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esim. reiki, kalevalainen jäsenkorjaus, ayurvedinen 
pää- ja kasvohieronta, kinesiologia, turvekurssi, 
joogakurssit, yrtit ja kukkaterapia, kuumakivihieronta, 
shiatsu, kuppaus, kasvisruokakurssi. 
Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.
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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

Turkulainen Hannu Mehtälä on tehnyt 
syvällisiä energiahoitoja jo vuosia. Hän 
kertoo, että energiahoito voi parhaim-

millaan olla hyvin eheyttävä ja parantava 
kokemus. Tätä se on silloin, kun saadaan 
kosketus omaan sieluun, kun sielu tulee niin 
lähelle, että yhteys voidaan tuntea ja Sielun 
Parantava energia voidaan ottaa vastaan. Tätä 
tapahtumaa voidaan tukea energiahoidol-
la. Hoidettavan energiakeskuksia hoidetaan 
niin, että lähentyminen voi tapahtua.

Hannu sanoo, että yksi tällainen hoito-
muoto on Rakkauden Kosketus -hoito. Siinä 
hoidetaan niin, että kaikkein ”herkimmät” 
alueet tulevat esiin ja saavat energeettistä tu-
kea. Tällainen hoito tulee hyvin korkealta, se 
on hyvin herkkää ja se ”hellii sisintä” poik-
keuksellisella tavalla. Tällainen kokemus 
voi olla hyvin eheyttävä, se saattaa vaikuttaa 
voimakkaasti pitkän aikaa. Juuri herkimmät 
alueet ovat usein niitä, jotka joutuvat ”tallo-

tuiksi”, joiden yli ”jyrätään” elämässä. Siksi 
on hyvä pitää huolta myös niistä. Tällainen 
hoito toistettuna voi parhaimmillaan johdat-
taa pysyvästi lähemmäs sielua.

Mehtälä on tehnyt hoitoja vuoden 2005 
alusta, jolloin hänen yhteytensä henkiop-
paisiin äkisti parani. Tämä tapahtui muuta-
man kuukauden kuluttua siitä, kun hän oli 
valmistunut Henkiseksi Hoitajaksi pitkästä 
koulutusohjelmasta. Tällöin oppaat alkoivat 
ohjata hoitoja aivan uudella tavalla, ihan eri 
lailla kuin häntä oli opetettu.

Tällöin hoidot saivat paljon lisää syvyyttä 
ja voimaa, ikään kuin esteet syvälle pääse-
miseen olisivat poistuneet.

Hoidot olivat heti todella voimakkaita. 
Asiakkaat saivat hyvin nopeita tuloksia, hei-
dän elämänsä muuttui pikavauhtia. Nyt, kun 
Mehtälä on tehnyt hoitoja 7 vuotta, hän on 
nähnyt hyvin kauniita muutosprosesseja, jois-
sa oma elämä on tuotu lähemmäs arkea ja se 

on mahdollistanut eheämmän ja korkeam-
man elämän yhdessä sielun kanssa - kohti 
onnellista ja tasapainoista tulevaisuutta.

Rakkauden Kosketus -hoidon lisäksi 
Hannu tekee mm. Sydänparannushoitoa, 
Kristusenergiahoitoa, ÄitiMariahoitoa ja 
Kurkistus tulevaan -hoitoa. Näistä Kurkistus 
tulevaan hoito on hyvin mielenkiintoinen, sii-
nä poistetaan esteitä tulevien asioiden tieltä. 
Hoidossa saa tietää tulevia tapahtumia. Sa-
malla niitä edesautetaan poistamalla vanhaa 
rajoittavaa energiaa niiden tieltä. Tämä onkin 
ainut hoito, joka tehdään istuma-asennossa. 
Muut tehdään makuulla rentoutuen.

Hoidoista lisää osoitteessa
www.konsankartano.net/hoitola/hannu
0440 820 133
Hannu tekee hoitoja Turussa sekä so-
pimuksen mukaan muualla ja toivot-
taa tervetulleeksi kokeilemaan!

Energiahoidolla syvälle
sielun arkistoihin

kirSi Gren

Elämme ihmiskuntana aikaa, jossa 
enemmän kuin koskaan tarvitsemme 
henkimaailman auttajien apua kovasti 

odottamamme Kultaisen Aikamme toteutta-
miseen.  Viimeisten 13 vuoden aikana (Uu-
den Energian Aika) olemme saaneet paljon 
aikaan, mutta kehityksemme on hitaampaa 
kuin ehkä odotimme eikä ”aikataulujen” 
toteutuminen ole tällä hetkellä parhaassa 
mahdollisessa energiassa. Ei niin, että meitä 
ei olisi autettu auttamaan itseämme, vaan 
ihmiskunnan keskuudessa on vielä niin pal-
jon ristiriitaisia voimia kiistelemässä vallas-
ta ja materiasta, laskemassa energiaamme 
ja vaikuttamassa ajatuksiemme voimaan. 
Ulkopuolinen painostus materian ja egon 
suhteen on vielä merkittävää.  

Toisaalta ihmisten henkisen kasvun he-
rääminen on ollut suurta ja mahtavaa! Mis-
sä tahansa kuljemme, koemme yllätyksiä ih-
misten kanssa, joita ennen olemme pitäneet 
”vain” naapureina, työkavereina, kaupan-
täteinä jne. Eräänä päivänä huomaamme 
vaihtavamme sujuvasti ajatuksia henkisen 
kasvun asioista. Olemme tulleet ”kaapista 
ulos”. Pinnan alla kytee monilla hienoja, 
positiivisia, uutta suuntaa ja toivoa antavia 
ajatuksia! Tarvitaan hyvää opastusta niiden 
saattamiseksi toimintaan ja arkeen.

”Yhdessä rakennamme hyvää kaikille” 
on tämän ajan suurimpia mottoja. Siihen 
kulminoituu kaikki. Vailla egollista tavoi-
tetta, tiedämme jokaisen hyvän olon kohot-
tavan kokonaisuuttamme, jossa elämme. Ja 
kun kokonaisuuden energiavärähtely nou-
see, nousemme mekin ja yletymme taivaiden 
tasolle. Muistamme sen mihin pystyimme ja 

mihin pystymme jälleen. Muistamme tar-
koituksemme ja sielumme tehtävän. Muis-
tamme yhteiset sopimukset ystäväsielujen 
kanssa jne.

Tarvitsemme yhä enemmän selvänä-
köisiä auttajia keskuuteemme! On kaikille 
hyväksi saada lisää näkijöitä - opastajia kes-
kuuteemme. Siksi on tärkeää luopua egol-
lisesta ajattelusta, kilpailun ja oman  päte-
misen suhteen – kyllä töitä riittää kaikille! 
Jokainen pääsee tekemään opastamisen 
tehtäväänsä omalla tavallaan ja jokaiselle 
löytyy autettavia, vielä polkua etsiviä kanssa-

sieluja. Jotta mahdollisimman  moni meistä 
aktivoituisi avaamaan selväaistinsa tarvit-
semme johdattelijoita ja inspiroijia. Itse 
saan toimia yhtenä heistä – rakkaus kiitos! 
Henkimaailmaan siirtyneet (kotiin lähte-
neet) tulevat mahdollisimman nopeasti 
takaisin keskuuteemme henkioppaina, 
auttamaan meitä auttamaan toisiamme. 
Tarvitsemme heitä, koska varsinkin hen-
kisen kehityksen alkuvaiheessa meidän ja 
heidän välinen tuttuus ihmistason elämästä, 
on helpompi ottaa vastaan kuin oudompi-
en planeetta-auttajien tai valomestareiden 
opastus. Tällaisessa meediointitilanteessa 
(kotiin lähteneiden viestien toimittaminen 
täällä oleville) henkioppaan (niin henki-
maailmasta tulleen kuin täällä olevan mee-
dionkin) tärkeimpiä tehtäviä on avata kuuli-
jassa se rakkaudellisuus, jonka kautta viesti 
tulee oikein ymmärretyksi. Kun rakkaudel-
linen energia esim. meediotilaisuudessa 
kohtaa sydämemme, avaudumme kuule-
maan opastuksen siten kuin se on suuressa 
rakkaudessaan meille tarkoitettu!

Tehdään yhdessä hyvää kaikille!

Kirsi Gren on saanut tehtävänantonsa 
Uuden Energian Ajan lähettiläänä jo Mil-
leniumin taitteessa. Siitä lähtien hän on 
toiminut selvänäkijänä/meediona autta-
massa apua tarvitsevia eteenpäin henki-
sen kasvun polullaan.

Henkimaailman ja Fyysisyyden 
kohtaamisista tässä ajassa 

– tarkoituksia ja tehtäviä
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