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Colin löysi taiteen ja luonnonhenget – tai 
ne löysivät hänet – kun hän oli ollut mu-
kana spiritualistisen kirkon kehityspii-
rissä viisi vuotta ja alkanut toimia mee-
diona ja parantajana. Heti kehityspiiriin 
liittymisestään lähtien Colin nautti siitä, 
että sai istua hiljaisuudessa ja kurkottaa 
tietoisuutensa kohti henkimaailman vä-
rähtelyjä, opetuksia ja apua. 

Kun Colin alkoi nähdä kuvia luon-
nonhengistä meditaatioiden aikana, ne 
synnyttivät tarpeen siirtää ne ja niihin 

liittyvät symbolit paperille. – Ongelma 
oli siinä, etten osannut piirtää enkä tien-
nyt psyykkisestä taiteesta mitään. Medi-
taatiossa saamieni kuvien piirtäminen 
vaati sitä paitsi valtavaa keskittymistä, 
Colin kertoo.

Oikein tajuamatta miten kaikki tapah-
tui, piirtäminen tempasi Colinin luon-
nonelementtien kiehtovaan maailmaan 
ja antoi hänelle uuden henkisen polun. 
– Minun täytyi saada tietää, miksi nä-
en keijujen maailmaan ja mikä niiden 
merkitys on kaikkiallisessa kehitykses-
sä, hän toteaa.

Enkelimaailmojen geometriset 
muodot

Ensimmäiseksi Colin alkoi nähdä maan-
henkiä. Sitten tulivat veden-, tulen- ja 
lopuksi ilmanhenget. – Halusin kiih-
keästi saada tietää enemmän näistä maa-
ilmoista, mutta tiedon ja ymmärryksen 
saaminen vei pitkän ajan. Oivalsin, et-
tä me ihmiset olemme sidoksissa hal-
tijamaailmoihin. Ymmärsin myös, että 
luonnon elementit ovat meissä: maa ke-
hossa, vesi veressä ja ilmaa hengitäm-
me. Tulen ikuinen liekki palaa sydämes-

sämme ja yhdistää meidät sieluumme. 
Uskon myös siihen, että riistäessämme 
maapalloa luonnonhenget puolustautu-
vat, Colin pohtii.

Luonnonhenget ovat Colinin taiteen, 
työpajojen ja mediumismin ihana inspi-
raation lähde. Hän haluaa kohottaa ih-
misten tietoisuutta kohti elementaalien 
astraalimaailmoja. – Haltijamaailma he-
rättää yhä enemmän kiinnostusta. Mi-
nulle se edustaa taiteellisen inspiraation 
ja parantamisen lähdettä. Saamme sieltä 
myös tietoa, joka voi liittyä vaikkapa päi-
vänkakkaroihin yhtä lailla kuin enkeli-
ulottuvuuksien geometrisiin muotoihin.

Geometrian enkelit ja pyhä geomet-
ria liittyvät läheisesti toisiinsa. Taiteili-
jat ja tutkijat ovatkin olleet ihastuneita 
geometrian hämmästyttäviin muotoihin. 
Antiikin kreikkalaiset ymmärsivät geo-
metrian merkityksen. Tämän voi näh-
dä yhtä lailla heidän arkkitehtuurissaan 
kuin matematiikassaankin. Colin selvit-
tää: – Kun kehitämme henkisiä lahjo-
jamme, tulemme yhä enemmän tietoi-
siksi korkeammista maailmoista. Silloin 
voimme pitää yhteyttä luomisen enke-
leihin heidän geometrisen värähtelynsä 
avulla. Enkelit, jotka käyttävät värisym-
boleja ja geometrisia muotoja, opetta-
vat meitä havainnoimaan ja kehittämään 
värähtelyämme sellaiseksi, että se auttaa 
meitä parantamisessa ja yhteydenpidossa 
korkeamman minämme kanssa.

Mielikki ja Maailman Äiti

Colin matkustaa paljon, sillä hän tekee 
työtään USA:ssa, Keski-Euroopassa ja 
Pohjoismaissa. Hän rakastaa mediaalisia 
palveluksia, nauttii opettamisesta ja ih-
misten tapaamisesta ja iloitsee siitä, että 
saa tehdä taidetta henkimaailman kans-
sa. – Taide auttaa murtamaan inspiraa-
tion ja meissä kaikissa olevan luovuuden 
esteitä. Kun työskentelemme väreillä, 
vedämme puoleemme värien enkeleitä, 
niin että he pääsevät avaamaan inspiraa-
tiotamme ja vahvistamaan mediumismia 
ja parantamista. Uskallamme heittäytyä 
luottamuksen virtaan.

Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofias-
sa ollessaan Colinille sattui ihana ko-
kemus, joka vaikutti häneen vahvas-
ti. – Yksityisistunnossa näin asiakkaan 
vieressä vaaleahiuksisen naisen, jolla oli 
pitkä hupullinen viitta. Tunsin että hän 
on haltijaväen kuningatar. Kuvailin tuli-
jan asiakkaalle ja kerroin hänen olevan 
kuningatar. Hänen kanssaan tuli myös 
puunhenki tekemään työtä asiakkaani 
kanssa.

Myöhemmin samana päivänä tapah-
tui varmistus. – En ole koskaan kuullut 
Mielikistä, suomalaisten metsien ku-
ningattaresta. Kun Marjut Hjelt, moni-
en haltija- ja keijukirjojen kirjoittaja, pi-
ti esitelmän luonnonhengistä, kuuntelin 
sitä suurella mielenkiinnolla. Kun Marjut 
näytti diakuvan Mielikistä, olin pudota 

tuolilta! Siinä oli juuri se metsän kunin-
gatar, jonka olin asiakkaalle kuvannut. 
Oli hyvä saada varmistus.

Hän kertoo toisen voimaannuttavan 
tapahtuman parinkymmenen vuoden ta-
kaa. Colin maalasi Englannissa eräässä 
kulttuurikeskuksessa maalauksen, jolle 
antoi nimen Maailman Äiti. Colin suih-
kutti vahingossa työn kiinnitysaineella 
ennen kuin se oli valmis. Aine valui nai-
sen oikeaa poskea pitkin kuin kyynel, ei-
kä sitä enää saanut pois kuvasta. – Kat-
soin kuvaa ja ajattelin, että Maailman Äiti 
itkee maailmamme vuoksi. Myöhemmin 
näin samassa kulttuurikeskuksessa iko-
nin Itkevä Maria ja hänenkin poskeaan 
pitkin valui kyynel. Ikoni oli kuin vuo-
sia sitten tekemäni maalaus, Colin muis-
telee.

Rauha ja voima

Colinille on sanottu, että hänen työnsä 
henkivät rauhaa ja voimaa, mitä enem-
män niitä katsoo. – Inspiraatio on sidok-
sissa sieluumme ja henkinen taide voi 
todella avata inspiraatiota. Elämme muu-
tosten aikaa, värähtelyt nopeutuvat ja sie-
lumme käy läpi muutoksia, jotka aihe-
uttavat tunne-elämän kriisejä. Sielun ja 
tunne-elämän tulee olla sopusoinnussa, 
joten meidän tulee huolehtia kehostam-
me. Kun pyrimme saamaan kehon ja sie-
lun tasapainoon, ymmärrämme parem-
min itseämme ja elämää.

Colin suosittelee meditointia ja hen-
kisten lahjojen kehittämistä tasapainon 
saavuttamiseksi. – Vuosien työni kautta 
olen huomannut, kuinka taide voi vai-
kuttaa suoraan sieluun antamalla syvän 
tunteen siitä, että sielusi puhuu sinul-
le. Mutta voit myös visualisoida värin, 
sateenkaaren, perhosen ja symboleita, 
jotka menevät kruunuchakran kautta 
kehoosi, kulkevat sen läpi ja poistuvat 
jalkojen kautta. Jos mielen epätasapaino 
on aiheuttanut tukoksia kehoon, visuali-
sointi on erityisesti silloin hyväksi. Kun 
keskityt esimerkiksi maalaamiini kuviin, 
nämä ”parantavat maalaukset” uudista-
vat kehosi virtauksia, sanoo Colin Hall, 
joka tekee vakavasti työtään henkimaa-
ilman parissa hauskuutta unohtamatta.
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