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Henkiopas Ramadahn antaa neuvoja paranta-
jaksi haluaville: ”Jos haluatte ryhtyä henkipa-
rantajiksi, teidän on hyvä oppia, miten voitte 
kulkea sairastavien rinnalla, miten voitte vah-
vistaa ja tukea heitä niin kauan, että he pysty-
vät tulemaan toimeen omillaan. Teidän tulee 
valmistautua kuuntelemaan heidän huoliaan 
ja pystyä muuttamaan ne tarinoiksi toivosta ja 
ilosta. Näin tekemällä viette parannuksen sie-
lun tasolle ja vapautatte sielun sopukoissa kät-
kössä olevaa energiaa. 

Kun pystytty koskettamaan sielun energiaa, 
täydellinen parantuminen lähtee käyntiin. En-
nen kuin olette oppineet parantamaan tällä ta-
valla, saatte ohjausta ja kannustusta niiltä, jotka 
ymmärtävät teitä enemmän, sillä henkimaail-
ma tulee rakkaudella ja myötätunnolla opetta-
maan teitä, jotta oppisitte parantamaan kaikil-
la olemisen tasoilla.

Henkimaailman auttajat työskentelevät 
kanssanne eri tavoin. Osa heistä vaikuttaa kä-
siinne, jotta osaatte liikuttaa niitä henkimaa-
ilman toiveen mukaisesti välittäen parantavaa 
energiaa tarvitseviin kohtiin. Osa henkiautta-
jista jättää auraanne henkisen voiman varaston, 
josta voitte ammentaa kärsiville ja osa auttajis-
ta saapuu maailmaamme lisäämään ymmärrys-
tä henkiparantajien mieliin ja rakkautta heidän 
sydämiinsä.

Joidenkin henkiauttajien tehtävä on luoda 
kauniita energiasäikeitä parantajan ja potilaan 
välille, jotta he ovat yhdessä hohtavassa valo-
verkossa, joka on yhtä hauras kuin hämähäkin 
seitti. Kun henkiolennot luovat näitä loistavia 
säikeitä, parantajan ja potilaan välille saadaan 
syntymään ykseys ja harmonia. Tällainen kau-
nis energiakytkös mahdollistaa sen, että henki-
maailman on helpompi jakaa rauhoittavaa, hel-
pottavaa ja rohkaisevaa vaikutustaan sairaalle 
niin kauan, että hän voi paremmin.

On myös henkiolentoja, jotka opastavat ja 
tukevat sairaanhoitohenkilökuntaa: lääkärei-
tä, sairaanhoitajia ja kaikkia hoitotyötä tekeviä. 
Jokaisella ammatikseen parantavalla on ym-

pärillään auttavia henkiolentoja, joilla on oma 
tehtävänsä. Henget saattavat olla maan päällä 
eläneitä lääkäreitä tai hoitajia ja heille on yh-
teistä se, että he ovat saaneet siunauksen työ-
hönsä ja edustavat Luojan valoa. Myös kaikissa 
kouluissanne on valon ja ymmärryksen hen-
kiolentoja. Jokaisessa koulussa on ainakin yk-
si sielu, joka välittää sinne hengen puhtautta ja 
valoa. Sama tilanne on myös kirkoissa ja pyhä-
köissä. Vaikka henkiolentoja ei näissä paikois-
sa olisi paljon, niin ainakin niissä on yksi, jolla 
on tietoa totuudesta. Henkiolento toimii totuu-
den puolesta ja valon henkimaailma voi käyttää 
häntä tarvittaessa.

Meidän henkiolentojen työmme on laa-
jentamista ja kasvattamista. Etsimme parhail-
laankin ihmisiä, jotka tekevät työtä tehtaissa ja 
erilaisissa työpaikoissa. Jokaisessa työpaikassa 
tulisi olla Luojan totuuden edustaja sekä har-
monian ja rauhan säteilevän ajatusenergian 
kanava – toisin sanoen hengen edustaja. Juu-
ri tähän totuuden voiman läsnäoloon teidätkin 
kutsutaan, jotta voisitte jakaa hengen totuuden 
valoa niin elämän pääväylillä kuin syrjäkujilla-
kin. Usein ihmiset valittavat, että he voivat teh-

dä vain vähän tai toivovat olevansa hyviä näki-
jöitä tai henkiparantajia.

Me henkimaailmasta kehotamme teitä: hy-
väksykää saamanne kutsu ja antakaa valonne 
loistaa, missä olettekin. Kun jaatte valoanne, 
teitä ehkä odottavat suuremmat tehtävät. Mut-
ta tässä hetkessä voitte opetella tekemään Suu-
ren Valontuojan tahdon mukaisesti ja silloin 
kauttanne virtaa tasapainon ja rauhan täyteyt-
tä ja kauneutta. On hyvä, että juttelette henki-
maailman kanssa aika ajoin, sillä silloin eivät 
välity vain sanat ja ajatukset vaan myös voima, 
jota välitämme auraanne niin että yhdistäm-
me omat voimanne teidän voimaanne kauniik-
si kudokseksi. Näin ei tehdä vain hiljaisuudes-
sa, vaan usein ja monessa paikassa. Tunnette 
monesti hengen voiman, kun olette heikkoja 
ja tehottomia. Tunnette henkimaailman tuen 
halutessanne auttaa itseänne heikompaa. Em-
me auta vain kokoontumispaikoissa, kirkoissa, 
pyhäköissä tai meedioitten vastaanotolla. Kun 
kultainen lanka on kudottu meidän ajatustem-
me ja rakastamamme ihmisen ajatusten välille, 
voimme nopeasti ja helposti saada yhteyden ja 
tuoda tarvittavan avun.

Kulkekaa ilossa ja rauhassa, palvelkaa ja et-
sikää itsellenne sopivia paikkoja. Teillä on työ-
tä tehtävänä, ettekä ole tulleet yhteen sattumal-
ta. Ajatelkaa meditoidessanne, kuinka käsiinne 
luodaan henkiparannuksen kultainen pallo. 
Käsistänne lähtee aina henkistä energiaa, joka 
usein näyttäytyy joko vaalean tai tumman si-
nisenä sävynä. Kun koukistatte sormenne, sä-
teily kääntyy kämmeniinne ja muodostaa sini-
sen voimapallon. Ajatelkaa tätä sinistä palloa, 
koska se on henkiparantamisen väline, jota tu-
lette käyttämään. Kun valmistaudutte paran-
tamaan, ristikää kätenne ja sulkekaan sininen 
voima kämmentenne sisään. Näin saatte myös 
oman voiman käyttöönne. Kun sitten avaatte 
kätenne parannustyöhön, sininen energia vä-
littyy vahvana potilaalle.

Jos ette tiedä, mitä meditoisitte, ajatelkaa 
parantamisen sinistä voimapalloa, jollainen on 
uskottu jokaiselle. Kun ajattelette sitä, siihen 
liittyy hopeasäde, joka välittää yhä enemmän 
valoa Luojalta. Kun keskitytte siniseen palloon 
käsissänne, se muuttuu säteilyltään hopean-
hohtoiseksi. Siitä tulee lopulta suuri, hopeinen 
parannuspallo, jolla voitte koskettaa monia ta-
paamianne ihmisiä (ja eläimiä), joille haluatte 
antaa apuanne.”

Henkioppaan neuvoja  
parantajille
Henkiparantajiksi haluavien on hyvä ymmärtää, että suurin syy ihmiskunnan sielun sairauteen on 
yksinkertaisesti se, että se rakkaus ja huolenpito, jonka ihmiset suovat itselleen, laajenee vain harvoin muita 
koskevaksi. Jos ihminen haluaa olla avuksi, rakkauden tulee virrata hänen sielustaan lempeästi ja kauniisti, 
sillä suuri osa kehon sairauksista johtuu siitä, ettei sielu saa riittävästi rakkauden, kumppanuuden ja 
ymmärryksen ravintoa.

Kuvitus: Kristiina Erkko (Ramadahnin kasvokuva on psyykkisen taiteilijan näkemys hänestä)
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