
Sisäiseen ääneensä luottava meedio Penny Hayward tulee kesällä 
Vääksyn kesäseminaarin päävieraaksi

Vuonna 1999 Penny Hayward teki rohkean päätöksen: hän kuunteli sisäistä ääntään, joka kehotti 
muuttamaan Australiasta Englantiin. Tuosta päätöksestä alkoi upea matka itsetuntemukseen sekä 
useiden vuosien kehitys meedioksi ja arvostetuksi opettajaksi.

Jo pienestä Pennyllä oli ollut tapana jutella ajatuksiaan jollekin itsensä ulkopuoliselle suuremmalle 
voimalle, jonka tiesi vaistomaisesti kuuntelevan. Pennyn intuitiivisesta herkkyydestä ja halusta 
kehittää itseään kertoi myös sisäsyntyinen tarve tietää enemmän elämästä ja sen tarkoituksesta.
”Halusin ymmärtää kuka olen ja mikä on minun tehtäväni täällä. Kuten monella muullakin, minulla
oli isoja kysymyksiä esitettävänä maailmankaikkeudelle: mikä tarkoitus elämällä on ja onko tässä 
todellakin kaikki?” Kaikki vastaukset löytyivät lopulta sisimmästä.

Oman totuuden löytäminen voimautti ja toi rauhan

Englannissa Penny huomasi pian tuntevansa toistuvaa tarvetta vierailla meedion luona. Hän 
vakuuttui tapaamisesta niin paljon, että halusi pian palata uudestaan, mutta tällä kertaa 
ymmärtääkseen miten mediumismi toimii. Uusi maailma avautui kursseilla ja työpajoissa, joissa 
pystyi rauhassa tutustumaan omiin psyykkisiin ja mediaalisiin taitoihin. Aivan helpolla Penny ei 
kuitenkaan uskonut itseensä. ”Henkimaailma sai todella tehdä kanssani töitä useaankin kertaan, 
että vihdoin uskoin olevani meedio”, Penny kertoo itsekin huvittuneena. Lopulta hänen oli 
kuitenkin uskottava, sillä henkimaailman antama tiedon tarkkuus osoittautui kerta toisensa jälkeen 
kiistattomaksi.

Perehtymällä omiin vahvuuksiinsa ja henkimaailman kanssa työskentelyyn Penny oppi tuntemaan 
itseään paremmin kuin koskaan aikaisemmin. ”Se avarsi mieltäni ja johti minut spiritualististen 
oppien äärelle, joista löysin vastauksia niihin suuriin kysymyksiin, joita minulla oli olemassaolosta.
Mediumismin ja spiritualismin avulla koin sieluni eheytyvän ja löysin rauhan. Ymmärsin oman 
voimani.” Opintojen edetessä kiteytyi myös varmuus siitä, että toisten samaa tietä kulkevien 
ihmisten opastaminen ja tukeminen tulisivat olemaan osana hänen elämäntyötään.

Nauti jokaisesta kehitysaskeleestasi!

Nykyään Penny opettaa monille tutussa Arthur Findlay Collegessa ja toivoo joku päivä 
tulevaisuudessa voivansa osallistua myös Suomi-viikkojen aikana pidettävään opetukseen. Hän 
kertoo, että opettajana hänelle ehdottomasti tärkeintä on auttaa oppilaitaan löytämään vahvuutensa. 
”On upea nähdä yksilön avautuvan ja löytävän potentiaalinsa”, Penny pohtii. 

”Joskus yritämme kiirehtiä turhaan kehitystämme ja huomiomme kiinnittyy ennemminkin 
puutteisiin kyvyissämme. Unohdamme tyystin nauttia kokemuksista ja elämästä ylipäänsä, 
todellakin, sydänjuuriamme myöten. Niin henkisessä kehityksessä kuin mediaalisten taitojen 
kehityksessä tärkeintä on juhlistaa pieniäkin saavutuksia ja olla kärsivällinen. Ennemmin kuin 
huomaatkaan, olet jo kehittynyt eteenpäin ja jättänyt yhden vaiheen sielukehityksessä taaksesi. 
Näitä hetkiä kannattaa siis opetella arvostamaan.”

Kohti parempaa kesää

Pääesiintyjämme innostuu ajatuksesta, että tänä kesänä hän suuntaa ensimmäistä kertaa Suomeen. 
Penny kertoo pitävänsä etenkin matkustamisesta ja kävelyistä vapaa-ajallaan. Myös tapaamiset 
ystävien kanssa ja teatterinäytökset tuovat hänelle kaivattua lepoa ja maadoitusta. Keskustelumme 
kääntyy hetkeksi globaaliin maailmantilanteeseen ja toteamme yhteistuumin, että asiat liikkuvat nyt 



hitaasti mutta varmasti parempaa kohti.

Vääksyssä pidettävässä kesäseminaarissa Pennyn työpajat tulevat keskittymään viestinvälityksen 
tarkkuuteen ja herkkyyden hiomiseen. Tarjolla on myös yksityisistuntoaikoja. ”On suuri kunnia 
antaa istuntoja. Riippuu henkilöstä ja sielun tarpeesta minkälainen kokonaisuudesta syntyy, mutta 
yleensä istunnolle muodostuu jokin teema, joka toivoakseni inspiroi ja auttaa eteenpäin.”
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