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Sain syntymälahjaksi
parantamisen lahjan
Olin herkkä, selvänäköinen ja äitini sanojen mukaan eteerinen lapsi, näin elämän
valon kaikessa ympärilläni ja rakastin valoisaa, elävää ja huikaisevan kaunista sisäistä maailmaani. Muistan itse selvästi sen
hetken, kun pienenä tyttönä istuin aurinkoisena kesäpäivänä ryytimaalla, katselin
käsiäni ja yritin ymmärtää, mitä oli tuo
epämääräinen ”jotain”, jota tiesin käsissäni olevan. Muistan, miten tuohon aikaan
näin unta, että siirsin käsistäni lähtevällä
voimalla kauempana olevaa kirjaa ja miten
se leijui ilman halki sivusuunnassa. Myöhemmin ala-asteikäisenä kuljin koulumatkat linja-autolla, ja muiden lasten vaihdellessa kiiltokuvia minä katselin kuljettajan
murheita ja mietin, kertoisiko hän niistä
minulle tarkemmin, jos menisin kysymään
asiaa häneltä muiden lasten lähdettyä.
Lapsena olin myös totuudentorvi, joka
mitään peittelemättä kuulutti asioiden oikean laidan avoimesti julki ja saattoi vanhempansa monta kertaa noloon tilanteeseen. Usein myös kanavoin puhuessani,
minkä olen ymmärtänyt vasta myöhemmin. Lapsena piirsin usein kuvia samoista
naisen kasvoista ja kirjoitin kuvan alle hänen nimensä, jonka alkukirjaimen kirjoitin tietämättäni aina väärin. Myöhemmin
aikuisena varasin itselleni ajan taiteilijalta,
joka maalasi henkioppaiden kuvia. Hän
maalasi tauluun nuo samat kasvot ja kirjoitti alle henkioppaani nimen, saman nimen samalla tavalla väärin kirjoitettuna.
Varttuessani yritin sovittaa yhteen
suunnatonta herkkyyttäni ja fyysisen elä-

män haasteita. Opin pitämään jalkani
maassa, vaikka herkkyyttäni en koskaan
saanut vaiennettua. Ylioppilaaksi tulon
jälkeen menin naimisiin ja aloitin opiskelun. Yliopisto-opiskelijana ja pikkuhiljaa
myös suurperheen äitinä elin hyvin maanläheistä elämää. Herkkyyteni vaikeutti arkea, kun kaupan lihaosastolla kuulin lihan
huudon, aivan kuten kuulen edelleenkin.
Puolisoni huomioi herkkyyteni, hän valitsi lihat kaupassa ja leikkeli sanomalehdestä kaikki sellaiset artikkelit pois, joista
arveli minun ahdistuvan. Elämä ja opiskelu jatkuivat, vaikka alitajuisesti tiesin koko
ajan, että elämäntehtäväni olisi jotain aivan muuta, kuin mihin opiskeluni tähtäsivät. Kun 21-vuotinen avioliittoni aikanaan päättyi eroon, tiesin, että viimeinkin
on aika olla se, mitä oikeasti olen.

Ammattiparantaja
Päätoiminen henkiparantaja olen ollut
vuodesta 2009. Tällä hetkellä olen pää-

asiassa kaukoparantaja, koska minulla
on asiakkaita ympäri Suomen ja matkat
ovat pitkiä. Turun seudulla asuvia olen
ottanut henkilökohtaisesti vastaan Turun
Luontaishoitolassa, Konsan Kartanossa.
Tällä hetkellä olen myös yksi Astral-tv:n
ja Ennustaja-tv:n asiantuntijoista.
Henkiparantajana kuljen jalat tiukasti
maanpinnalla. Käytän tervettä maalaisjärkeä ja ohjaan asiakkaan lääkäriin, jos tilanne mielestäni sitä vaatii. Kerron asiakkaalle
myös, mikäli arvelen hänen saavan enemmän apua jostain aivan toisenlaisesta hoitomuodosta kuin mitä henkiparantaminen
on. Kaikkein tärkeintä on se, että asiakas
saa parhaimman mahdollisen avun.
Kunnioitan aina asiakkaan toiveita ja
hänen rajojaan. En tuputa omia näkemyksiäni, vaan kuulostelen asiakkaan maailmankuvaa ja toimin hänen vakaumuksensa sallimissa kehyksissä. Minulla on
aivan upeita, sivistyneitä asiakkaita monista eri uskontokunnista ja olen aina hyvin vaikuttunut niistä upeista, avarakatseisista ja syvällisistä keskusteluista, joita
käymme.

Henkiparantaja on aina
parantavan voiman välittäjä
Olen hyvin kiitollinen siitä, että saan
toimia parantavan voiman välittäjänä.
Parantava voima tulee Korkeimmalta, ja
työtä tehdessäni tunnen Korkeimman
suunnattoman pyhyyden läsnäolon. Toisinaan saan olla meediona ja välittää rakkaudellisia viestejä tuonpuoleisesta. Henkikirurgia on aina ollut luontevasti hyvin
olennainen osa tätä työtäni. Muistan,
miten vuosia sitten erään kaukoparantamisen aikana operoin asiakkaani selkää
ja miten epäröin, kun en nähnyt yhden
hermoradan kulkureittiä tarkasti. Pyysin

mielessäni apua, ja välittömästi minulle
näytettiin tuo reitti, joka oli erilainen kuin
oletin. Hoidon jälkeen tarkistin asian anatomian oppikirjasta ja näin, että hermo
meni juuri sellaista reittiä kuin minulle
näytettiin.
Toisinaan kaukoparantamisessa parantavan voiman virtaus on niin korkeataajuuksinen, että tietoisuuteni siirretään kokonaan syrjään ja jälkeenpäin en kykene
muistamaan hoidosta juuri mitään. Mikäli
tämä sama tapahtuu vastaanotolla, parantaminen on minulle hyvin vaikea tapahtuma, koska minun on pakko pysyä tajuissani edes sen verran, että pysyn pystyssä.
Olen ollut henkiparantajana paitsi ihmisille myös hevosille, koirille, kissoille,
akvaariokaloille, talokaupoille, autoille,
parisuhteille, pelloille, viljakuivurin pannulle ja herra muistaa mille kaikelle muulle. Minua on pyydetty puhumaan ukkoselle, ohjailemaan sadepilviä ja kerran
jopa elvyttämään rypsipeltoa. Toimenkuvani on ollut hurmaavan monipuolinen!
Kerran soutelin kuolemansairaan asiakkaan kanssa järvellä tyynellä säällä ja halusin näyttää hänelle, miten tuuli nostetaan. Hämmennyin itsekin, kun voimakas
tuuli nousi kuin tyhjästä, enkä ole uskaltanut leikkiä asialla sen koommin.

kirjoitin myös aikanaan blogissani.
Kaukoparantamisen aikana näen sen,
mitä minulle näytetään. Joskus näen asiakkaan hyvinkin selkeästi, joskus näen
hänet keskellä tapahtumia, jotka symbolisina kertovat hänestä ja hänen tilanteestaan paljon. Jos asiakkaan puhelin soi
kesken kaukoparantamisen, minä kuulen
sen. Usein näen asiakkaan edesmenneitä
lemmikkejä, jotka tulevat tervehtimään
kesken hoidon.
Asiakkaiden tuntemukset kaukoparantamisen aikana ovat tietenkin täysin
yksilöllisiä. Minulla on aivan ihania asiakkaita, jotka eivät näe, kuule tai tunne hoidon aikana yhtään mitään, ja silti parantava voima tekee heissä työtään.
Vastaanotollakin asiakas voi torkkua
koko parantamisen ajan. Henkiparantamista varten asiakkaan ei tarvitse riisuutua millään tavalla. Parantamisen alussa
kosken asiakasta jalkateriin ja lopussa oikeaan olkapäähän, nämä toimivat konkreettisina merkkeinä asiakkaalle parantamisen alkamisesta ja päättymisestä.
Muuten en välttämättä koske asiakasta ollenkaan parantamisen aikana.
Astral-tv:n puhelinlinjalla ollessani
välitän parantavaa voimaa puhelun aikana.

Asiakas saa ottaa päiväunet

Suuria ja kauniita ihmeitä

Kaukoparantamisen ajan asiakas voi olla
mukavasti kotonaan, vetää peiton korvilleen ja torkahtaa. Jos asiakas pysyy
hereillä, hän saattaa tuntea tönimistä,
liikuttelua, venyttämistä tai mitä tahansa
muuta vastaavaa. Kerran eräs asiakas kertoi hämmästyneenä tunteneensa, miten
hänen selkäänsä viipaloitiin. Olin juuri
käyttänyt henkikirurgiaa hänen selkänsä
kaukoparantamisessa, mutta en ollut vielä
ehtinyt kertoa siitä hänelle. Usein asiakkaat näkevät värejä, tapahtumia ja takautumia, ja toisinaan he saattavat nähdä ne
tapahtumat, jotka minullekin näytetään.
Kerran kaukoparantamisen aikana olinkin maya-temppelissä asiakkaani kanssa,
ja myöhemmin asiakkaani kuvaili minulle
sen, miten olin kumartunut hänen puoleensa temppelissä. Tuosta hoitokerrasta

Näiden työvuosien aikana olen saanut olla
mukana näkemässä niin kauniita ihmeitä,
että tunnen syvää nöyryyttä niiden äärellä. Muistan, miten vuosia sitten sairaalan teho-osastolla erään potilaan tilanne
oli niin vakava, että mitään ei ollut enää
tehtävissä. Potilaan elintoiminnot olivat
sammumassa toinen toisensa jälkeen, ja
hyvästien jälkeen hänet oli määrä irrottaa hengityskoneesta. Muistan vieläkin,
miten olin juuri tekemässä pullataikinaa,
kun sain potilaan lähiomaiselta hätääntyneen avunpyynnön. Jätin taikinan siihen
ja tein potilaalle kaukoparantamishoidon.
Seuraavana päivänä sain pyynnön kaukoparantaa potilasta uudelleen. Hengityskoneen sammuttua hän ei nukkunutkaan
pois vaan alkoi hengittää itse ja elintoiminnot alkoivat herätä uudelleen. Lääkä-

Kivikauppa
Kivikerho

Qii

KIVIKORUJEN TEHTAANMYYMÄLÄ

Hämeenpuisto 17 Tampere
Katso nettikauppa:
qii.valmiskauppa.fi
18

19

reiden mielestä tämä oli täydellinen ihme.
Kun myöhemmin kuulin tästä potilaasta,
hän oli päässyt kuntoutukseen.
Teho-osastolla tapahtuneita ihmeitä on
ollut useampia. Eräässä tapauksessa lääkärit olivat ylilääkäriä myöten käyneet ihmettelemässä, miten voi olla mahdollista, että
potilas istuu tuolilla sängyn vieressä.
Muistan iäkkään herrasmiehen, jolla oli hyvin suuria liikkumisvaikeuksia
jalkojensa vuoksi, ja hän käytti keppiä
päästäkseen edes jotenkuten eteenpäin.
Kaukoparantamisen jälkeen hän oli niin
hyvässä kunnossa, että oli kuulemma
heittänyt kepit pois ja näyttänyt sairaalan
käytävällä lääkärille, miten otetaan juoksuaskelia.
Eräs nuorimies sairasti suolistosairautta ja hänen tilanteensa oli jo niin vaikea, että tietty osa suolistosta oli poistettava ja leikkauspäivämäärä oli jo päätetty.
Muutaman kaukoparantamiskerran jälkeen nuorimies meni sovitusti sairaalaan.
Leikkaussalissa kirurgi totesi, ettei ollut
enää mitään leikattavaa, koska suolisto oli
parantunut ja vain arpi oli enää jäljellä.
Yhtä rakkaita minulle ovat olleet myös
ne hetket, kun ihanan ystävättäreni puoliso parani syövästä, kun eräs rouva oli
ollut kuukausia kotinsa vankina vatsansa vuoksi ja kaukoparantamisen jälkeen
oli lähtenyt heti virastoon asioille, ja kun
vuosikausia kestänyt piinaava selkäsärky
oli kokonaan pois ensimmäisen kaukoparantamiskerran jälkeisenä aamuna, vaikka asiakas ei enää uskonut näkevänsä sitä
päivää.
Viimeisimmän kiitoksen sain eräältä
ihastuttavalta rouvalta pari päivää sitten.
Hänen 40 vuotta huonossa kunnossa olleet sormensa olivat tulleet hyvin paljon
paremmiksi kaukoparantamisen jälkeen.
Haluan vielä uudelleen korostaa sitä,
että henkiparantajana olen vain parantavan voiman välittäjä. Koskaan en voi etukäteen tietää, millainen hoitokerrasta tulee ja mitä asioita minulle näytetään tai
jätetään näyttämättä. Parantava voima tulee Korkeimmalta, ja lopputulos on aina
Korkeimman rakastavissa käsissä. Minä
olen vain Luojan instrumentti, johon Hän
puhaltaa kauniin sävelen.

