
Sielun parannuspäivä 3.5. klo 12-18  

Sielun parannuspäivänä ollaan elämän tarkoituksellisuuden äärellä. Elämä on jatkuvaa paranemista ja 

sielun ymmärryksen laajentamista.     

Parannusprosessi maallisella tasolla on hyvin samanlainen kuin kuolemanjälkeisessä elämässä. Eletyn 

elämän jälkeen sielun on tarpeen parantua vahingollisten tai pettymystä tuottaneiden ihmissuhteiden 

jäljiltä, taloudellisista katastrofeista, addiktioista, traumoista, menetyksistä - kaikista negatiivisista 

tilanteista, joita ihmisenä oleminen on tuonut eteen, jotta sielu pääsee eteenpäin. Parannuspäivänä 

pyrimme tiedostamaan tilanteiden tuoman opin jo eläessämme ja päästämään niihin liittyvistä taakoista 

irti, poistamaan tukokset ja elämänesteet aktiivisesti, jotta sielu pääsee parantumaan tässä ja nyt.  

Kuolemanjälkeisessä elämässä tapahtuvaan paranemismatkaan voi valmistautua rikastuttamalla 

henkistä elämäänsä maan päällä niin paljon kuin mahdollista. Egon on yleensä vaikea hyväksyä asioiden 

olevan juuri niin kuin niiden tuleekin olla. Kun ego vaikuttaa päätöksiin ja valintoihin, henkinen kasvu 

tyrehtyy. Egoa voi kiertää ottamalla vastaan kaiken, mitä elämä tarjoaa, ja arvostamalla sitä - jopa 

vaikeita asioita, sillä elämällä on syynsä antaa aivan kaikki, ja kaikella on tarkoituksensa. On hyvä tietää, 

että on itse suunnitellut elämänsä täsmälleen niin, kuin se ilmenee, vaikka ihmisellä on vapaa tahto. 

Tämän todellisuuden hyväksyminen saa sekä maallisen elämän että kuolemanjälkeisen elämän 

sujumaan kevyemmin.  Kaikki on järjestetty osana sielun kehityssuunnitelmaa. Kun on valmis ottamaan 

todellisuuden vastaan, saa kaiken tarvitsemansa ja löytää keinon olla onnellinen siitä, mitä on saanut.  

Paranemispäivän pyrkimyksenä on tiedostaa ne negatiiviset tilanteet/muistot, jotka vaikuttavat 

elämään, löytää niiden tarkoitus ja kääntää ne voimavaroiksi. Sisimmästä vastausten löytäminen vaatii 

rohkeutta nähdä omat motiivinsa, halunsa ja syvimmät pelkonsa. Joskus elämä voi olla rankkaa, mutta 

vaikeimmat tilanteet ovat yleensä niitä, jotka oikeasti auttavat meitä, jos haluamme rehellisesti tutkia 

elämäämme. Tämä tie vie lopulta onneen sekä täällä että kuolemanjälkeisessä elämässä. Vaikeat 

kokemukset voivat auttaa oivaltamaan, mitä todella tarvitsee ja haluaa. Yhdessä hyvän henkimaailman 

kanssa teemme tietoista paranemisprosessia ja lisäämme luottamusta siihen, että kaikkien ulottuvilla on 

olemassa tarpeellinen tieto, mitään ei salata, ja jokainen saa tarvitsemansa tarpeen ilmaantuessa.   

Päivän ohjelma perustuu henkimaailmasta kanavoituun tietoon sielun ikuisesta elämästä, kurssin 

vetäjän omaan rajatilakokemukseen sekä saattotyöstä kerättyyn ymmärrykseen henkimaailmaan 

siirtymisen hetkellä.  

Päivän kulku:  klo 12-15  - kehon kuuntelu ja omaan voimaan laskeutuminen - tehtävänä elämänjana - 

tiedostetaan oman elämän merkittävät tapahtumat, traumat ja valinnat, sekä niiden tuoma oppi, klo 15-

16 ruokatauko, klo 16-18 meediotilaisuus - viestejä hyvän henkimaailman tulijoilta. Lohtua ja ohjausta 

suurella rakkaudella  - paranemista yhdessä hyvän henkimaailman kanssa.  

Päivän hinta on 65e/hlö. Maksu tilisuorituksena 30.4.mennessä. Lisätietoja: www.care4you.fi tai 

netta.nevantausta@care4you.fi 


