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VANHAN MAALAIS-
talon lattiat narahtele-
vat. Meedio Sirpa Leh-
to astelee edestakaisin 

olohuoneessaan lähes 30 ihmisen 
edessä.

– Tänne saapuu aikaansaava 
mies, joka puhui eläessään aina niin 
paljon, että muiden oli vaikea saada 
suunvuoroa, Sirpa sanoo.

Hämärää valaisee kaksi kruunu-
kynttilää. Nurkkapöydän vaalean-
punaisen liinan päälle on aseteltu 
enkeleitä, hehkuvia laavakiviä, 
erivärisiä kristalleja ja kukkia.

– Nyt tunnen ahdistusta rinnan 
alueella, en saa happea. Keuhkoissa 
todettiin sairautta, joka vei miehen 
voimat pikkuhiljaa. Hän siirtyi hen-
kimaailmaan.

– Täällä! huudahtaa toisessa 
penkkirivissä istuva Hanna-Kaisa 
Hauhia ja nostaa kätensä.

Meedio kävelee lähemmäksi.
– Onko hän sinun isäsi? Sirpa 

kysyy.
– On, Hanna-Kaisa vastaa.
– Hän tulee luoksesi, haluaa ottaa 

sinut syliin ja viedä eteenpäin. Hän 
sanoo, ettei sinulla ole viime aikoi-
na mopo kulkenut. Nyt pitäisi ottaa 
niitä askeleita.

Nuori nainen painaa päänsä alas, 
ja itku purkautuu vuolaana.

– Hän näyttää sinulle jotakin, 
oletko lähdössä opiskelemaan? 
Päätit sen nopeasti. Isäsi sanoo, että 
hänellä on ollut näppinsä pelissä. 
Haluatko kysyä jotakin?

– En mä tiedä, Hanna-Kaisa vas-
taa vaisusti ja pyyhkii kyyneleitä.

– Itke vain, se puhdistaa, isäsi sa-
noo. Isä laittaa kätensä olkapäällesi.

– Mä tunnen, kun se työntää 
tuosta takaa.

– Hän tiesi, että sinä tulet. Muis-
ta, että sinua rakastetaan. Kiitos, 
kun otit hänet vastaan. Hän haluaa 
jäädä luoksesi, jos sopii.

– Sopii.

SIRPA LEHTO TUNSI OLEVANSA 
poikkeuksellisen herkkä aistimaan 
henkiolentoja jo varhain. Kymmen-
vuotiaana hän istui isoäitinsä jal-
kojen juuressa ja kuunteli, kuinka 
tämä kertoi tulevista tapahtumista.

– Myös isoäitini oli näkijä. Hän 
mainitsi jo tuolloin, että 2012 olisi 
käänteentekevä vuosi ihmisten hen-
kisessä kasvussa ja energiatasossa, 
Sirpa muistelee.

Myöhemmin Sirpan elämässä ta-
pahtuneet asiat johtivat siihen, että 
hän tunsi tarvetta perehtyä syvem-
min henkimaailmaan.

Meediolle vetää halu saada yhteys kuolleeseen läheiseen. 
Sirpa Lehto, 57, ottaa toiveikkaita vastaan turenkilaisen 
maalaistalon olohuoneessa.

Viesti tuonpuoleisesta

Jotkut meistä ovat
vanhoja sieluja eli 
olleet henkimaailmassa 
ainakin kerran.
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