUISTUTTAA, ETTÄ 

meedion vastaanotolla ei kannata 
odottaa liikaa ketään tiettyä henki-
löä. Se saattaa estää oikeaa henkilöä 
tulemasta.

– Sitä henkilöä, jolla olisi oikeasti 
jotain kerrottavaa.

Sirpan mukaan henkimaailma ei 
anna vastausta kaikkiin asioihin, 
jotta se ei olisi esteenä ihmisen hen-
kiselle kehitykselle.

– Tarjotinta ei tuoda suoraan 
eteen.

– He katsovat meidän elämäämme 
ja päässämme olevia kysymyksiä ja 
ajatuksia. Henkimaailmassa oleva 
pystyy olemaan lähempänä meitä 
kuin me täällä toisiamme, sillä 
olemme eri energioissa.

Sirpan mukaan henkimaailmassa 
eletään kyllä kuten täälläkin, mutta 
siellä ei tunneta aikaa.

– Jos piirrän kuvan henkimaa-
ilmasta, piirrän hahmon, mutten 
ruumista. Voin syntyä uudelleen 
mieheksi tai naiseksi, mutta henki-
maailmassa olen taas hahmo.

ÄKKIÄ HILJAISUUDEN RIKKOO 
olohuoneen ikkunan takana kil-
kahtava tuulikello. Sitten vanhanai-
kainen seinäkello kumahtaa kolme 
kertaa.

Sirpa pyytää yleisöä sulkemaan 
silmänsä ja ottamaan vastaan rak-
kauden tunteen.

Useamman kerran meediolla 
vieraillut Maija Vesterinen on kum-
missaan. Häntä tervehtimään tullut 
äiti tahtoi laittaa hänen kotinsa 
sisustuksen uuteen malliin.

– Sain juuri kaiken kuntoon. Nyt 
äiti halusi vaihtaa sohvatyynytkin. 
Ihmettelen tätä, sillä äiti ei ikinä 
määräillyt tai neuvonut. Jokainen 
sai tehdä mielensä mukaan, Maija 
sanoo.

Mitä henkimaailma sitten haluaa, 
kun he tulevat tänne? Sirpa uskoo 
tietävänsä vastauksen.

– Henkimaailma haluaa antaa 
meille lohtua siitä, että kuolemaa 
ei ole. Elämä vain jatkuu toisella 
tasolla.

Aivan kaikille Sirpa ei kuitenkaan 
suosittele meedion istuntoja.

– Jos on mielenterveyden kanssa 
ongelmia, pitää olla varovainen. 
Tosin uskon, että vääriä henkilöitä 
suojellaan eivätkä he ole kiinnostu-
neitakaan tällaisesta.

Tilaisuus on päättynyt. Sen mer-
kiksi hiljennytään rukoukseen. Sit-
ten maalaistalon olohuoneen täyttää 
jälleen iloinen puheensorina. n

– Mediaalisuus ei mielestäni mene 
täysin ristiin evankelisluterilaisen 
uskonnon kanssa, sillä uskonnossa-
kin puhutaan jälleensyntymisestä.

ENSIKERTALAINEN VILLE 
Ikävalko istuu edelleen paikallaan. 
Hän oli lähtenyt kuuntelemaan 
meediota avoimin mielin, mutta nyt 
ajatukset ovat kaksijakoiset.

– Välillä minulle tuli vaikutelma 

asioiden arvailusta, mutta toisinaan 
jopa pelotti. Esiin tuli sellaisiakin 
asioita, joita kukaan ei voi arvata.

– Olen aina suhtautunut kaikkeen 
yliluonnolliseen skeptisesti, mutta 
tämä muutti käsitystäni.

Ville odotti paikalle hiljattain 
kuollutta äitiään, mutta viestejä 
tulikin isoäidiltä ja tädiltä. Tätiä 
hän ei ehtinyt tavata, sillä tämä oli 
jäänyt auton alle jo ennen hänen 

syntymäänsä.
Ville kertoo, että jäi pohtimaan 

erityisesti mummonsa taskulamp-
puviestin syvintä olemusta.

– Hän sanoi minun olevan uuden 
edessä, mikä osittain pitää paik-
kansa. Alle kahden vuoden aikana 
minulla on vaihtunut työ ja kaksi 
kertaa paikkakunta. Lisäksi äitini 
nukkui pois.
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