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Puhaste 
mõtetega
“Sa oled alati tegemas 
õigeid asju õigel ajal ja 
õiges kohas. Isegi siis, 
kui sulle endale tundub, 
et oled natuke hiljaks 
jäänud,” teab Evelyn 
Luikmel (42). 
Evelyn on tervendaja ja 
terapeut, kes on isiklike 
katsumuste kaudu 
jõudnud äratundmisele, 
et ta missioon ongi 
aidata inimesi.

TEKST MONIKA HELME  FOTOD PRIIT GREPP / KODUKIRI
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EVELYN: Olen juba lapsest pea-
le tervendanud. Põhiliselt oma 
ema, kellel oli skolioos ja sellest 
tulenevad suured seljavalud. Pa-
nin talle oma käed peale, need 
hakkasid liikuma nii, nagu nad 
praegugi liiguvad, ja valud kadu-
sid. Praeguseks tegeleb mu ema 
joogaga, käib tööl ja tal ei ole min-
geid vaevusi. 

Sündisin ise sama hädaga ja 
ka minul olid periooditi väga tu-
gevad valud seljas. Nüüd olen 
jõudnud niikaugele, et suudan 
neid oma mõttejõuga ära hoida, 
kuid tee sinnani on olnud väga 
keeruline ja käänuline. Esimene 
tervendamise periood, kus ma 
sain teisi aidata, kus tegutsesin 
lõpmatuse energias, kestis mul 
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17. eluaastani. Sain inimestele edastada informatsiooni ja  
kätega ravida. 

Loomulikult mõistsin, et see on eriline anne, sest mu 
kolm aastat noorem õde ei saanud midagi taolist teha, ta 
isegi ei proovinud. Mina aga nägin unes asju ette, kõiksu-
gu sündmusi, ka surma. Või kui kellegi ellu oli tulemas uus 
inimene. Teadsin isegi seda, kuidas mul endal järgmisel 
päeval läheb. Ma ei rääkinud neist asjust koolis kellelegi, 
tajusin, et olen teistsugune. 

ELURATTAS
Aga kõik see lõppes, kui olin 11. klassis, mu mõtted muutu-
sid, elu muutus. Abiellusin varakult, 19aastaselt, siis sündi-
sid lapsed ning eluratas haaras mu endasse. Olen mõelnud, 
miks see nii pidi minema, aga nüüd tean, et ka see elupe-
riood tuli läbi elada, et jõuda sinna, kus olen praegu.

Pärast keskkooli läksin õppima ärijuhtimist, sest taht-
sin saada edukaks, saavutada majanduslik kindlustatus. See 
oli tookord minu jaoks väga tähtis, sest arvasin, et see teeb 
mind õnnelikuks. Arvasin, et kui on piisavalt raha, oma ma-
ja, siis on kõik hästi. Töötasin sellistes suurettevõtetes na-
gu Rakvere Piim, Nantecom ning SojaFood müügi- ja eks-
pordijuhina, tegelesin terve Balti regiooniga. Aga selle kõi-
ge käigus jätsin oma hinge unarusse, tegelesin iseendaga 
väga vähe. See oli mu elus enesekaotamise aeg. Otsisin õn-
ne väljastpoolt, keegi teine pidi mind kogu aeg õnnelikuks 
tegema ja armastama. Mitte mina ise. 

Nüüdseks ei aja ma enam midagi taga, olen n-ö koju 
jõudnud. Elamiseks teen erinevaid asju, selleks on tuhat 
võimalust, polegi nii, et pead ühest asjast hirmsasti kinni 
hoidma. Võimalused tulevad ise minu juurde, raha samuti, 
lihtsalt ei tohi neid oma vale mõtlemisega takistada. Minu 
puhul oli selleks kindlasti püüd edukas olla. Ja 17.–33. elu-
aastani ei tegelenudki ma vaimsete asjadega üldse.

SAATUSLIK SÕIT
Siis aga juhtus nii, et pidin Riiga sõitma – tuli sõlmida järg-
mise aasta logistikalepingud ja kokku leppida allahindlus-
protsent. Umbes kaks kilomeetrit enne Iklat sattusin aga 
liiklusõnnetusse. Oli veebruar, päike paistis, tee ääres oli 
must jää... Mu auto kaotas juhitavuse ja sõitis üle tee  
vastassuunda põllu peale. Jäin seisma umbes pool meetrit 
enne mingit suurt betoonist truupi, auto turvapadjad tulid 
välja, sireen üürgas ja ma kaotasin korraks teadvuse. 

Sel korral ma Riiga ei jõudnudki, mu partner andis  
allahindlusprotsendi mulle sealsamas põllu peal telefoni 
teel. Miks ma seda kõike räägin? Aga sellepärast, et pärast 
seda hakkasid mu elus toimuma suured muutused. Mu  
seljavalud tulid uuesti tagasi, ilmselt oli mu selg saanud 
avariis põrutada.

Läksin kiropraktiku juurde, kes aitas mind, aga kuna pi-
din sel perioodil sõitma tööasjus tihti Leedu vahet, lõppes 
iga sõit mulle jälle seljavalu ja kiropraktikaga. Lisaks lõid 
mul välja allergiad, olin viimaks allergiline kõige vastu, ise-
gi nendesamade sojatoodete vastu, mida ise turundasin. Mu 
nahk oli krobeline ja praguline, olin füüsiliselt kohutavalt 
halvas konditsioonis. Läksime abikaasaga lahku, siis oli veel 
kodus ka tulekahju... Kõik need asjad lihtsalt tulid ja juhtu-
sid. Hakkasin otsima inimesi, kes mind aidata suudaks. Olin 
selleks ajaks kõik oma lapsepõlve võimed minetanud, ma 
vist isegi ei tulnud enam selle peale, et neid kasutada. >>
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ELU MUUTNUD 
TERAAPIASEANSS
Ükskord olin oma sojatoodetega Maa-
ema messil ja mu kõrvallauas müüs 
üks naine kristalle. Ta küsis minult: 
“Sul läheb siin nii hästi, kõik osta-
vad su tooteid, aga miks sa oled nii 
õnnetu?” Näitasin talle oma aller-
giast räsitud nahka, rääkisin selja-
valudest ning tõdesin, et üleüldse 
on kogu elu hirmus vaevaline. Siis 
ta tegi mulle kõigepealt raskmetal-
lide testi, lisaks seitsmeosalise te-
raapiaseansi kristallide ja pendlite-
ga. See oli väga huvitav süsteem, ma 
polnud seansi ajal küll päris hüp-
noosis, aga sellelähedases seisun-
dis, mul tuli eri eluperioodidest väl-
ja kõikvõimalikke emotsioone ning 
juba teraapia käigus hakkas mu al-
lergia tasapisi taanduma. Viimane 
teraapiaosa oli Tiibeti helikaussi-
dega ning ta kasutas minu puhul üh-
te eriliselt kõrge heliga kaussi.  
Ja siis juhtus, et heli läks nii inten-
siivseks, et pudelid riiuli peal üks-
teise järel purunesid! Tekkis korra-
ga ülikõrge vibratsioon.

Möödusid mõned päevad ja ma 
tundsin, et suudan jälle kontrollida 
oma seljavalu. Hakkasin kätega tun-
netama toitu – seda, kas see sobib 
mulle või ei – ja sain oma allergia-
test jagu. Mu tervislik seisund hak-
kas kiiresti paranema ja mu tunne-
tus hakkas väga tugevasti tööle. Vaim-
ne maailm hakkas järk-järgult jälle 
avanema, õppisin uuesti oma või-
meid kasutama. Seejärel hakkasid 
minu juurde tulema inimesed, sama-
suguste probleemidega, allergiate-
ga. Aitasin neid nii, et võtsin toidu-
aine ühte kätte, teisega võtsin inime-
se käest kinni ja niimoodi sain öel-
da, kas see toit sobib talle või ei. Hak-
kasin ka kätega valusid ära võtma, 
see võime taastus mul väga kiiresti.

 
ÜKS ASI VIIB TEISENI
Esialgu tegin tervendamist ja oma 
päevatööd rahvusvahelises firmas 
korraga. Ka seal tulid inimesed pä-
rast koosolekuid minu juurde oma 
probleemidega, enamasti valudega, 
ning ma sain neid aidata. Samuti 
märkasin enda juures veel üht kum-
malist võimet – sõitsin siis veel pal-
ju mööda Baltikumi ringi ja eriti 
Leedus oli hulgaliselt teeremonte ja 
ümbersõite. Aga mu peas hakkas töö-
le justkui sisemine GPS, mis juha-
tas mind alati õigest teeotsast ära 

pöörama. Isegi kui algul tundus, et 
lähen valesti, oli see ikka kõige  
õigem variant. Varem polnud ma 
midagi sellist tundnud või siis liht-
salt ei osanud ennast kuulata. Hak-
kasin ennast arendama, õppides 
kristallireikit. Esimesed kaks kris-
talli ostsin ise, ülejäänud on ise mu 
juurde tulnud – inimesed toovad 
neid mulle. 

Ja nii see uus hakkas vaikselt 
mu ellu tulema. Ettevõte, kus  
töötasin, lõpetas oma tegevuse ja 
ma pühendasin end täielikult ter-
vendamisele. See on olnud üks 
suur liikumine, kus üks asi järg-
neb teisele. 

Inimesed tulevad minu juurde, 
kui neil on tekkinud probleemid, 
kui nad on ristteel ja otsivad oma 
kohta elus. Ma aitan neil puhastu-
da nii emotsionaalselt kui ka füü-
siliselt, suunan nad oma elus tege-
ma inventuuri. Siis see õige tee tu-
leb nende juurde ise. 

MÕTTE JÕUD
Kõige tähtsam on mõtete puhtus, 
sest mõtte jõud on väga suur. Ini-
mene suudab end oma mõtetega 
hästi juhtida, aga selleks on vaja 
keskenduda, mis omakorda on  
tänapäeva maailmas väga keeruli-
ne, sest maailma valitseb kiirus. Ma 
näen oma igapäevatöös, kuidas ini-
mesed on kiirustades täiesti rappa 
jõudnud. Nad annavad selle käigus 
ära oma väe ega juhi enam oma mõt-
teid ise, seda teevad olukorrad ja 
tegevused. 

Aga vahel ongi nii, et ka um-
mikusse jõudmine on õige tee.  
Tihtipeale inimene ei hakka enne  
mõtlemagi, kui on enesega täies- 
ti rabas. Ja siis ta tulebki minu  
juurde.

Saan inimesi aidata, sest olen 
selle kõik ise läbi elanud. Esmalt 
viin abiotsijad lõpmatu energia sei-
sundisse, hakkan nendega rääkima 
ja neid puhastama. Kõige parem on 
seda teha kristallkambris, kus toi-
muvad kõik tervendamisprotsessid 
mitu korda kiiremini. Tihti jõutak-
se juba esimese seansi ajal  ära-
tundmisele, kus see õige teeots on. 
See on selline meditatsiooni aeg, 
kus ma kasutan ka Tiibeti kaussi, 
mis viib inimese natuke teistmoo-
di teadvuse seisundisse ja tema  
tavateadvuses olevad mõtted lüli-
tuvad välja. Saabub vaikuse seisund 
ja seal ta jõuab ise mingite seisu-
kohtadeni, kuidas edasi.

Pärast seda hakkavad inimeste 
elus väga kiiresti toimuma muutu-
sed. Mulle on palju sellekohast  
tagasisidet tulnud ja kõik on hästi 
õnnelikud olnud. Just selle tõttu, et 
nad on minu juures võtnud vaiku-
se aja ja jõudnud iseendas selguse-
le. Ma olen valgusetervendaja, olen 
inimeste jaoks katalüsaator ja käi-
vitaja. Algatan neis teatud muutu-
se ja olen teejuhiks. Näitan, et on 
olemas ka teine suund kui see, mi-
da nemad näevad. See ongi minu 
missioon.

Ise elan ma praegu hetkes, ei 
tegele tulevikuga, kuigi lapsena see 
võime ette näha oli mul olemas. Ma 
ei mängi selle teemaga ega tegele 
ennustamisega. Ma loon oma tule-
vikku täna ja nii puhaste mõtetega, 
kui saan. Sest tean – mida puhta-
mad on mu mõtted nüüd, seda  
parem on mu tulevik homme.
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Inimesed ei juhi enam oma 
mõtteid ise, seda teevad 
olukorrad ja tegevused.


