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Nosso Lar – sielujemme koti

Matkaan
valmistautuminen
poistaa
KUOLEMANPELON
Hyväntekeväisyyden ja suvaitsevaisuuden harjoittaminen
sekä anteeksianto valmistavat sielun matkaan tuonpuoleiseen.
Keskustelin helmikuussa Minä Olen -messuilla ranskalaisen
spiritisti Charles Kempfin kanssa siitä, mitä kohtaamme
tuonpuoleisessa ja etenkin siitä, miten tähän matkaan kannattaa
valmistautua. Kempf kehottaa valmistautumaan matkaan
samaan tapaan kuin ulkomaan matkalle ottaen selvää siitä,
minne olemme menossa ja mitä tarvitsee pakata matkalaukkuun
mukaan. Valmistautuminen helpottaa sielun siirtymistä
tuonpuoleiseen.

Teksti ja kuva: Maarit Heinonen

Charles Kempf tutustui ranskalaisen
opettaja Allan Kardecin (1804–1869)
spiritismiin tuttavansa kautta, joka sai
hyvin vaikeaan elämänvaiheeseensa apua
brasilialaisesta paikallisesta spiritistisestä
keskuksesta. Kempf vaikuttui siitä, mitä
ohjeita tuttava sai: säännöllinen rukoushetki, hyvien kirjojen lukeminen, Kardecin teosten opiskelu, energiahoito, vettä.
Yksinkertaisia neuvoja, ilman korvausta
ja niin toimivia.
Myös Kempf sai spiritistisestä keskuksesta suosituksen tutustua perin pohjin
Kardecin Henkien kirjaan. Kardecin teosten lisäksi Kempf perehtyi saman aikakauden muihin ranskalaisiin henkisiin ajattelijoihin: filosofi Leon Denisin
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(1846–1927) ja sähköinsinööri Gabriel
Delannen (1857–1926) teoksiin. Kempf
luki myös portugalin kielellä brasilialaisen meedio Francisco Candido Xavierin (1910–2002) teoksia.
Kun Kempf muutti Brasiliasta takaisin kotimaahansa Ranskaan, hän halusi
jakaa tätä tietoa ja toteuttaa spiritistisen
keskuksen toimintaa Ranskassa. Kempf
perusti muutaman henkilön kanssa toiminnallisen keskuksen, jossa he kokoavat spiritististä tietoa nettiin ilmaiseksi
ladattavaksi sekä järjestävät säännöllisesti kokoontuvan opintopiirin ja avoimia luentoja.
Nykyään Kempf toimii myös kansainvälisen spiritistisen neuvoston pääsihteerinä ja Euroopan koordinaattorina sekä
kiertää luennoimassa spiritismistä. Hän

on avustanut Kardecin kirjojen käännöksiä, myös suomenkielisille lukijoille.

Ota selvää kuoleman hetkestä
– Me kaikki kysymme, keitä me olemme,
mistä me tulemme ja minne me menemme. Nämä kysymykset ovat luonnollisia.
Yhtä lailla ihmisen pelko kuolemasta on
aivan luonnollista, mikäli kuolema on
ihmiselle tuntematonta, Kempf pohtii ja
ryhtyy saman tien kertomaan kuinka ihminen voi tutustua ennalta siihen, mitä
kuolemassa tapahtuu.
Kuoleman hetkestä on viime vuosikymmenten aikana julkaistu runsaasti
kirjoja, samoin kuin tutkimuksia kuolemanrajakokemuksista. Kertomuksia

Charles Kempf näytti Minä olen -messujen luennollaan pätkiä vuonna 2010 valmistuneesta brasilialaisesta elokuvasta Astral City: A Spiritual Journey. Portugalin kielinen elokuva kertoo tuonpuoleisesta maailmasta perustuen Francisco Cândido Xavierin vuonna 1943 ilmestyneeseen menestyskirjaan Nosso Lar
(portugaliksi meidän kotimme).
Kirja ja elokuva kertovat Rio de Janeirosta kotoisin olevan lääkärimiehen elämästä, tapahtumista ja valinnoista matkallaan omaan sieluunsa tuonpuoleisessa. Tarina André Luizin henkilökohtaisesta matkasta omaan itseensä alkaa alhaisemmilta henkimaailman tasoilta, jossa hän joutuu rypemään oman itsensä
kanssa. Siellä hän kulkee hämillään ja ymmärtämättömänä tuntien itsensä hylkiöksi ja heikoksi. Tämä hyvin raskas vaihe tuonpuoleisessa saa hänet lopulta
pyytämään anteeksi ja armoa. Tästä alkaa Luizin matka omaan sieluunsa. Luiz
viedään henkisairaalaan Nosso Lar -nimiseen henkisiirtokuntaan, jossa häntä
autetaan paranemisessa samalla antaen mahdollisuus asenteiden muuttamiseen, ymmärryksen ja mielen avartamiseen. Luiz saa kosketuksen aitoon olemukseensa auttamalla ja hyvää tehden.

siitä, miten potilaan sielu seuraa sivusta
kuinka lääkärit ja hoitohenkilökunta elvyttävät potilaan kehoa. Kertomuksia siitä, kuinka sielu jatkaa matkaansa tuonpuoleiseen valoon. Nämä kertomukset
ovat keskenään samankaltaisia.

Ota selvää tuonpuoleisesta
Kempf kehottaa tarkastelemaan todisteita elämän jatkumisesta. – Meedioiden
kautta saamme todistusta elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen. Ihmiskunnalla on aina ollut meediokyky ja tätä
on kuvattu eri maiden kansanuskoissa.
1800-luvulla ryhdyttiin systemaattisesti tutkimaan mediumismia, ensimmäisten joukossa ranskalainen Alan Kardec.
Kempf muistuttaa, että meillä jokaisella on sielun yhteys tuonpuoleiseen
ja muihin sieluihin. Suojelusenkelien,
henkioppaiden ja henkiopastajien avulla voimme itse saada tietoa tuonpuoleisesta. – Intuitio, omatunto, rakkaudellinen tunne ovat niitä sielun yhteyden
merkkejä ja tienviittoja, jotka opastavat
oikeaan suuntaan.

Valmistaudu matkaasi
tuonpuoleiseen
– Kuolemassa sielu vie mukanaan tuonpuoleiseen vain muiston ja halun men-

nä parempaan maailmaan. Sielu ei vie
mukanaan rahaa, autoa tai mitään muutakaan materiaalista. Tämä sielun muisto voi olla täynnä hellyyttä tai se voi olla
kitkeryyttä, sen mukaan miten sielu elämänsä kehollisessa maailmassa eli.
Koska sielu vie mukanaan tuonpuoleiseen tietoisuutensa, älykkyytensä, moraalinsa, muistonsa hyvistä ja huonoista
teoista, on sielun kannalta tärkeää pakata henkinen matkalaukkunsa huolella.
– Hyväntekeväisyyden harjoittaminen, suvaitsevainen suhtautuminen, anteeksiantaminen, jokaisen oman vapaan
valinnan kunnioittaminen ja ymmärtäminen, oikeudenmukaisuus, harmonia
myös suhteessa luontoon. Näiden hyveiden ja arvojen harjoittaminen maan
päällä auttaa sielua, kun se siirtyy tuonpuoleiseen ja myös auttaa sielunkehityksessä tuonpuoleisessa.
Koska sielulla on vapaa tahto, se voi
valita elämänarvonsa myös toisin: materiaalisten houkutusten varaan. – Tällaisia
unessa eläviä ihmissieluja on Ranskassakin todella paljon, Kempf toteaa.

Tieteen mediumismin
aikakausi
Kempf on erittäin toiveikas sen suhteen,
että yhä useampi unessa oleva kokee henkisen sieluherätyksen. Tätä heräämistä
on edesauttamassa lisääntyvä tieto sielus-

ta ja tuonpuoleisesta, jota tieteen keinoin
on viime aikoina ryhdytty yhä enemmän
tutkimaan. – Tiede on jättänyt pitkälti
tutkimatta ihmisen syvimmän olemuksen eli sielun. Tämä on osaltaan johtanut
siihen, että maapallollamme materialistiset arvot ovat saaneet niin voimakkaan
sijan ihmisten arvomaailmassa.
Tämä tieteen keskittyminen materialistisiin tutkimuksiin on myös osaltaan ollut ruokkimassa järjestäytyneiden
uskontokuntien pyrkimystä käyttää jumaluskoa vallankäytön välineenä.
– Esimerkiksi Mooses, Jeesus ja
Buddha opettivat vahvasti ja humaanisti elinaikanaan, mutta valitettavasti tämä on muuttunut eri uskontokuntien
opeissa.
Kempf iloitsee myös henkisyyden moninaisuudesta, kuten siitä kuinka spiritualismi ja spiritismi täydentävät toisiaan.
– Oleellisia eivät ole ’ismit’, vaan oleellista on rakkaus.

Lisätietoa:
Charles Kempfin perustamalla spiritistisella toimintakeskuksella on kattava koonti spiritistisestä kirjallisuudesta
ranskan kielellä: www.spiritisme.net
Pekka Kaarakainen: Allan Kardec - spiritismin eli spiritistisen opin kokoaja.
Henkinen kehitys 2/2012.
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