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Marketta Rantti jätti psykologin työnsä 
Sveitsissä perustaakseen Suomeen 
uudenlaisen koulutuksen. Nyt tera-

peuttisia energiaparantajia on valmistunut 
jo kymmeniä.

Vuonna 1998 Marketta Rantti sai enke-
leiltä erikoisen viestin. Hän oli keskustellut 
enkeleiden kanssa pikkulapsesta asti, mutta 
tämä viesti mullisti hänen elämänsä. 

Hämeestä kotoisin oleva Rantti asui tuol-
loin Sveitsin Zürichissä, missä hän työskenteli 
yliopistollisen sairaalan psykologina ja piti 
omaa terapiavastaanottoa. Rantti kuuli enkelit 
useimmiten äänettömänä puheena, mutta toi-
sinaan hän kuuli heidän äänensä korvissaan 
yhtä voimakkaana kuin ihmisten puheen.

Yhtenä päivänä enkelit ilmoittivat Mar-
ketta Rantille, että hänen tulee perustaa 
Suomeen oma koulu nimeltä Enkelten Koti. 

Elämänkokemuksensa ansiosta Rantilla 

oli kaikki valmiudet toimia henkisen kasvun 
opettajana. Olihan hän käynyt Sveitsissä ja 
Etelä-Ranskassa Snowlion Centerin nelivuoti-
sen energiaparantajakoulutuksen ja nelivuo-
tisen opettajankoulutuksen. Lisäksi hänellä 
oli mm. sveitsiläinen psykologinkoulutus, 
suomalainen psykiatrisen sairaanhoidon 
koulutus ja vuosien kokemus terapiatyöstä 
haastavien asiakkaiden kanssa.

Enkelit tukivat elämänmuutosta

Kun enkelit kehottivat Ranttia muuttamaan 
Suomeen uuden koulun takia, hän kuiten-
kin vastusteli. 

Hänen koko elämänsä oli Sveitsissä. Hän 
oli muuttanut sinne Suomesta miehen peräs-
sä jo 30 vuotta sitten, ja nyt hänellä oli työ, 
koti, miesystävä ja oma praktiikka joen ran-
nalla. Tämä kaikkiko pitäisi jättää taakse?

“Sanoin enkeleille, että hyvähän teidän on 
antaa määräyksiä ja suosituksia maan päälle.”

“Lopulta ilmoitin suostuvani sillä eh-
dolla, että he järjestäisivät sponsorin. Eihän 
minulla ollut rahaa perustaa koulua: mak-
saa opettajien palkkoja, ostaa hoitopöytiä ja 
niin edelleen.”

Kului kaksi viikkoa, ja Rantin vastaan-
otolle ilmaantui kuuluisa liikemies. Enke-
lit kertoivat, että tässä oli Rantin pyytämä 
sponsori. Rantti äimistyi. Eihän hän voisi 
pyytää rahaa terapia-asiakkaalta!

Kului muutama viikko, eikä Rantti pysty-
nyt ottamaan asiaa miehen kanssa puheeksi. 

Eräällä tapamiskerralla miehellä oli kui-
tenkin kova tinnitus, jota Rantti rohkaistui 
hoitamaan energiaparantajakoulutuksessa 
opetetuilla symboleilla. Vaiva hävisi saman-
tien. Sen jälkeen kynnys kertoa enkeleistä ja 
koulun perustamisesta madaltui. Rantti sai 
kerrottua myös rahan tarpeesta.

Mies sanoi: ”En minä oikein ymmärrä, mitä 
Te teette, mutta minä tuen Teitä. Sanokaa vain, 
paljonko tarvitsette, niin tuon ensi kerralla.” 

Rantti oli ihmeissään. Terapiassa oli 
näet käynyt ilmi, että miljoonaomaisuudes-
taan huolimatta mies oli hyvin pihi.

“Oli suuri ihme, että hän halusi lainata 
rahat. Enkelit tekevät joskus mahdottomilta 
näyttäviä asioita mahdollisiksi.”

Niin Marketta Rantti päätti luopua mie-
lenkiintoisesta työstään yliopistosairaalassa 
ja ryhtyä toteuttamaan enkelien johdatta-
maa elämäntehtävää.

“Minulla oli kuitenkin vapaus valita 
toisinkin. Valitsin näin, koska koin, että se 
olisi omaksi parhaakseni. Koin koulun pe-
rustamisen tehtäväkseni.”

Kymmenen vuotta koulutusta

Nyt hänen perustamansa Enkelten Koti -kou-
lu on toiminut Suomessa kymmenen vuotta. 
Ensimmäiset vuodet Rantti asui Sveitsissä ja 
kävi Suomessa opettamassa, mutta lopulta 
vuonna 2006 hän muutti Suomeen.

Elämäntehtävänä En kelten Koti 

ENKELI-
ENERGIA-
KURSSIT
Enkelikorttitulkinnat

NUMEROLOGIA
AQUA DETOX

-jalkakylpyhoito

ENKELI-
ENERGIA-
KURSSIT
Enkelikorttitulkinnat

NUMEROLOGIA
AQUA DETOX

-jalkakylpyhoito

ENKELI-
ENERGIA-
KURSSIT
Enkelikorttitulkinnat

NUMEROLOGIA
AQUA DETOX

-jalkakylpyhoito

REIKI kurssit
ja -hoidotREIKI kurssit
ja -hoidotREIKI kurssit
ja -hoidot

RITA FORSBERG-KIMURA
050 575 7753  www.reikiritaforsbergkimura.fi www.reconnection-healing.fi

rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi www.konsankartano.net    

Reconnective Healing® -hoidot
Reconnection® -sessiot

Rita Forsberg-Kimura
Turku puh. 050 575 7753

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

Marketta Rantti auttaa opiskelijoita oivaltamaan Enkelten Koti -koulussa, keitä he ovat ja kuinka he 
voivat hyödyntää lahjojaan elämässään itsensä ja muiden hyväksi.  Kuva: Mari Männistö.
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Koulu on toiminut alusta asti Hauholla 
Lautsian Lomakeskuksessa. Koulutus kes-
tää 3,5 vuotta, jona aikana opiskelija saa 
yhteensä 16 viikkoa lähiopetusta. Nykyään 
on mahdollisuus valita myös lyhyempi kou-
lutus, joka keskittyy omaan henkilökohtai-
seen kasvuun. Tämä vaihtoehto on räätälöity 
niille, jotka eivät halua energiaparantajiksi. 
Tämäkin linja kestää 3,5 vuotta, mutta opis-
keluviikkoja on vähemmän.

Opettajina toimivat Rantin lisäksi mui-
den muassa yhdysvaltalainen energiapa-
rantaja Martha Piesco-Hoff, sveitsiläinen 
luonnonlääkäri ja energiaparantaja Willi 
Bucheli sekä perhekonstellaatioita ohjaava 
sveitsiläinen Priska Spiller. Rantti kouluttaa 
koko ajan myös suomalaisia opettajia.

Koululle etsitään myös omaa paikkaa, 
joka voisi olla todellinen Enkelten Koti. Tuon 
paikan olisi tarkoitus palvella vuoden ympäri 
koulun opiskelijoiden lisäksi kaikkia omaa 
voimaansa ja elämäntehtäväänsä etsiviä.

“Ihmettelin ensin, miksi koulun nimeksi 
piti laittaa juuri Enkelten Koti, eikä esimer-
kiksi Enkelten Koulu. Enkelit vastasivat, että 
koulu on heidän kotinsa. Koen sen aina, 
kun valmistelemme energiat opiskelutiloi-
hin ja pyydämme, että opiskelijat saisivat 
viikosta sen, mitä he tarvitsevat. Enkelit ovat 
ihan innoissaan joka kerta.”

“Myös Kristuksen läsnäolo on koulus-
samme vahva. Monet opiskelijat ovat tun-
teneet sen, ja olen nähnyt Jeesuksen valo-
olentona siunaamassa opiskelijoitani. Se 
on ollut suurin hengellinen kokemukseni 
tähän mennessä”, Marketta Rantti kertoo.

Enkelten Koti on kuitenkin riippumaton 
kaikista uskontosuunnista. Jokainen opis-
kelija on oma yksilönsä, jolla on omat hen-
kiset yhteytensä ja mahdollisuutensa.

Tehokkain terapiamuoto

Rantin tavoitteena on auttaa opiskelijoita 

kokonaisvaltaisessa henkisessä kasvussa. 
Siihen kuuluu lapsuuskokemusten käsittely 
turvallisessa ryhmässä. Rantin mukaan kai-
killa ihmisillä on lapsuuden traumoja. 

“Ne ovat kokemuksia, joita ihminen ei 
ole käsitellyt ja joista hän ei ole päässyt irti.”

Rantin oman kokemuksen mukaan 
ennen puheikää saatuja traumoja on vai-
kea purkaa keskusteluterapiassa. Rantti 
on itse käynyt neljä vuotta jungilaisessa ja 
viisi vuotta freudilaisessa psykoanalyysissa 
ja sitä ennen muissa psykoterapioissa. Vas-
ta energiaparantajakoulutuksessa hän sai 
kosketuksen omiin syvimpiin haavoihinsa, 
ja hänen olonsa alkoi parantua. 

Sen vuoksi Rantti uskoo tähän koulutus-
muotoon ja toivoo sen saavan yhä enemmän 
jalansijaa Suomessa.

“Keho pitää vaikeat kokemukset muis-
tissaan, mutta kun kehon patoumia avataan 
energiatyöllä, kokemukset voidaan kohdata 
ja niistä voidaan päästää irti”, hän sanoo.

Henkilökohtaisen prosessityön ansiosta 
opiskelijat oppivat löytämään itseään ja elä-
mään omaa totuuttaan. Samalla he oppivat 
auttamaan muita energiaparannuksella. 

“Parantamisen lahja on kaikilla, ja kor-
keampia aisteja voi harjoittaa niin, että ne 
aukenevat”, Marketta Rantti vakuuttaa.

Henkinen kasvu vaatii aikaa

Koulutuksen johtoajatuksena on se, että jo-
kainen voi auttaa toisia vain siinä, minkä on 
itse ymmärtänyt ja käynyt läpi. Seuraamalla 
läheltä luokkatovereiden kasvuprosessia 
jokainen oppii kuitenkin ymmärtämään ja 
auttamaan myös sellaisia ihmisiä, joiden 
haasteet elämässä ovat aivan toisenlaisia.

Johdatuksen ansiosta luokille hakeutuu 
usein hyvin eri taustaisia ihmisiä. Koulun 
käyneissä on lääkäreitä, sairaanhoitajia, 
insinöörejä, yrittäjiä, taiteilijoita ja monen 
muun alan ammattilaisia.

“Tällä hetkellä koko maailma on suu-
ressa henkisen kasvun prosessissa, ja kou-
lun opetussisältö muuttuu ajan mukaan”, 
Marketta Rantti sanoo.

“Maailman muutosvaiheessa yhteisölli-
syys tulee ihmisille yhä tärkeämmäksi. Myös 
koulutuksessa ryhmän merkitys on suuri. 
Ryhmässä oppii näkemään itsensä toisten nä-
kökulmasta. Palautetta annetaan suojatussa 
ympäristössä, jossa halutaan ymmärtää toista. 
Ryhmä ja koulun yhteisö kantavat opiskelijaa 
myös koulutuksen loppumisen jälkeen.”

Enkelten Koti -koulun tarkoituksena on 
tukea kunkin opiskelijan henkilökohtaista 
kasvua. Siksi koulutus on verrattain pitkä. 
Marketta Rantin mukaan keho ja psyyke 
vaativat näin pitkän prosessin. Koulutus ter-
vehdyttää esimerkiksi monen ihmissuhteita 
ratkaisevasti, mutta koulutuksen jälkeen 
prosessi jatkuu.

“Kun on vaikkapa 30 vuoden ajan tois-
tanut lapsuutensa kuvioita, niiden muutta-
minen syvältä on hidasta ja rankkaakin.”

Marketta Rantti korostaa, että Enkelten Ko-
dissa jokainen opiskelija kohdataan yksilönä.

“Koulussa opitaan monia hoitoteknii-
koita, mutta loppujen lopuksi opiskelijasta 
voi tulla ulos aivan omia tekniikoita, kun 
hänen henkilökohtaiset kykynsä avautuvat. 
Jokaiselle kehittyy oma tapansa hoitaa”, 
Marketta Rantti sanoo.

Elämäntehtävänä En kelten Koti 

TERVETULOA KURSSEILLE

www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Aija Lento p. 040 591 8742,  info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi

 

esim. lymfaterapia, turvekurssi, suomalainen verikuppaus,
ayurvedakoulutus, kuumakivikurssi, aromaterapiakurssi, 
kinesiologian perusteet, intuitiivinen parantajakoulutus, vyöhyke-
terapiakoulutus, ravintoterapiakurssi, erilaiset joogakurssit, 
yrittäjän talouspäivä, matkalla hiljaisuuteen joogan ja chi kungin avulla. 

Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.
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