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Kysyin henkimaailmalta, mitä minun pitäisi tällä viikolla kirjoittaa ja tämä aihe 
opastuksen kera nostettiin eteeni. Kuka on Valotyöntekijä? Sekoitamme tämän 
asian usein valotyössä toimivaan yrittäjään. Valotyöntekijällä tarkoitetaan 
Rakkaudentähdessä kuitenkin sielullista asiaa ja sielun ei tarvi tienata elantoa. 

”Valotyöntekijä on valon polulleen sitoutunut sielu, kuka on herännyt 
sydäntietoisuudessa rakastamaan valon taajuuksia henkimaailmassa ja 
työskentelee maailmassa monilla erinlaisilla elämänalueilla sekä omassa 
henkisessä avautumisessaan koko ihmiskunnan hyväksi. Valotyöntekijä on aina
maailmanpalvelija. Valotyöntekijä on syntynyt maailmaan tiettyä tehtävää 
varten.”

Jotkut ihmiset tykkäävät kovasti ajatella, että joku olisi niinsanottu ”valittu” tai
erityinen, koska on valotyöntekijä. Näin ei kuitenkaan ole. Sielujen maailmassa
olemme kaikki samanarvoisia. Valotyöntekijä ei oikeuta ihmistä parempaan 
arvostukseen henkimaailman osalta. 

Valotyötä ei ole pakko tehdä yrittäjänä. Valotyö ei tarkoita välttämättä sitä, 
että siitä tulee rahaa. Kuitenkin valotyö tarkoittaa aina voimakasta buustia 
omaan henkiseen kehittymiseen, karman kytkösten katkeamiseen, sielulliseen 
avautumiseen ja lopulta vahvistaa siipiämme sitä hetkeä varten, kun olemme 
siirtymässä elämästämme takaisin henkiseen kotiimme. 

Valotyö alkaa aina itsestämme. Sinä olet koko universumin keskus. Kaikki 
sielulliset henkiset asiat aukeavat aina sisältämme ulospäin. Mikään ei tule 
meihin toisin päin. Jos joku toinen yrittää väkisin laittaa sisällemme valoa, se 
on sama kuin yrittäisimme kantaa ämpirällä vettä keskelle autiomaahan 
kaivettuun hiekkakuoppaan ja toivoisimme, että siitä tulee hyvää vettä antava 
kaivo tai lähde. 

Tämä on siksi, että valo virtaa kauttamme maailmaan aina oman sielun kautta,
oman korkeamman itsemme välityksellä, oman lähteemme voimalla 
sydämeemme ja sieltä ulos maailmaan ympärillemme. Tämä on valon 
ensimmäinen esenssi. Valotyöntekijä on siis sielu, kuka on sitoutunut 
avaamaan, laadullistamaan ja käsittelemään omaa valoaan. Valotyöntekijä on 
sielu, kuka tutustuu itsenäisesti tai jonkin ryhmän parissa omiin sielun 
syvyyksiinsä ja virtauttaa niitä sitten maailmalle. 

Ulkoinen työ alkaa ja laajenee sitä mukaa, kun oma valo vahvistuu. Valon 
avaaminen ei ole mikään hokkus pokkus- temppu. Meillä on kuitenkin 
sisimmässämme kirjoitettuna ikäänkuin käsikirja, jossa on jokainen lause, 
jokainen sivu ja jokainen luku suunniteltu juuri Sinun sieluasi varten. Se on 
yksilöllinen tiedosto, jollaista ei ole toista samanlaista koko universumissa. 
Siksi vain sinä ja yksin sinä tunnet oman valotyösi parhaiten. 



Jotta voisi ymmärtää valotyötä, täytyy katsoa hieman maailmankuvaa 
korkeammalta tasolta. Maailma muodostuu tasoista, joita on sekä fyysisen 
maailman yläpuolella että sen alapuolella. Mitä korkeammalle nousemme 
taajuuksissa alkulähdettämme kohti, sitä syvemmin voimmme havaita, että 
meillä ei ole yksilöllisyyttä olemassa muualla, kuin tässä fyysisessä 
maailmassa. Me olemme yksi henki. Me olemme yksi elämä, joka elää itseään 
todeksi meissä jokaisessa, mutta myös kaikessa elävässä niin tässä 
maailmassa kuin universumin jokaisessa kolkassa. Ja mikä vielä 
ihmeellisempää, tämä elämä näyttää venyttäytyneen koko universumin sisälle,
mutta silti se löytyy yhdestä pisteestä, jossa itsessään on jo kaikki. Mitään ei 
jää tuon pisteen ulkopuolelle. Se piste on olet sinä. 

Tätä on vaikea ymmärtää ihmisen aivoilla eikä se vielä sano meille kovinkaan 
paljon, jos pystymme mielessä kuvittelemaan sen vaikka kuvana. Se on yksi 
niistä asioista, jotka avautuvat ymmärryksenä ja kokemuksena, kun 
avaudumme enemmän valolle. Kuka ei pysty tällä hetkellä seuraamaan 
ajatuskulkua, niin voin lohduttaa ja kertoa, että Sinun omaan kirjastoosi on 
kyllä koodattu se hetki, jolloin tämä suuri ykseys paljastuu Sinulle niin, että 
voit ensiksi hetken aikaa kokea ykseyden tilan meditaatiossa tai hoidossa ja 
lopulta se muuttuu pala kerrallaan päivittäiseksi tietoisuudeksi. 

Valotyö on hyvin pitkälle oman sisäisen maailman käsittelemistä ja sen 
antamista valon taajuuksille. Voidaan sanoa, että jokaiselle ihmiselle on 
annettu pieni pala kollektiivista tietoisuutta kannettavaksi sisimpään. Se yksi 
pala on kuin yksi solu suuren jättimäisen olennon kehossa. Kun tämä solu 
aktivoituu ja antautuu valolle, koko jättimäinen olento on palan verran 
enemmän tietoisuuden valossa. Näinollen tärkein ja pysyvin valotyö on 
sisällämme. Siitä ei makseta meille palkkaa eikä se ole kenenkään maallinen 
ammatti. Se on meidän jokaisen omassa päätäntävallassamme kaiken lisäksi, 
antaudummeko prosessille vai jäämmekö vanhaan tietoisuuteen. Kukaan ei 
tule meiltä tarkistamaan, olemmeko tehneet kotiläksyjä. Kuitenkin niin, että 
mitä enemmän meissä on sielutietoisuutta aktivoituneena, sitä enemmän itse 
tahdomme työskennellä sisäisen maailmamme kanssa. 

Ja se työskenteleminen ei ole pelkästään oman luonteen jalostamista tai 
ihmisen kipujen läpi käymistä. Valotyön ensimmäinen askel on havahtuminen 
huomaamaan oma sisin kaikkine haasteineen. Tätä vaihetta kestää tietyn aikaa
ja sitten mennään syvemmälle. Syvemmällä tulevat entisten elämien muistot 
niin hyvässä kuin pahassakin. Ihmisinä olemme kuitenkin taipuvaisempia 
näkemään niitä raskaita asioita ja se on varmaan aika loogista, jos ajatellaan, 
että meillä on valon siivet ja tehtävämme olisi lentää korkeilla taajuuksille 
keveinä kuin taivaan linnut. Ihmisen maailma sisällämme on kuitenkin lyijyn 
raskas taakka, joka vetää meitä kaiken aikaa tänne maanläheiseen 
värähtelyyn. Valotyö on siksi oman sisäisen keveyden, rauhan ja tyyneyden 
kasvattamista erinlaisilla menetelmillä, jotta pystyisimme nousemaan 
siivillämme kohti kirkkautta. 

Se on kuitenkin vain pieni ja häviävä osa valotyötä. Tärkein ja antoisin osa on 
valon muistaminen ja omien sielun taajuuksien paljastaminen. Se on oman 
kotiuniversumin kohtaamista ja omien henkioppaiden löytämistä. Se on alati 
vahvistuvaa yhteyttä enkeleihin ja kaikkiin valon oppaisiin.



Valotyö on myös oman maailmankuvan kirkastamista. Se on kaikista opituista 
maallisista näkemyksistä luopumista jolloin tilalle alkaa tulla oma kyky nähdä 
hengen taajuuksille ja ymmärtää uudenlaista maailmankuvaa. Tätäkään ei 
lopulta voi kukaan toinen kaataa sinun sisällesi ja sinulla on ainutlaatuinen 
syntymäoikeus hallita itse omaa maailmankuvaasi. Olemme kuitenkin nielleet 
ja samastuneet monien elämiemme aikana ihmisen maailman näennäisyyksiin 
ja olettamuksiin. Olemme oppineet selittämään koko elämää sen ihmisen 
maailmaan kytkeytyneen olennon tietoisuuden kautta, joita olemme olleet 
lukuisien eläimemme ajan. Maailmankuvaa ei voi eikä kannata muuttaa liian 
nopeasti. Meidän on kasvatettava siinä rinnalla monia henkisen persoonan 
ominaisuuksia, jotta pystymme käsittelemään laajentuvaa tietoisuuttamme. 

Kun me laajenemme ja maailmankuvamme muuttuu, meistä tulee ikäänkuin 
ikkunoita, mistä pääsee koko ihmiskuntaan siirtymään uudenlaista tietoisuutta.
Tämä on yksi taajuus valotyössä ja sitten on niitä taajuuksia, jotka ulottuvat 
itsemme ulkopuolelle. ON kuitenkin täysin mahdollista, että jonkun sielun 
valotyö tapahtuu pääasiassa ja lähes yksinomaan itsensä sisällä. Hän on ehkä 
entisissä elämissä jo palvellut luostareissa ja ollut erakkona, jolloin hänelle on 
kehittynyt hyvin voimakas kyky yhdistyä kollektiivisiin taajuuksiin ja syleillä 
niitä sisällään uusiksi. Valotyö voi lisäksi olla omassa hiljaisuudessa kanavaksi 
antautumista. Kaikki itsessä tehtävä valotyö ei kuitenkaan ole sitä vähäisintä 
työtä, vaan juuri sillä on merkitys. Me kaipaamme, että maailma avautuisi 
uudelle taajuudelle. Meistä on itsestämme tultava se uusi maailma, jota 
tahdomme ympärillemme. 

Emme saa sillä mitään aikaan, jos yritämme välittää valoa itsemme 
ulkopuolelle, mutta emme itse pyri olemaan valossa. Sen enempää mitään 
sormella osoittamatta, maailmassa on paljon erinlaisia tahoja, jotka yrittävät 
tehdä näin. Ihmiset innostuvat totuudesta ja valosta. He tuntevat sen 
itsessään, mutta eivät käännykään sisimpään käsittelemään itseään, kotiaan, 
perhettään, sukuaan jne. Sen sijaan he alkavat rekrytoimaan yhä uusia ihmisiä
tämän valon pariin. Totuuden ympärille syntyy kyllä asiasta innostuneita 
ryhmiä, mutta ryhmän sisällä voidaan huonosti, koska kaikilla on edelleen 
omat keskeneräisyydet tökkimässä. Emme voi parantaa toisessa sitä, mikä on 
itsessämme kuin ammottava ja märikvä haava. Kaikki haasteet sisällämme on 
annettu siksi, että voittamalla nämä haasteet, opimme omalla konkreettisella 
kokemuksella, minkälaista niistä on parantua ja mikä energia tai menetelmä 
auttaa mihinkin. Kun parantuminen tapahtuu itsessämme, pystymme 
parantamaan myös muita. Henget ovat monta kertaa tulleet sanomaan, että 
jos ihmiskunnassa jokainen ottaisi keskeisimmäksi tehtäväksi tehdä tämän 
työn itsessään, kollektiivinen olentomme lähtisi hurjaan nousuun tietoisuuksien
taajuudella. Minulle näytetään tässä valtavaa kaunista kristallia, joka kykenee 
laajentumaan säihkyvään valomereen aivan käsittämättömällä kapasiteetilla. 
Se kapasiteetti on kyllä meissä itsessämme myöskin. 

Se on kuin eräänlainen moottori, jota olemme tulleet rakentamaan tänne 
ihmisen puvussa. Tarvitsemme toinen toistamme, koska meistä jokainen 
rakentaa moottoriin omaa tärkeää osaansa. Meitä ei ole syntynyt vain 
muutamaa sielua ihmiseksi, vaan tietoisuudelle ja avautumiselle herkkiä sieluja
on tullut kaikkialle maailmaan, kaikkiin kansakuntiin ja kaikkiin ikäkausiin.



Juuri nyt tänne on kutsuttu paljon sieluja ja vaikka puhumme, että maailma on
tällä hetkellä ylikansoitettu, se saattaa olla hyvinkin sitä, että juuri nyt elämme
kollektiivisen ja koko universumin kannalta äärimmäisen ratkaisevaa aikaa. 
Olemme päättäneet tehdä suuren ja valtavan hypyn tietoisuudessa ja siihen 
tarvitaan monen ihmisen voimat, että pystymme ponnistamaan tarpeeksi 
korkealle. Meidän on pystyttävä luottamaan, että jokainen valotyöntekijä tekee
täysillä oman osansa. Siksi meitä on syntynyt tänne niitä ihmisiä, kenellä on 
hyvin syviä ja suuria kipuja sisällään. Koska nämä kivut voidaan juuri tässä 
ajassa parantaa. Juuri tässä ajassa on tarjolla enemmän kuin milloinkaan 
välineitä ja vastauksia noiden kipujen helpottamiseen. 

Mutta lisäksi tänne on vedetty jokainen sielu, kenellä on kyky ja herkkyys 
avautua itsessään. Me tuomme uuden maailman tänne maan päälle pala 
kerrallaan. Sinä ja minä olemme niitä paloja, joista rakentuu uuden maailman 
tietoisuus. Maailmankäsitys on ihmisissä kollektiivisena alitajuntana. Osaksi se 
periytyy sukupolvissa, osaksi se opitaan ympäriltämme, osaksi siihen liittyy 
menneiden elämien tietoisuutta, mutta hyvin suureksi osaksi se virtaa meihin 
henkimaailmassa alemmassa astraalissa, missä kaikkien ihmisten ajatukset, 
käsitykset, asenteet, tunteet, teot jne ovat yhtä. Ne ovat yksi ja sama olento. 

Kun tässä suuressa olennossa alkaa tapahtua muutos, se tapahtuu osaksi sen 
valon kautta, jota me virtautamme ja kanavoimme tänne maailmaan. Se 
tapahtuu universaalien tapahtumien alaisena, kun menemme tiettyjen 
tähtiporttien ja portaalien kautta uuteen aikaan, mutta kaikista tärkeimpänä se
tapahtuu meissä itsessämme. Ottamalla kaikenlaisia asennuksia vastaan, me 
olemme se pohja, mihin valon maailmasta lasketaan seuraavan maailman 
rakenne. Tässä koulutuksessa opiskeleminen on siis valotyötä jo ihan 
itsessään. Sinä olet valotyöntekijä, koska luet tätä kirjettä, koska:

Kun tämä rakenne lujittuu ja vahvistuu meissä, se siirtyy kollektiiviseen 
alitajuntaan ja alkaa tehdä työtään niissä ihmisissä, ketkä eivät vielä ole 
pohtineet suuria olemassaolon kysymyksiä. Se virtaa kuin lääke kaikkeen 
maailman kipuun näillä taajuuksilla. Valotyöntekijä on siis aina ensiksi oman 
sisäisen maailmansa hallitsija, parantaja ja työskentelijä. Siksi sillä ei ole 
merkitystä, minkä ikäisenä alat tehdä valotyötä. Silläkään ei ole merkitystä, 
saatko siitä välttämättä palkkaa itsellesi. Mutta se merkitsee kaikkea, mitä 
sinulle tapahtuu tällä matkalla ja vielä miten maailma reagoi tekemäämme 
työhön. 

Valotyö on myös ulkoisten asioiden tekemistä. Itsestämme seuraavaksi se on 
sitä, että otamme vastuun omasta karmasta ja sukukarmasta. Me olemme 
niitä, ketkä ovat pysäyttämässä hyvinkin vanhoja karmallisia linjoja ja kipuja, 
jotka ovat ikäänkuin syöpyneet sukujen DNA rakenteisiin. Nämä muuttuvat, 
kun tulee yksi rohkea henkilö, kuka uskalaa kohdata, tuntea ja käsitellä kaiken
omassa ihmisen avuttomuudessaan ja haavoittuvuudessaan. Silloin vapautuvat
niin edesmenneet sielut kuin jälkeen jäävätkin sielut siinä samassa 
sukulinjassa. Onneksi kuitenkin meidän ei tarvi useinkaan tehdä tätä yksin. 
Olet saattanut todistaakin jo omassa elämässäsi, että sinun avautumisen 
myötä monet perheen jäsenet ovat alkaneet pohtia uusia asioita. He ovat ehkä
tulleet henkisyydestä tietoiseksi, vaikka et olisi edes kertonut heille näistä 
asioista. Näin sinun valotyösi on valotyötä niiden sielujen puolesta, keneen sinä
olet kytkeytynyt jo monien elämien ajan. 



Se on myös ihan konkreettista tiedottamista. ON tärkeää puhua näistä asioista 
ääneen. Ei ehkä niille, ketkä eivät pysty niin ymmärtämään, mutta esimerkiksi 
toisille valotyöstä kiinnostuneille ihmisille. Sinä saatat nyt huokaista, että tässä
elämässä ei ole niitä ihmisiä, kenen kanssa puhuisit. Tästä syystä 
Rakkaudentähti on perustanut Henkireikä- foorumin aivan hiljattain, jotta 
voimme luoda todeksi kauniita valon taajuuksia konkreettisilla suustamme 
tulevilla luomisen sanoilla jakamalla ajatuksia toisillemme ja vahvistamalla 
näin toinen toistemme luottamusta ja tietoisuutta. Mitä vahvemmin linkitymme
toistemme kanssa, sen syvemmin saamme tämän työmme vaikuttamaan 
ihmiskunnassa. 

Meidät on asetettu eri puolille maailmaa, koska tehtävämme on ollut omaksua 
esimerkiksi täällä Suomessa suomalainen maailmankäsitys ja me 
työskentelemme suomalaisen mielenlaadun muuntamiseksi. Olemme kuin 
suuressa pyramidissa. Sinä itse olet siellä pyramidin huipulla, lähinnä omaa 
sieluasi ja lähdettä. Sinun on oltava siellä, koska sinun kauttasi valo virtaa 
tänne maailmaan. Kukaan toinen eikä mikään muu asia voi olla pyramidin 
huipulla. Siellä ei siis voi olla sinun hoitohuoneesi tai omat asiakkaasi. Toisena 
pyramidissa on sitten lähimmät ihmiset. Omat lapset, ihmissuhteet. 
Kolmantena tulee oma perheemme ja sukumme. Sitten sinne alkaa tulla mm. 
omat asiakkaat, oman kotikylän ihmiset ja tästä aina laajeten niin, että koko 
universumi on siellä pohjalla. 

Valotyössä liike tapahtuu kahteen suuntaan. Valotyöntekijä asettaa itsensä 
sinne pyramidin huipulle yhä uudelleen. Mitä vakaammin ja pysyvämmin hän 
pystyy olemaan oman valolinjansa kärjessä, sen syvemmälle lähtee pyramidi 
avautumaan alas päin. Pyramidi on oltava tasapainossa. Hyvin usein olemme 
itse siellä huipulla ja ehkä työskentelemme omien läheistemme kanssa 
myöskin. Mutta sitten unohdamme suvun ja hyppäämme suoraan hoidettaviin 
ja niihin, ketkä ottavat helposti valoa vastaan. Tosiasia on kuitenkin, että sielu 
ei ole erehtynyt inkarnoituessaan juuri tähän perheeseen. Ne, kenen elämään 
meillä on tarkoitus vaikuttaa syvimmin, löytyvät myös fyysisesti lähimpää. 
Fyysinen materia tavallaan rakentuu siten, että kaikki se materia, joka on 
sieluasi lähimpänä, on ensisijalla ja sinulle itselle tärkeintä hallita. 

Toisin sanoen, oma nahka on lähinnä ja siinä on tärkein työ. Lapset ovat 
syntyneet sinun kehosi kautta, heissä on seuraavaksi tärkein työ. Sukulaiset 
ovat sinulle samaa DNA järjestelmää ja sitten on suomalaisuuden DNA jne. 
Veri on tavallaan vettä sakeampaa, kuten vanha sanonta sanoo. Se ei tarkoita, 
että sukulaiset ovat muita tärkeämpiä. MUTTA se tarkoittaa, että fyysinen 
rakenne on ikäänkuin johtumapinta, jonka kautta valo laajenee. Valo virtaa 
ihan kirjaimellisesti fyysisen materian sisällä ja matkallaan se sulattaa ja 
aukaisee kaikkia tukoksia. 

Esimerkiksi itse pidin hajurakoa pitkään oman sukuni kanssa ja koin, ettei 
meillä ole paljoakaan yhteistä monen ihmisen kanssa. Osittain ehkä siksi, etten
ollut nuoruuden jälkeen ollut heidän kanssa tekemisissä. Pitkään yritin pitää 
itseäni piilossa heiltä, koska pelkäsin tuomituksi tulemista. Tämä on sinänsä 
aika hassua, kun emme kerran ole olleet edes tekemisissä. Mutta se kertoo 
samalla, miten syvällä sukujen välinen kytköksemme on. Mitä enemmän olen 
pystynyt laittamaan näitä pelkoja taka-alalle, sitä enemmän suvustani on 
alkanut löytyä niitä, ketkä yhtäkkiä kiinnostuvat meditaatiosta ja henkisistä



asioista. Ennenkaikkea, kun olen antanut MIELESSÄNI myös niiden kaukaisten 
sukulaisten vapaasti nähdä, mitä minä kanavoin ja minkälaisia ajatuksia 
minulla on, ovat ne lähempänä olevat ihmiset alkaneet osoittaa yhä suurempaa
kiinnostusta elämäntapaani kohtaan. Tämä ei kuitenkaan kaikilla tarkoita, että 
pitäisi olla yhteydessä vanhoihin sukulaisiin tai alkaa avaamaan takana 
suljettuja ovia. On kuitenkin tosiasia, että sukulaisetkin ovat kaikki 
kuolemattomia sieluja, joita joudumme kohtaamaan ennemmin tai 
myöhemmin jossakin maailmassa. Meidän ei tarvi tässä elmässä pitää heistä 
tai puhua heille (tai edes perheellemme) henkisiä asioita. 

Meidän tarvii kuitenkin mielessämme ajatella, että valomme saa virrata 
näillekin ihmisille. On OK jos he havaitsevat valon värähtelymme. Emme voi 
hyppäyttää valoa vaikka afrikkalaisille nälkälapsille, mutta mielessä kieltää sitä
serkuilta ja muilta sukulaisilta. Helposti kuitenkin meissä on tämä asenne, että 
ne sukulaiset eivät tajua näistä asioista mitään. Tottakai ideaali on, että 
pystymme antamaan valomme virrata niin vapaasti, että pystymme myös ihan 
esimerkillä ja sanoilla nostattamaan sukulinjaamme henkisyydessä. Tämä on 
aika kaukana monessa perheessä, mutta vaikka se vaikuttaa mahdottomalta, 
se ei välttämättä kuitenkaan ole sitä. 

Jälleen palaan omaan sukuuni. Niin kauan aikaa, kun itselläni oli ajatus, että 
he eivät halua minun valoa ottaa vastaan, niin kauan aikaa näytti täysin 
mahdottomalta, että löytäisin omasta lapsuuden elinpiiristäni yhtään ihmistä, 
kuka olisi kiinnostunut näistä asioista. Mutta kun tajusin, että minun oma suku 
on yksi lähin valotyön kohteeni ja ikäänkuin sydämessäni hyväksyin itseni 
osaksi tätä verkkoa, aloin saada ihmeellisiä tuloksia. Yhtäkkiä minuun on 
ottanut yhteyttä ihmisiä, kenen en olisi koskaan odottanut olevan kiinnostunut 
henkisistä asioista. Ja he ovat pyytäneet minulta mielipidettä, neuvoja ja 
opetusta. Avasin sydämeni ovet ja siitä alkoi kulkea paljon ihmisiä läpi.

Valotyöntekijää ei siis ole tehty elämään umpiossa, vaan fyysisessä 
maailmassa on ihan todella olemassa verkosto, jota pitkin valo virtaa meistä 
toisiin ihmisiin. Sitä näytetään tässä kohtaa kuin sähköjohdoista kudottuna 
hämähäkin seittinä. Sinä olet siellä keskellä ja jokaiseen solmukohtaan on 
laitettu lamppu. Sinä olet energian lähde, josta nämä lamput syttyvät. Mutta 
energia ei virtaa yhden lampun yli. Jos joku lamppu puuttuu verkostosta, 
energiavirtaus katkeaa. Verkoston dynamiikka kärsii. Kun hyväksyt sen, että 
olet syntynyt tiettyyn sukuun ja uskallat nähdä tämän verkoston ympärilläsi 
sellaisena, kuin se tosiasiassa on, olet asettanut kaikki lamput oikeille 
paikoilleen. Sillä ei ole väliä, syttyykö lamppuun heti valo. Sillä on väliä, että 
energia virtaa sinun sisäisen tiedostamisen kautta koko verkostoon. 

Siellä verkostossa on siellä täällä aina yksi kirkkaampi lamppu, joka on joku 
toinen valotyöntekijä. Näitä on todennäköisesti hämähäkin verkossa säteittäin 
siellä täällä. Osa on lähempänä sinua ja osa on kauempana sinusta. 
Valotyöntekijän ensisijainen tehtävä ei ole yrittää saavuttaa niitä kaikista 
kauimmaisia lamppuja ensiksi. Hänen tehtävänsä on saada itseään lähimpänä 
oleva verkosto virtaamaan energiaa. Siksi kaikilla ei ole omaa hoitohuonetta ja 
jos sellaisen päätät avata, joskus sinne ei tulekaan yhtään asiakkaita. Tämä on
henkimaailmalta viesti, että sitä lähintä energiaverkostoa täytyy vielä avata ja 
rakentaa. Mene siis hoitohuoneellesi itse ja ota siellä valolähetyksiä vastaan. Ja
yritä nähdä, minkälainen on se kaikista läheisimpien ihmisten verkko 



ympärilläsi. Kun tämä verkko on kylliksi ehyt, energia alkaa enemmän ja 
enemmän virtaamaan geneettisen suvun ulkopuolelle ja tavoittaa enemmän ja 
enemmän maailmalta niitä sieluja, joilla on paikka sinun verkossasi. Nämä 
sielut tulevat automaattisesti omalle paikalleen. Osa heistä saattaa tulla 
hyvinkin lähelle tässä verkostossa.  

Minulle selitetään tässä, että valotyö laajenee meistä kuin spiraali yhä 
kauemmas. 

1. Minä – olen kiinnostunut kasvamaan henkisesti- oma avautuminen 
tehostuu
2. Perhe – olen kiinnostunut perheeni hyvinvoinnista – lapset tuleva alttiiksi
tietoisuudellesi - alkavat kyselemään henkisyydestä
3. Sukulaiset – olen kiinnostunut muuttamaan omat lähtökohtani ja 
jättämään lapsille hyvän elämän – suklaiset tulevat osaksi valostasi – heistä 
ehkä osa ottaa sinuun kontaktia
4. Ystävät – olen kiinnostunut jakamaan asioita samanmielisten kanssa – 
ystäväpiiri tulee osaksi värähtelyäsi - ystäväpiiri avautuu enemmän ja 
enemmän puhumaan kokemuksistaan sinulle
5. Kotikaupunki – haluan vaikuttaa kotikaupunkini asioihin – valosi syleilee 
kotikapunkia- alat löytyä asiakkaita ja valotyönkohteita 
6. Oma kotikunta – valosi laajenee kotikuntaan - asiakaspiiri laajenee
7. Koko suomi – valotyö kehittyy yhä laajemmaksi
8. jne jne jne spiraali laajenee edelleen. 

Koska valotyö alkaa siis itsestämme ja läheisimmistä ihmisistä elämässämme, 
emme puhu tässä koulutuksessa ensisijaisesti hoitohuoneen perustamisesta 
taikka rahan tienaamisesta. Me teemme tätä työtä paljon suurempaa sielun 
kokonaisuutta varten, koska olemme tulleet tänne luomaan maailmaa uudeksi.
Jos kuulet sydäntäsi ja kysyt sielultasi, mitä sinä olet tullut tekemään tänne 
maailmaan, se ei vastaa, että olet tullut perustamaan hoitolan. Se vastaa, että 
olet tullut välittämään valoa, olet tullut lievittämään ihmisen kärsimystä, olet 
tullut säilyttämään maailman kauneutta jne. Hoitohuone ja muut ovat 
välineitä, miten tätä työtä saadaan aikaan. Ne eivät ole itsessään työn ydin. 
Tosin tämän kirjeen lopussa kerron myöskin, miten voimme välittää valoa 
vaikka meillä ei olisikaan vielä valoverkostomme kunnossa. 

Tällainen haastava aika jota kohtaamme nyt 2020 luvulla on mitä ominaisin 
hetki tehdä valotyötä ja kasvaa itse henkisesti vahvasti. Henkiset ominaisuudet
eivät kehity rauhan olosuhteissa. Rauha ja helppo elämä sallii kaikkien 
esteiden, tukkeiden ja keskeneräisyyksien ikäänkuin uinua sisällämme. Emme 
pysty näkemään niitä tai kokemaan niitä helppoina aikoina. Esimerkiksi jos 
olemme yksinäisyydessa luostarissa, emme koskaan opi miten vaikeaa on 
oppia reagoimattomuuden linja ihmissuhteissa. Meillä ei ole tätä haastetta. 
Siksi tässä ajassa olemme syntyneet elämään näiden haasteiden keskellä. 
Elämämme ei ole tarkoitus olla kuitenkaan vaikeaa. Meillä on siellä omassa 
sisäisessä käsikirjassamme täydellinen kirjoitus, miten elämämme voi olla 
helppoa, kaunista ja onnellistakin tällaisina aikoina. Kun kykenemme näin 
kokemaan, olemme luoneet kollektiiviseen olentoonkin paljon paljon 
suuremman ja väkevämmän valotietoisuuden, mitä olisimme kyenneet 
luomaan vastaavalla työskentelyllä onnellisena ja helppona maailman aikana. 



Valotyöntekijöillä on usein suurimpana haasteena kunnoittaa ja arvostaa sitä 
työtä, mitä teemme itsesämme ja juuri tätä näkymätöntä tietoa. Meillä on 
itselläkin käsitys, että pitäisi tulla esille ja perustaa nettisivut ja hoitolat ja 
tehdä meditaatioita. Ajattelemme, että pitäisi löytää omat kyvyt ja jos emme 
tiedä, olemmeko meedioita, selvänäkijöitä, parantajia, shamaaneja, kysymme 
itseltämme, olemmeko kenties ollenkaan valotyöntekijöitä. Silti kuitenkin 
puimme jatkuvasti sisällämme tärkeitä valoviestejä ja sisäistämme kaiken 
aikaa meille virtaavaa uutta tietoisuutta. Eli nyt meitä pyydetään kiittämään 
itseämme siitä suuresta panoksesta, jonka annamme itsestämme maailmalle 
valotyön merkeissä, vaikkemme ole sitä ehkä niin edes tajunneet. 

Näissä koulutuksissa tulen puhumaan elämän haasteista, paranemiskriisesistä 
ja monista vaikeuksista, mutta tarkoituksemme ei ole yksinomaan kiinnittää 
huomiota negatiiviseen. Näistä puhutaan siksi, että yhdessä harjoittelemme 
löytämään onnellisuuden, valon ja tyytyväisyyden tämän kaiken ollessa 
ympärillämme. 

Kun olet lukenut näin pitkälle, meille sanotaan kuitenkin ”TOISAALTA....” 
Toisaalta meistä jokainen on myös vahva kanava itsessään, joka voi välittää 
valoa koko maapallolle vaikka heti tänään. On kyse taajuuksista. Siinä missä 
nyt on puhuttu valotyöstä IHMISEN MAAILMAN TAAJUUDELLA, nyt puhutaan 
hengen taajuudesta. Hengen taajuudessa puolestaan voimme yhdistyä toisiin 
valotyöntekijöihin sielun kautta ja yhdessä kanavoida valtavia valospiraaleja 
syleilemään koko ihmiskuntaa ja universumia. 

Kuitenkin niin, että mitä enemmän olemme sydämessä avautuneet ja 
antautuneet jakamaan valoa ihan kaikille, sen suurempi virtaus kauttamme on 
mahdollista kulkea maailmaan. Mitä avoimempi sydämemme on, sen 
vaikuttavampia ovat parantumisen tulokset ympärillämme. Tässä en puhu 
egon kokemasta avoimuudesta vaan nimenomaa aidosta sydämen 
avoimuudesta ja nöyryydestä. Ei silti ole olemassa mitään minimivaatimusta, 
kuka saa osallistua esimerkiksi maailmanpalvelus meditaatioon. Muistetaan 
edelleen, että mikä tapahtuu itsessämme, virtaa kollektiiviseen. Ryhmässä 
meistä tulee lisäksi yksi olento ja silloin ryhmän osaset muodostavat 
valokanavan sydämiensä kautta ja valo pääsee virtaamaan meidän kaikkien 
rakenteen kautta maailmaan. Valo ei myöskään koskaan ole täydellisesti 
tukossa, koska me olemme VALO.

On myös mahdollista virtauttaa valoa oman kanavan kautta suoraan maahan. 
Valokanavamme onkin pystysuuntainen, mutta siitä lähtee myös näitä säteitä 
kaikkialle ympärillemme. Kun virtautamme valoa suorassa suunnassa, 
täytymme itse valolla myöskin. Kun täytymme itse valolla, kollektiivinen 
valorakenne täyttyy.

Valotyöntekijöitä on eri taajuuksilla. On olemassa niitä sieluja, ketkä 
työskentelevät maailman tasossa. Heille on ehkä ominaisinta perustaa se 
hoitohuone ja ottaa vastaan asiakkaita. Heillä on entisten elämien kautta jo 
koulutus, miten valo saadaan leviämään tässä maailmassa ihmisen mielestä 
toiseen. Toiset valotyöntekijät ovat erikoistuneet alisen ja alitajunnan asioihin. 
Heillä on kyky toimia esimerkiksi meedioina ja he usein ovat kiinnostuneet 
shamanismista, varjojen purkamisesta, suojaamisesta, maakirousten 



poistamisesta, porttaalien sulkemisesta jne. He pystyvät operoimaan jopa 
äärimmäisen mustassa maailmassa, mutta he eivät toimi tämän mustan 
maailman energioilla, vaan sulattavat ihmiskunnan jähmettynyttä tietoisuutta 
omalla työllään. Jotkut valotyöntekijät toimivat taas korkeilla valon 
taajuuksilla. Heille ominaista on mennä meditaatioryhmiin tai perustaa 
sellaisia. He menevät maailmanpalvelusryhmiin ja ovat kiinnostuneet 
avaamaan oman kanavansa, jonka kautta voi virrata valo maailmaan. 

Kaiken tämän keskipisteessä on kuitenkin ihminen itse, kenen tehtävä on 
laadullistaa oma rakenteensa yhä voimakkaammin toimivaksi hengen ja aineen
keskipisteeksi. Ihminen on koko maailmansa keskipiste. Ja tästä keskipisteestä
hän kasvattaa yhä uusia spiraaleja laajentumaan kaikkiin suuntiin ympärillään.
Mitä laajempi ja kokeneempi sielu on kyseessä, sen useampaan suuntaan 
hänestä voidaan nähdä näitä spiraaleja kulkevan. Valotyö on siis nähtävissä 
monessa eri taajuudessa ja tässä koulutuksessa pyrimme saamaan näitä 
spiraaleja auki myös uusia. 

Valotyöntekijä voi toimia kaikilla näillä kolmella taajuudella tai kahdella näistä 
taajuuksista. Kaikki riippuu täysin ainutlaatuisesta sielunpolusta, jonka olemme
kulkeneet ennen tähän elämään syntymistä. Erityisesti Akatemian opinnoissa 
tulen tekemään tulevina vuosina meditaatioita ja energiahoitoja, joissa 
johdatan sinut tutkimaan oman sielusi historiaa ja näkemään valon 
taajuuksissa, minkälainen on sinun rakenteesi. Toisekseen tässä koulutuksessa
opit asioita, jotka eivät välttämättä ole vielä aktiivisena omassa työssäsi. 
Sinulla saattaa olla vaikka tämä maanpäällinen taso ja siinä työskenteleminen 
hyvin hallussa, mutta et ole tutustunut vielä kovasti sinne korkeamman 
maailman työskentelyyn. Yhdessä voimme kuitenkin opetella ottamaan haltuun
uusia taajuuksia. 

Ja vielä tullaan sanomaan, että tämä kolmen maailman jaottelu on hyvin 
karkea ja yksinkertaistettu. Maailmoja on lukuisia ympärillämme, sisällämme, 
allamme, itsemme yläpuolella. Osa niistä lomittuu toisiinsa ja osa on toisistaan
täysin erillisiä. Sielun kehittyessä tietoisuus yhdistyy yhä laajemmille 
taajuuksille ja niissä jokaisessa on nähtävissä omat spiraalikuviot, omat 
verkostot ja lopulta nämä kaikki maailmat kytkeytyvät yhteen suureen ja 
laajaan spiraaliin ja verkostoon. Tässä kirjeessä siis puhutaan vain yhdestä 
hyvin pienestä osasta valotyötä. Joskin se on ihan kaiken alku ja myös piste, 
johon meidän on palattava aina lopulta. Se on piste, jota emme voi poistaa 
kuviosta. Voimme esimerkiksi olla lukkiutuneita oman sukumme suhteen, 
mutta silti tehdä äärimmäisen arvokasta työtä toisaalla. Ainoastaan työmme 
olisi vielä entistäkin rikkaampaa, jos pystyisimme korjaamaan 
valoverkostossamme ammottavan aukon. Jos poistamme itsemme tästä 
kuviosta, ei jää jäljelle valotyötä, koska ei ole enää valotyöntekijääkään.

Kiitos Kiitos Kiitos!


