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kapitel 1

Kobe, Japan
Vädret var gräsligt, det hade regnat intensivt i flera dagar och inte
nog med det, den starka vinden gjorde att regnet verkade komma
horisontellt. Keiko Iwatas var tvungen att lämna sin varma sköna
lägenhet och ge sig ut i ovädret. Hon hade inte råd att inte gå till
jobbet, det var bara två månader kvar innan hon skulle gå i pension
och att utebli från jobbet nu kunde riskera pensionen, trodde hon.
Det var ingen idé att ta paraplyet, det skulle bara blåsa sönder, nej,
det fick bli regnrocken med huvan, som hon kunde skydda huvudet
med. Klockan var tjugo i sju på kvällen och det var redan mörkt ute,
men gatubelysningen fungerade trots regnstormen. Normalt kunde
hon gå till jobbet på tio minuter, men i kväll var det säkrast att ge
det lite mer tid.
Hon höll på att blåsa omkull då hon kom ut på gatan, men böjd
framåt lyckades hon stappla sig fram.
Äntligen var hon framme vid dörren till kraftstationen där hon
jobbade. Nyckeln kärvade lite, men till slut fick hon upp den tunga
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ståldörren. Innan hon fick igen dörren lystes hela himlen upp av en
blixt. Det var skönt att komma in i värmen igen och hon gick in i
sin städskrubb och bytte om till sina arbetskläder.
Keiko trivdes med att vara ensam på kraftstationen på kvällarna.
Hon kunde städa i sin egen takt och det var ingen som hade anledning att klaga på henne, så länge som hon höll kontorslokalerna i
kraftstationen rena och fina.
Genom fönstren kunde hon se hur blixtarna ritade sicksackmönster
på de svarta molnen. Det var riktigt vackert tyckte hon. Det var det
värsta åskväder hon upplevt under de sextiofem år som hon levt. Det
var som ett skådespel som spelades upp framför hennes ögon. Den
ena blixten avlöste den andra och åskmullret dånade kontinuerligt.
Plötsligt blev allting alldeles vitt och sedan svart. Tre veckor senare vaknade Keiko på sjukhuset. Hon hade hållits nedsövd för att
läkarna inte trodde att hon skulle klara av smärtorna från de omfattande brännskador hon fått, då blixten slog ner i kraftstationen.
Man visste fortfarande inte hur en blixt kunde få den så skyddade
kraftstationen att explodera. Myndigheterna höll fortfarande på
med sina undersökningar.
Det var ett under att hon överlevt och vad som också verkade vara
ett mirakel, var att hon verkade hela sig själv från brännskadorna.
Det är ju allmänt känt att ju äldre man är desto sämre blir kroppens
självläkande, men i Keikos fall var det helt annorlunda. Hon hade
inte bara en starkare självläkning än en ung människa utan också
avsevärt snabbare.
Hon fick lämna intensivvården redan efter sex veckor och sedan
gick läkningen av de omfattande brännskadorna mycket snabbt.
Efter sex månader fick Keiko lämna sjukhuset och då var hon
helt återställd. Hon hade inte ens ärrbildningar efter de grava
brännskadorna.
Genom att hon levde ensam i sin lägenhet och nu hade sin pension att leva på, blev hennes liv lugnt och tillbakadraget, precis som
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hon ville ha det. Hon älskade att sitta och handarbeta eller läsa
böcker. Hennes man hade dött några år tidigare och de hade aldrig
lyckats skaffa några barn även om de hade försökt under en lång tid,
då de var nygifta. De hade båda låtit undersöka sig och det visade
sig att det var något som gjorde att de inte var kompatibla med
varandras blodgrupper. Keiko och hennes man hade accepterat beskedet de fått och inte undersökt barnlösheten något mer. De hade
ändå levt ett rikt liv tillsammans och de var nästan alltid friska.
Keiko hade haft lite problem med sitt hjärta, men med det lugna
liv de levde påverkade det inte henne speciellt mycket. Hennes man
hade inte märkt av några hjärtproblem och därför blev det lite av en
chock när han fick en hjärtinfarkt och dog helt plötsligt. Sedan dess
levde Keiko ensam och fann att hon trivdes med det.
Det fanns några vänner, som hon träffade då och då, men mestadels var hon ensam.
Det tog flera år efter blixtnedslaget, innan Keiko började inse att
hon hade helande krafter. Till att börja med märkte hon, då hon
var ute på promenader, att många människor hon såg ofta hade
mörka fläckar. Fläckarna satt oftast kring halsen och näsan, men
inte alltid. Dessa var ibland ljusare och ibland mörkare. Efter ett
tag förstod Keiko att de som hade fläckar var förkylda och att ju
mörkare fläckarna var, desto kraftigare var deras förkylningar. När
hon åkte tunnelbana såg hon till att hålla sig ifrån de personer som
hade de mörka fläckarna, även fastän det var svårt i de ofta överfulla
vagnarna. Hon ville ju inte bli smittad.
Det var bara en tillfällighet, som visade hennes helande krafter.
Hennes bästa väninna skulle fylla sjuttio år och Keiko hade gått
hem till henne för att hjälpa till att förbereda maten, som vännen
skulle bjuda de gratulanter som väntades. Keiko såg att vännen
hade en stor mörk fläck på halsen och förstod att en förkylning var
på gång. Väninnan som hette Akiko var orolig för att hon skulle bli
sjuk till sin födelsedag och hon sade att hon kände sig vass i halsen
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och lite febrig. Keiko bad henne sätta sig ner i en fåtölj och gjorde
iordning en kopp med stärkande örtte. När Keiko tog sin hand och
lade den på väninnans panna för att känna hur varm hon var, kände
Keiko hur det liksom strömmade värme genom armen och över till
väninnan. Akiko bad henne ha kvar handen, för att det kändes så
skönt, när hon höll den där.
Keiko såg hur den mörka fläcken sakta började försvinna och efter fem-sex minuter var den helt borta. Akiko var helt begeistrad
då hon reste sig upp. Hon kände sig helt bra, inga feberkänslor och
halsen var helt bra.
Även om Keiko var övertygad om att det var hon som botat
Akiko, sa hon att det troligtvis var örtteet som gjort det. Hennes
väninna däremot var helt klar över att det var Keiko som gjort
henne frisk igen.
Keiko tänkte mycket på vad som hänt då hon gjorde sitt första
helande och hon önskade att hon kunde prova på det igen, men
hon visste inte hur det skulle gå till. Man kunde ju inte bara gå fram
till någon som hade en mörk fläck och säga att man skulle försöka
bota honom eller henne. De skulle ju tro att hon var galen.
Det låg ett sjukhus strax bredvid där hon bodde och hon tänkte att
där kanske det fanns tillfälle att få prova på sina helande krafter igen.
En morgon gick Keiko dit och satte sig i väntsalen. Salen var
stor och hade bänkar efter väggarna. I mitten av rummet fanns två
rader stolar med ryggarna mot varandra. Det var endast ett fåtal
människor där och väntade på att få komma in till en läkare. Hon
studerade de olika patienterna och såg att många hade fläckar på
de hudytor som inte täcktes av kläder. På en av bänkarna mot ena
väggen, satt en kvinna med en liten pojke i knät. Barnet grät och
såg lidande ut. Keiko gick fram och satte sig bredvid dem. Hon
såg inga fläckar på varken barnet eller kvinnan och tänkte att deras
fläckar måste vara dolda under kläderna. Hon vände sig mot kvinnan och frågade:
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”Förlåt att jag säger det, men jag ser att barnet har mycket ont”!
Kvinnan, som såg mycket orolig ut svarade:
”Ja, han har något allvarligt fel i magen. Han har haft ont i två
dagar och det verkar bara bli värre. I natt har han inte sovit något
utan bara gråtit och jämrat sig. Magen är alldeles hård och svullen.”
”Får jag se på magen”, frågade Keiko. ”Jag har ett barnbarn som
hade liknande symtom för ett par år sedan”, ljög hon. ”Jag kommer
ihåg hur det såg ut.”
Kvinnan drog upp tröjan på barnet och blottade magen. Keiko
såg att hela magen täcktes av en stor mörk fläck.
”Får jag känna med händerna på magen”, frågade Keiko.
Kvinnan nickade och Keiko lade båda händerna över fläcken på
barnets mage. Hon kände hur det började stråla värme genom händerna över till barnet. Medan hon gjorde det frågade hon barnet.
”Känns det bättre när jag håller händerna här”?
Barnet slutade gråta och nickade.
Keiko fortsatte med behandlingen och sade till mamman.
”Om jag håller händerna här ett tag till, så tror jag att värken går
bort. Får jag göra det?”
Kvinnan nickade oroligt.
Efter fem minuter började fläcken ljusna och efter tio minuter
var den borta helt och hållet.
Keiko tog bort händerna och lutade sig tillbaka mot ryggstödet.
Hon var alldeles slut.
Barnet log och sa att han inte hade ont längre och mamman skrattade och kramade om sitt barn. Hon vände sig till Keiko och frågade:
”Tack, så hemskt mycket. Ni verkar ha botat honom, med er handpåläggning. Jag är så tacksam. Vad kan jag göra för att tacka er?”
Keiko, som var mycket trött, sa att hon behövde något att äta
och dricka.
Det fanns en automat med smörgåsar och dricka i väntrummet
och kvinnan gick dit och köpte två smörgåsar och en flaska med
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läskedryck. Keiko mumsade i sig maten och drack upp hela flaskan
på en liten stund. Efter det var hon nästan helt återställd.
Kvinnan såg lite oroligt på Keiko och frågade hur det var med henne.
”Jag mår bra nu”, svarade Keiko.
”Det verkar som om jag förlorar mycket energi när jag gör min
handpåläggning, men jag verkar återhämta mig snabbt när jag får i
mig lite mat och dryck. Mår pojken bra nu?”
”Ja, han verkar helt bra. Det var otroligt, det ni gjorde. Jag såg hur
den svullna magen blev mindre då ni höll dina händer på den. Hur
gjorde ni?”
”Jag vet faktiskt inte”, svarade Keiko. ”Det verkar som om jag har
fått någon slags helande förmåga, men jag kan inte förklara hur.”
De övriga patienterna i väntrummet hade bevittnat hela händelsen och flyttade närmare. En av dem frågade om Keiko kunde bota
andra sjukdomar och skador. Keiko svarade att hon inte visste, men
att en av orsakerna till att hon var där, var att få prova på sin förmåga. Flera ville att hon skulle pröva på dem; Keiko sa att hon var
villig att pröva, men kunde inte lova att det skulle lyckas.
Den första av dem, var en medelålders man med en malande huvudvärk som inte ville gå över. Han hade ätit flera typer av smärtstillande tabletter, men ingen hjälpte. Han satte sig bredvid Keiko
som såg en mörk fläck i pannan på mannen och den sträckte sig
upp i hårfästet. Den var inte så mörk som barnets magfläck, men
visade tydligt var smärtan kom ifrån.
Det tog även denna gång ungefär tio minuter innan Keiko fick
bort fläcken och mannen var lyrisk. All smärta var borta och han
kramade om Keiko och erbjöd sig att betala.
Keiko, som även denna gång var trött, sa att hon endast ville ha
någonting att äta och dricka för att återfå sina krafter. Mannen
gick till automaten för att inhandla varor till henne, då en sköterska
kom in i väntrummet och ropade upp hans namn. Han sade till
sköterskan att han redan blivit botad av damen på bänken. Han
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pekade på Keiko. De övriga patienterna sa också att de först ville
försöka hennes behandling innan de träffade läkaren. Sköterskan
såg mycket konfunderad ut och försvann ut ur väntrummet. Efter
några minuter kom hon tillbaka med läkaren i släptåg. Han var i
trettioårsåldern och såg bister ut och frågade:
”Vad står på här då? Vad håller ni på med?”
En av de väntande patienterna pekade på Keiko och sa:
”Den här damen verkar vara en helare och hon har botat två av
dina patienter här i väntrummet. Vi vill alla prova hennes förmågor
innan vi kommer in till dig och får mediciner.”
Mannen, som hade haft huvudvärken, beskrev hur Keiko först
botat den lille pojken och sedan hans huvudsmärtor. Läkaren gick
fram och satte sig bredvid Keiko och sade med ett leende:
”Håller ni på att konkurrera ut mig med ert helande?”
Keiko såg lite rädd ut och tittade försiktigt på den unge läkaren.
”Förlåt mig, jag menade inget illa. Jag har på något konstigt vis
fått en förmåga att bota sjukdomar. Det är just nyligen jag kommit
underfund med att jag har denna kraft och jag kom hit för att se om
jag kunde prova på några patienter. Jag gör ju inget farligt, jag bara
håller mina händer på det ställe de har skadan en stund och sedan
verkar det som om sjukdomen eller skadan försvinner. Det liksom
strålar energi från mig över till dem och efteråt blir jag alldeles trött
och utmattad och måste få i mig något för att återhämta mig.”
Läkaren betraktade konfunderat Keiko och pratade sedan med
mamman till den lille pojken, som hade haft magsmärtor. Han
ställde en massa frågor om symtomen och hur barnet reagerat under de senaste dygnen. Sedan gjorde han samma sak med mannen
med huvudvärken.
”Jag har läst en del om att det skulle finnas personer med helande förmågor, men jag har aldrig träffat någon och det finns
inte vad jag vet några vetenskapliga bevis för att dessa personer
verkligen kan bota sjuka. Jag har alltid varit intresserad av dessa
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fenomen. Det vore ju fantastiskt om ni hade en sådan förmåga
och jag skulle gärna vilja vara med och testa den. Vad jag förstår
av symtomen på pojken, så misstänker jag att han hade tarmvred,
trots att det är ovanligt på så små barn. Det är ju ingen sjukdom
som bara försvinner utan någon form av behandling och det gör
mig konfunderad.
Huvudvärk kan ha en massa olika orsaker, så den kan jag inte
bedöma nu när den är borta. Jag skulle vilja testa dina förmågor lite
mer vetenskapligt. Skulle ni ställa upp på det?”
Keiko tittade på läkaren och sa:
”Ja, det är ju anledningen till att jag kom hit, men jag vill inte
störa er verksamhet. Jag vet ju inte själv hur mina egenskaper fungerar. Hur skulle det gå till att testa förmågan?”
”Jag tänkte att ni följer med in på min mottagning och där tar vi
emot patienterna en och en. Först gör jag en undersökning och försöker bedöma patientens tillstånd och sedan får ni göra ett helande
försök. Om det inte fungerar, så tar jag över och gör en ordination.
Hur tycker ni det verkar?” sa läkaren.
”Det låter bra tycker jag, men det är väl patienterna som ska
godkänna detta. Det är ju de som ska utsättas för min behandling”,
sa Keiko.
Alla utom en sade ja och nickade. Den som inte ville vara med
motiverade det med att hon hade kommit dit endast för att få ett
förnyat recept på mer medicin för sina sköldkörtelproblem. Läkaren sa att det inte var några problem, hon fick bara vänta på sin tur.
Patienterna kallades in en och en till läkarens mottagning. Den
första var en medelålders man, som sade med hes röst att han hade
mycket ont i halsen och hade känt sig febrig i fyra dagar. Läkaren
tittade patienten i halsen och mätte hans kroppstemperatur. Efter
att ha lyssnat på hjärta och lungor, känt på huvudets och halsens
lymfkörtlar, samt konstaterat att mannen inte hade hosta eller övriga tecken på ett vanligt förkylningsvirus, sa läkaren:
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”Du har vad jag kan se en kraftigt utvecklad halsfluss och för
att bota detta kommer jag att ordinera en penicillinkur och några
dagars vila.”
Läkaren vände sig sedan till Keiko och sa att hon fick ta över
patienten ett tag.
Keiko såg mörka ytor över patientens hela hals och lade sina
händer över ytorna. Läkaren såg på med en intresserad min och
gjorde en del anteckningar i en liten bok. Efter sex-sju minuter
såg Keiko att de mörka ytorna började ljusna och efter tio minuter
var fläckarna borta.
Patienten var glad och sa att han nu kände sig helt bra. Inga
smärtor kvar i halsen och han kände sig inte längre febrig.
Läkaren gjorde en ny undersökning och fann till sin förvåning
att febern nu var normal och rodnaden i halsen var borta. Patienten
fick gå och medan läkaren gjorde nya anteckningar i sin bok pratade han med Keiko.
”Det verkar ju helt klart som att ni botade denna halsfluss enbart
med hjälp av beröring och detta har vad jag vet aldrig gjorts under
en läkares uppsikt tidigare. Hur känner ni er? Du ser lite trött ut
tycker jag.”
”Ja”, svarade Keiko. ”Det tar ganska hårt på mina krafter att hela.
Jag är ingen ungdom längre. Men om jag får vila en stund, så återhämtar jag mig. Jag skulle behöva något att äta och dricka.”
En sköterska hämtade lite mat och dryck till Keiko och sedan
fortsatte de behandlingarna under några timmar. Efter att ha botat
tre patienter till, två som hade ryggsmärtor och en med en ledbandskada i högra knäet, var Keiko så trött att hon höll på att somna i
stolen där hon satt.
Läkaren, som nu var helt begeistrad av vad som skedde föreslog
att de skulle avbryta behandlingarna för dagen, men övertygade
Keiko att de skulle under morgondagen efter när hon fått vila upp
sig ordentligt. Sköterskan hjälpte den nu alldeles uttröttade Keiko
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