
sanna suRaKKa ja saRi suRaKKa 
 / valonsisaRet
Intuitiiviset parantajat
Löydät meidät internetistä osoitteesta  
www.valonsisaret.net

Elämänpolkua voi kulkea eteen-
päin monella eri tapaa. Suurin ilo 
löytyy kuitenkin elämästä silloin, 
kun kompassina ja karttana toimii 
sydämen ääni.

Olemme intuitiiviset parantajat ja hen-
kisen kasvun ohjaajat Sari ja Sanna.  
Tietämme on viitoittanut niin yhteistyö 

kuin sisaruuskin. Olemme kulkeneet yhdes-
sä ja erikseen tähän hetkeen, jossa saamme 
toteuttaa itseämme ja tehdä sitä, mistä itse 
iloitsemme ja nautimme. Ja ennen kaikkea 
on hienoa päästä jakamaan kaikkea sitä 
myös muiden kanssamatkaajien kanssa.

Intuitiivisessa parantamisessa tärkeintä 
on oman intuition ja sydämen äänen kuun-
teleminen - se toimii ohjenuorana myös 
omassa elämässämme! Olemme valinneet 
tähän elämään tehtäväksemme auttaa ja tu-
kea myös toisia löytämään sydämensä ää-
nen ja rohkeuden kuunnella sitä.

Kun lähtee seuraamaan sydämensä ään-
tä, suurin haaste on luottaa, että kaikki on 
hyvin ja asiat järjestyvät omana aikanaan ja 
omalla painollaan. Vaikka edessä olisi haas-
taviakin päätöksiä ja muutoksia, luottamus 
oman sydämensä ääneen on suurin lahja, 
mitä itselleen voi antaa.  Luottamus sydä-
men ääneen on usein myös luottamusta jo-
honkin korkeampaan voimaan, sillä sydä-
messä on yhteys tuohon voimaan.

Meidän polkumme

Sari lähti heräämään omaan henkisyyteen-
sä kymmenisen vuotta sitten.  Samalla kun 

hän etsi ja löysi vastauksia itselleen, hän 
kertoi niistä matkansa varrella myös sis-
kolleen Sannalle. Alkuun Sannan oli vaikea 
ymmärtää, mitä tämä kaikki henkisyys oi-
kein tarkoitti, kunnes eräänä ikimuistoise-
na päivänä Sanna sai tärkeän oivalluksen. 
Kaikki palaset tuntuivat loksahtavan hänen 
sisällään paikoilleen ja hän ymmärsi en-
simmäistä kertaa, mistä oli kyse. Siitä alkoi 
myös Sannan matka.

Polku johdatti meidät molemmat vuon-
na 2009 intuitiivisen parantamisen koulu-
tukseen ja energiahoitamisen maailmaan. 
Koulutus oli molemmille käänteentekevä, se 
avasi uusia ovia omaan itseen. Saattoi se vä-
lillä potkia jopa takapuolellekin, jotta uskal-
simme ottaa rohkeasti askeleita eteenpäin. 
Samalla se tarjosi paikan, jossa oli mahdol-
lisuus kohdata omia kipupisteitä ja pelkoja 
rehellisesti sekä avautua monille piileville ky-
vyille, sisäiselle viisaudella ja osaamiselle.

Koulutuksen jälkeen jatkoimme (ja jat-
kamme edelleen) sisäistä kasvuamme, ja 
samalla aloittelimme omien yritystemme ni-
missä tekemään energiahoitajan työtä. 

Voisi sanoa, että vuodesta 2010 olemme 
virallisesti toimineet niin yhdessä kuin erik-
seenkin energiahoitajina, tehneet hoitoja, 
järjestäneet meditaatioita, kursseja ja kou-
lutuksia. Ja vuonna 2012 päätimme ilmen-
tää yhteistyötämme myös yhteisellä nimellä  
- Valonsisaret. 

Mitä teemme?

Tänä päivänä toimintaamme kuuluu ener-
giahoitojen tekeminen, meditaatioiden jär-
jestäminen, kanavoinnit ja energiamaalauk-
set sekä kurssien ja koulutusten pitäminen.  
Näistä viimeisin eli koulutukset ovat tällä 
hetkellä sellaista, mitä teemme pääasiassa 
yhdessä.

Koulutamme intuitiivisia energiahoita-

jia noin puoli vuotta kestävällä koulutuksel-
la.  Olemme pitäneet koulutuksiamme Hel-
singissä, Järvenpäässä ja Oulussa ja syksyllä 
2013 alkaa koulutuksemme Turussa, Es-
poossa ja Oulussa. Turun koulutuksemme 
järjestämme Konsan Kartanossa.

Koulutus koostuu kuudesta lähiopetus-
viikonlopusta, joiden aikana teemme erilai-
sia harjoituksia, tehtäviä, pidämme yhteisiä 
hoitohetkiä ja olemme toistemme apuna ja 
tukena kasvunpaikoissa.  Jokaisesta kou-
lutusryhmästä on muodostunut kuin pie-
ni perhe, joka kulkee yhdessä tiiviisti tuon 
puoli vuotta. 

Koulutus tarjoaa työkaluja omaan si-
säiseen kasvuun ja antaa valmiudet toimia 
intuitiivisena energiahoitajana. Jokainen 
ryhmäläinen saa omassa sisäisessä kas-
vussaan ryhmän tuen ja me toimimme oh-
jaajina. Kannustamme jokaista löytämään 
oman erityisyytensä! Koulutuksen ei ole tar-
koitus muokata ketään tietynlaiseen muot-
tiin. Meissä jokaisessa on se meidän oma 
tapamme olla ja tehdä. Siksi emme anna 
koulutuksessamme tarkkaa kaavaa ener-
giahoitojen tekemiseen, vaan kannustamme 
jokaista kuuntelemaan omaa intuitiotaan - 
onhan kyseessä intuitiivisen energiahoitami-
sen koulutus. Se, ettei kaavoja ole, tuo myös 
oman haasteensa, sillä maailma on nykyään 
täynnä ohjeita ja sääntöjä. Se on toki turval-
lista, mutta kaavattomuus tarjoaa mahdolli-
suuden löytää jotakin paljon upeampaa - jo-
kaisen omat kyvyt ja erikoisuudet, jokaisen 
oman tavan toimia energiahoitajana.

Intuition ja oman sydämen äänen kuun-
teleminen on paras neuvo, mitä voi toisel-
le antaa! 

Valonsisaret ja sydämen 
viitoittama tie

Sanna Surakka Sari Surakka

Katso Intuitiivisen energiahoitamisen 
koulutus Konsan Kartanon tapahtu-
mista 26.–27.10., keskiaukeama
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Synnyin Valonlapseksi maaplaneetalle. 
Olin valinnut haasteellisen elämänkou-
lun parantajana ja auttajana. Luotta-

mus, mielenkiinto elämään ja suora yhteys 
Elämän Lähteeseen on mahdollistanut alus-
ta lähtien sielunsopimuksen täysipainoisen 
noudattamisen. 

Jo varhain oivalsin, että rakkaus ei ole 
vain tunne vaan oppi, jonka välityksellä kas-
vetaan. Rakastin varauksettomasti kaiken-
karvaisia naapureita kuten Tessua, Miniä 
ja Mikkiä, mutta usein meidän piti kohda-
ta salaa, koska varsinkin äitini oli hyvin tie-
toinen etenevästä ja laajenevasta allergiaon-
gelmastani.

Ensimmäisen elämänkoulujakson päät-
tyessä tuijotin tähtitaivaalle ja kysyin van-
hemmiltani: ”Mistä minä tiedän, että olen 
teidän lapsi? Minusta tuntuu siltä, että isäni 
ei ole täältä.” – Tietoisuuteni oli jo laajentu-
nut: Näin, kuulin, tunsin toisella lailla kuin 
läheiseni, erilailla kuin ikätoverini, opetta-
jani ja ne, jotka minulle esikuviksi osoitet-
tiin.

Nytkin koen olevani yhteydessä yhä laa-
jenevaan todellisuuteen, jota opit eivät ra-
jaa. Rakkaudesta on tullut ehdoton: Se kuu-
luu omaan todellisuuteeni, samoin kuin 
valo, hiljaisuus ja NYT-hetki. Haluaisin aut-
tajana ja parantajana kylvää Elämänkukan 
siemeniä aurinkotuulen vietäväksi.

Olen sielu, jonka elämänkäsikirjoi-
tuksessa lukee, että välitän Korkeimman 
elämän valoa. – Kaikki viisi perusaistia ja 
seitsemän kokemuksia laajentavaa aistia 
mahdollistavat avoimet yhteyteni valo-olen-
toihin monella tasolla.

Hetki sitten minulle ilmoitettiin, että 
NYT on aika toteuttaa toiveeni: muuttaa Tur-
kuun. Saarella asun  – ja bonuksena kuit-
taan mahdollisuuden työskennellä karta-
nossa kaupungin puolella.

Nyt kurssitan ihmisiä kulkemaan Valon-
Tietä . – Se perusnimike annettiin kursseil-
leni, joilla opetan avautumaan elämänva-
lolle, kokemaan itsen kautta ja etenemään 
tietoisesti ValonTietä. Jokainen kurssi, pe-
ruskurssista lähtien tähtää oman sielunso-
pimuksen täyttymiseen. Löydät aidon itsesi: 
valon, joka on jo sinusa. Voit nähdä kaiken 
– myös itsesi  – Ehdottoman Rakkauden ta-
solta. Todellisuus, joka ympäröi sinua, saat-
taa ilman sisäistä valoa hämärtyä, jos et ole 
kohdistanut siihen tietoista valoa. Valon-
Tie johtaa havaintojen ja oivallusten kaut-
ta askel askeleelta eteenpäin. Sielun käsi-
kirjoitus karttana kuljet avoimin mielin ja 
avautuvin aistein tietäsi. Jokainen valitsee 
polun, harvalle on tarjolla valaistu valta-
tie. Nyt valontie avautuu käyttöön myös Tu-
russa. – Monipuolinen kurssitus alkaa: Va-
lonTie –peruskurssi auttaa ymmärtämään 
ihmisyyttä ja löytämään avaimet omaan kas-

vuun ja henkiseen kehitykseen. Seuraavat 
neljä intensiivijaksoa laajentavat tietoisuut-
ta itsestä – luentojen, harjoitusten ja me-
ditaatioiden avulla alat oivaltaa lisää itseä-
si ympäröivästä todellisuudesta, hahmottaa 
omaa elämääsi ja arvomaailmaa, joka sitä 
kannattelee. Intensiivikurssi merkitsee sitä, 
että opit kommunikoimaan Nyt-hetkissä va-
lo-olentojen kanssa. Enkelit, oppaat ja muut 
valo-olennot auttavat pyynnöstäsi sinua ete-
nemään valontiellä. – Jos sielusi käsikirjoi-
tuksessa lukee, että olet auttaja, on suora 
valoyhteys sinulle tarpeen. Uudenlainen elä-
mä avautuu, kun alat kokea ja havainnoida 
sitä uusin aistein. 

Ehdottoman Rakkauden Lämmöllä
KateRiina Kavén

Katso Kateriina Kavénin kurssit ja 
tilaisuudet Konsan Kartanon tapah-
tumista 24.9., 5.10. ja 22.10., kes-
kiaukeamalta

ValonTie  

Synnynnäinen
INTUITIIVINEN PARANTAJA
KATERIINA KAVÉN
Vastaanotto TURUSSA  Konsan Kartanossa
 SALOSSA Vita Plazassa
Puh. ark. 12–13  040 952 3573

* Yksilöhoitoja
 kaukoparannusta
* Ryhmä- ja joukko-
 parannustilaisuuksia
* Kurssi-/lomamatkoja Kreikkaan
www.kateriinakaven.fi

info@kuudesaisti.com 
www.kuudesaisti.com

 
Kirjoja, tuoksuja, koruja, suolatuotteita, 
sisustustuotteita, mandalavärityskirjoja.  

... INTIAN AURINKO, IDÄN IHMEET
...www.Avatara-Adventures.com

~ MATKAILU AVARTAA! ~
Puh. 046 688 2007
tai 02 / 2373936
johannes.kurki@
avatara-adventures.com
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