tävä meedion luo. Sain tyttäreltäni Marja
Pennasen numeron. Näppäilin hänen numeronsa kännykkääni, mutta en ollut vielä
painanut soita-näppäintä, kun puhelimestani alkoi kuulua matalaa miehen puhetta, joka pätki pahasti ja tuli kuin maan alta. Erotin yhden ainoan sanan: ”Mauno”.
Se oli veljeni nimi. Vakuutuin, että tämä
oli merkki hänen tahdostaan ottaa yhteyttä meedioon.
Meedio kuuli tuskani ja hätäni. Menin
hänen luokseen äitini kanssa, jolla oli myös
erittäin vahva tunne poikansa läsnäolosta.
Veljeni oli jo odottamassa meitä. Meedio
kertoi auto-onnettomuudesta, johon veljeni oli syytön. Hän oli kuollut unenomaisessa tilassa. Veljeni oli sammunut autonsa
apumiehen paikalle, kun lähes neljän pro-

keskikoroketta ja syöksyi siitä valtavalla voimalla suoraan isoon koivuun. Veljeni kuoli heti. Kuljettaja selvisi muutamalla
luunmurtumalla ja aivotärähdyksellä.
Veljeni oli hyvin iloinen, kun sai tavata meidät meedion välityksellä. Hänellä oli
kova ikävä omaisiaan ja tytärtään. Meedio
kertoi veljeni vierailleen meidän molempien kotona. Tieto elämän jatkumisesta huojensi mieltä ja olimme iloisia, että saimme
välittää veljelleni rakkaat terveisemme.
Meedio kuvaili veljeni elämän vaiheet armeija-ajoista tarkasti kuolinhetkeen asti.
Meediolle mennessämme olimme äitini
kanssa tuskaisia, mutta pois lähtiessämme
mielemme oli keventynyt kuullessamme,
miten paljon rakkautta meille taivaasta lähetetään.

Henkisen kehityksen
oppivuodet
Henkimaailma kutsuu jokaista aikanaan henkisen todellisuuden tielle. Usein syvä suru saa
pohtimaan elämän tarkoitusta ja elämää kuoleman jälkeen. Kun yhteys henkimaailmaan on
syntynyt, tie lähimmäisten palvelijaksi voi syventyä nopeastikin. Seuraavassa henkisen polkunsa
vaiheista kertoo lahtelainen Maritta Montonen, joka tallentaa enkelipalloja ja valokiekkoja
valokuvaten ja videoiden.

Teksti ja kuvat enkeleistä ja ylösnousseista
mestareista: Maritta Montonen

Kaikki alkoi, kun rakas veljeni kuoli kesäkuussa 2011 rattijuopon aiheuttamassa törkeässä kuolemantuottamuksessa.
Olimme toisillemme läheiset hänen viimeiset kymmenen elinvuottaan. Avioeronsa jälkeen hän turvautui vaikeina aikoina
apuuni. Hänen kuolemansa oli shokki. Se
tyhjensi mieleni ja vei jalat alta. Veljeni ilmestyi luokseni heti kuolemansa jälkeen.
Näin vaalean usvahahmon kulkevan usein
ohitseni.
Kuului outoa kahisevaa ja laahaavaa
ääntä ympäri taloa, kun veljeni henki vaelsi
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kotonamme tuskaisena. Kuului koputuksia
ja pamahduksia ympäri taloa. Veljeni teki kaikkensa, että hänen läsnäolonsa huomattaisiin. Hän ei hyväksynyt kuolemaansa eikä uutta olomuotoaan eikä näin ollen
halunnut jatkaa matkaansa valoon. Tulevat oikeudenkäynnit ja omaisten raastava
suru ja ikävä estivät myös osaltaan hänen
etenemistään. Asiat olivat jääneet kesken.
Sähköisten laitteiden kanssa tapahtui
selittämättömiä asioita. Televisiot avautuivat ja sammuivat itsestään minun ja läheisteni kotona. Minulla oli ahdistunut olo ja
itku herkässä, tunsin ja tiesin veljeni läsnäolon. Ruoka ei maistunut, tuli oksettavan
huono olo kun näki tai kuuli hälytysajo-

neuvon. Kun vastaan tuli samanlainen auto kuin veljelläni oli ollut, aloin itkeä. Olin
viikon sairaslomalla ja yritin omassa kurjassa olotilassani tukea surevia vanhempiani kaikin tavoin. He olivat asian kanssa aivan voimattomia. Mieheni yritti tehdä
parhaansa minua auttaakseen, mutta hänkin käsitteli asioita omalla tavallaan ja oli
suruissaan. Mieheni oli erittäin läheinen
edesmenneelle veljelleni.

Tapaaminen meedion kanssa
Kahden kuukauden kuluttua veljeni kuolemasta minulle tuli tunne, että on men-

millen humalatilassa ollut mies istui ajajan paikalle ja lähti ajamaan, sillä avaimet
oli jätetty virtalukkoon. Marja kuvaili auton värin, kuljettajan vaatetuksen, luonteenlaadun ja ulkonäön sellaisina kuin ne
olivat. Hän kuvaili myös, että veljeni nojasi päätään auton sivuikkunaan. Saman todisti poliisille soittanut naapuritalon mies,
joka oli nähnyt kuinka humalainen lähti
ajamaan.
Auto suistui 60 km:n rajoitusalueella arviolta 120 km:n tuntinopeudella päin

Valomaailman kohtaaminen
Käynnin jälkeen aloin huomioida kotonamme outoja erilaisia valoilmiöitä mennessäni nukkumaan. Valonsäteet olivat
kuin pieniä kipinöitä, jotka saattoivat valaista taulun kehyksen reunaa ja liikkuivat
siinä ylös ja alas. Sitten alkoi näkyä noin
50 cm:n korkuisia valopalkkeja, joita saattoi olla viisikin rivissä ja ne liikkuivat huoneesta toiseen.
Makuuhuoneeseen mennessäni tunsin, että minua seurattiin, ja usein myös

valopalkki kulki perässäni sänkyyn mennessäni ja asettui yleensä seinälle huoneen
nurkkaan. Kiitin auttajaani, joka mitä ilmeisimmin oli veljeni. Toivotin hyvää yötä ja kerroin rakastavani häntä. Koin myös
hereillä ollessani ruumiista irtautumisen.
Leijailin ilmassa katon rajassa ja katselin
itseäni vuoteessa. Havahduin, kun palasin
takaisin ruumiiseeni ja painauduin vuoteeseen. Aluksi tilanne pelotti, mutta kun
kuulin meediolta että tätä me teemme melkein joka yö tietämättämme, asia tuntui aivan luonnolliselta ja pelko hävisi.
Valomaailman kohtaaminen sai minut
valokuvaamaan kaikkea sitä, mitä näin
paljain silmin. Tämä auttoi myös asian selittämisessä niille, jotka epäilivät kaikkea
suruni tuottamaksi harhaksi. Aloitin kuvaamisen kännykällä sänkyyn mentyäni.
Kuviin ilmestyi valopalkkeja ja useita erivärisiä, spiraalimaisia tai kovassa vauhdissa olevia valopalloja.
Olin haltioissani, enkä lainkaan pelännyt, odotin vain lisää enkelipalloja kuviini. Kuvat todistivat, että minua todella
oltiin auttamassa Jumalan lähettämin enkelivoimin. Omaiset olivat hiukan huolissaan mielenterveydestäni, mutta itse tiesin olevani täysijärkinen. Muut vain eivät
voineet ymmärtää kokemaani ja yhteyttäni. Kuvasin joka ilta näitä toinen toistaan
kauniimpia valoilmiöitä, ja erotin kasvoja
kuvakaappauksissa, jotka tein vietyäni kuvat tietokoneelle.
Sain ajatuksen videoida pimeässä makuuhuoneessa. Mikä määrä enkelipalloja sinkoili huoneessa sinne tänne! Ne menivät ikkunoista, ovista ja seinistä, myös
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taulun ne läpäisivät valaisten sen. Olin
haltioissani videoista, joten halusin tietää
kuoleman jälkeisestä elämästä lisää.

Enkelien fyysinen kosketus
ihollani
Tunsin usein, kuinka minua silitettiin poskesta tai niskasta. Usein myös paineltiin
jalasta tai selästä. Meditoidessani päälaen
chakra ikään kuin aukesi, tuntui voimakas-

sa. Hän sanoikin heti asian esitettyäni tuntevansa valokuvaajan, jolle voisin näyttää
kuviani. Soitin valokuvaajalle, joka kysyi,
voisiko hän kutsua erään henkilön mukaan
tapaamiseemme.
Totta kai myönnyin. Valokuvaajan
luona tapasin hyvin viehättävän naisen,
Anuirmeli Sallamon. Näin meidät johdatettiin yhteen. Katsoimme kuviani ja valokuvaaja sulki pois asiat, jotka voisivat olla
syinä valoilmiöihin. Hän oli selvästi hämillään, mutta Anuirmeli sanoi heti tietä-

jeni yhteydenotoista ja enkeleistä.
Pappi kuunteli liikuttuneena ja luki
minulle joka kerta Raamatusta tai Uudesta testamentista vahvistuksen kuolemanjälkeiselle elämälle ja enkelien auttamiselle. Pappi katsoi myös muutamia kuviani.
Tämä ihana ihminen siunasi minut ja veljeni sekä kaikki muut omaiset. Hän kiitti
Jumalaa, että Jumala oli lähettänyt minut
hänen luokseen.
Kysyin vielä papilta, käyvätkö ihmiset
useinkin juttelemassa tällaisista asioista.
Hänen mukaansa hyvinkin usein, mutta
kukaan ei näin avoimesti ja perusteellisesti kuin minä. Pappi kertoi meidän olevan
pieniä kipinöitä Jumalasta, jotka olemme
vain lainassa maan päällä. Mieleni valtasi
suuri kiitollisuus ja koin henkisen heräämisen uudella tavalla, jota voidaan kutsua
Kristus-tietoisuudeksi.

Kaiken tarkoituksen
ymmärtäminen

ta imun tunnetta ylöspäin. Tiesin heti, että enkelit olivat asialla. Kiitin mielessäni.
Tunsin valtavan suurta rakkautta ja
oloni alkoi vähitellen huojentua. Ikävä oli
silti valtava ja onnettomuus kummitteli silmieni edessä päivittäin, mutta jostain sain
voimia mennä eteenpäin. Minua ohjattiin
taivaasta koko ajan telepatian ja ajatuksen
voimalla. Myös veljeni antoi merkkejä erilaisilla äänillä, jotka tulivat juuri sillä hetkellä, kun pohdin jotakin. Äänimerkki oli
vahvistus juuri ajattelemalleni asialle.
Omaiset kehottivat minua näyttämään
kuviani ammattivalokuvaajalle, mutta en
tuntenut ketään sellaista, jolle uskaltaisin aiheesta puhua. Muistin ensimmäisen
oikeudenkäynnin aikana mukana olleen
Etelä-Suomen Sanomien toimittajan, hän
oli poikani entisen koulukaverin isä. Päätin lähestyä häntä arkaluontoisessa asias6

vänsä, mistä on kyse. Meistä tuli ystävät ja
vuosien varrella hän on pyytänyt minulta
tätä artikkelia ja kuviani, jotka ovat muuttuneet vuosien myötä yhä erikoisemmiksi.

Kutsu kuvaamaan
Minut kutsuttiin kuvaamaan äänimerkeillä. Ääni tuli ensin makuuhuoneen katosta tai seinästä pääni yläpuolelta. Jos en heti lähtenyt vaikka tiesin, mitä äänimerkki
tarkoitti, kuului ääni kohta voimakkaammin ja vaativammalla tavalla. Jatkoin kuvaamistani ja kiitin Jumalaa auttajistani ja
siitä, että sain pitää veljen elämässäni 51
vuotta. Henkinen kehitykseni eteni vauhdilla, joskus tuntui että järki laahasi mieleni perässä. Kävin myös kolmesti veljeni
siunanneen papin luona juttelemassa vel-

Kävin Marja Pennasen luona useamman
kerran, ja aina veljeni oli jo aamusta lähtien minua odottamassa. Veljelläni oli valtavasti kerrottavaa ja hän välitti minulle
viestin, että tulen olemaan jonkinlainen
edelläkävijä ja tärkeässä roolissa valomaailman olemassaolosta tiedottajana. Valokuvaamisellani on suuri merkitys. Se selittää, miksi saan kuviini niin paljon mitä
erikoisimpia, kauniita ja jumalallisia arkkienkeleitä ja ylösnousseita mestareita, joiden kanssa teen yhteistyötä. Kaiken tämän
tarkoitus selviää minulle pikkuhiljaa. Olen
ymmärtänyt, että veljeni epäoikeudenmukainen kuolema saa aivan uuden merkityksen. Hän ei sittenkään kuollut turhaan.
"Ovea” raotetaan minulle koko ajan
lisää, ja olen ollut moneen julkiseen tahoon yhteydessä asian tiimoilta ja puhunut erittäin rohkeasti kuolemanjälkeisestä
elämästä. Olen ollut yhteydessä syyttäjään,
rikosseuraamustoimistoon, poliisiin, pelastuslaitokseen, Lahden Myllyhoitoklinikan johtajaan ja pappiin. Kaikilta olen saanut lämpimän vastaanoton ja kuviani on
myös haluttu katsoa.
Minulla on kuva, jossa veljeni kasvot
ovat kotimme takkahuoneen ikkunassa.
Sen on ottanut siskoni hautajaisten jälkeisenä viikonloppuna. Siskoni asuu Alankomaissa, ja hän lähetti kuvan minulle
sähköpostissa. Kasvot ovat verrattavissa
muistotilaisuudessa käytettyyn valokuvaan. Veljeni todella oli heti luonani, kun
vahva läsnäolon tunne valtasi minut.

Veljeni valoon johdattaminen
Veljeni oli matalassa energiatasossa noin
kahdeksan kuukautta, kunnes hovioikeuden käsittely oli ohi ja syytetty pysyi vangittuna. Ilmeni myös, että asianajajamme
Tuija Saloranta oli opiskellut meedioksi
ja veljeni oli ollut häneenkin yhteydessä.
Pappi oli pyytänyt viimeisessä tapaamisessamme, että soittaisin hänelle hovioikeudenkäynnin jälkeen, jollei tilanne
helpota. Hän olisi tullut kotiimme tarvittaessa saattaakseen veljeni valoon ja rauhaan. Tuija Saloranta kuitenkin antoi minulle ohjeet, miten voin itse ohjata veljeni
valoon.
Samana iltana meditoin ja pyysin enkelit ja auttajani apuun veljeni valoon johdattamisessa. Heti ei tapahtunut mitään, mutta seuraavana aamuna heräsimme mieheni
kanssa kovaan kolahdukseen olohuoneesta. Mitään ei ollut silmin havaittavissa,
mutta ajattelin, että näin veljeni ilmoitti minulle lähtevänsä vihdoin auttajiensa mukaan, joskin vieläkin vastahakoises-

ti. Samana päivänä siskoni oli Hollannissa
havahtunut miehensä kanssa alakerrasta
kuuluneeseen kovaan kolahdukseen. Veljeni kävi ilmoittamassa lähdöstään myös
siskolleni. Hän kyllä vierailisi luonamme
Jumalan erityisluvalla usein. Erkanemme
tällä tavalla pikkuhiljaa suurella rakkaudella ja henkisellä ohjauksella.
Veljeni ilmoitti olevansa meidän henkivartijamme ja auttajamme, koska me
olimme auttaneet häntä hänen eläessään. Helpottaa tietää, että hän on valossa ja turvassa. Hän on mukana elämässäni
mm. puhelimen kautta. Puhelimeni ikään
kuin morsettaa ja siihen tulee muun muassa viestiääniä, vaikka viestiä ei tulekaan.

Uusia ulottuvuuksia
tulevaisuuteen
Olen käynyt kanavoinnin peruskurssin
ja energiahoitamisen alkeet. Olen saanut
lahjaksi myös kyvyn auttaa muita ihmisiä
muun muassa kaukoparannuksen kautta.

Kiitän Jumalaa joka ilta saamistani lahjoista. Meditoin ja otan yhteyden kunkin
viikonpäivän arkkienkeliin. Olen saanut
paljon ja välittänyt sitä eteenpäin. Olen
kuunnellut videoitani jälkeenpäin ja niissä minua selvästi tervehditään sanomalla
esimerkiksi: ”Hei!”.
Viimeisimmät kuvani ovat häkellyttävän kauniita ja erikoisia, Jumala ja ylösnousseet mestarit enkelien kanssa valmistavat minua onnelliseen ja henkisesti
rikkaaseen tulevaisuuteen. Tulen edelleen
auttamaan muita tuonpuoleisen elämäntiedon ymmärtämisessä. Kaikki tulee ajallaan yläkerrasta ohjattuna, kun olen siihen
valmis.
Kuvatessani juttelen telepatian avulla
enkeleille ja muille valo-olennoille ja he
vastaavat ajatuksiini kuvieni kautta. Odotan pelotta ja suurella luottamuksen ja
rakkauden tunteella kaikkea tulevaa. Kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut erityisiä
lahjoja näin runsaasti tulevaa varten.
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