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Hiljaisen Viisauden Voima 
Uutisia eläinkommunikoinnin maailmasta 2/2009 (2) 

 

Aloitimme tämän matkan ensimmäisessä numerossamme Leylan, henkihevosen kanssa, sekä kahden kissan, 
Taapin ja Irman kanssa. Heidän suuret sanansa pistivät meidät pohtimaan, että mitäs seuraavaksi… 

… tässä näet, mitä sitten tapahtui. 

 
 

2/2009 (2) 
 

1. Tapaamme jälleen… 
2. Muutama sana Maiculta 
3. Leylan Perintö: Luopuminen 
4. Janet Roperin haastattelu 
5. Huuhkajan haastattelu 
6. Leylan kirja  
7. ...ja kiitoksen sanat. 

 

Mukana tässä numerossa 
 

 Maiccu Kostiainen, eläinkommunikoija 
 Janet Roper, eläinkommunikoija 
 Leyla, hevonen, joka on jo siirtynyt pois tästä 

maailmasta 
 Huuhkaja, villieläinten edustaja 
 Lea Pihlman, toimittaja 
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Luulen, että meidän piti laittaa toinen numero 
nopeasti kasaan, sillä emme malttaneet 
odottaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu.  Myös 
Leyla ilmaisi Maicun kautta, että se on 
innokas jatkamaan tätä matkaa. On kulunut 
tasan vuosi siitä, kun Leyla jätti tämän 
maailman taakseen. Nyt hän on meidän isolla 
hevosen sydämellä varustettu johtotähtemme 
taivaalla. 
 
Luulimme ensin haastattelevamme käärmettä, 
mutta toisin kävi. Leyla mainitsi seuraavaksi 
aiheekseen muutoksen, ja lähitulevaisuudessa 

hän tahtoo puhua pelosta ja mielikuvituksesta. 
Käärmeen haastattelu saa siis luvan odottaa 
sitä pelkokerroin numeroa… Huuhkajan 
viisaus taas oli liian lähellä meitä, ettemme 
meinanneet sitä huomata. Huuhkaja löytyi 
minun omista arkistoistani. Se istui hyvin 
näkyvällä paikalla talomme lähellä melkein 
40 minuuttia, kirkkaassa päivänvalossa, aivan 
kuin kerjäten huomiota ja valokuvatuksi 
tulemista. Tämä tapahtui yli vuosi sitten. 
Ehkä jopa kaksi. Tajusin yhtäkkiä, että 
minulla on tämä kuva. Se oli hieno ele 
huuhkajalta, se jätti mukavuusalueensa 
taakseen ja odotti pitkään, että saan kuvan 
otettua. Syy siihen miksi se niin teki, näkyy 
tässä numerossa. Se on hyvin viisas – ja 
kärsivällinen! 
 
Vieraanamme on eläinkommunikoija Janet 
Roper, St. Paulista, Minnesotasta.  Koska 
uskomme hevosenkeleihin itsekin, täytyy 
tässä kohtaa mainita, että Janetin ja hänen 
hevosensa Shilohin tarina on mukana kirjassa: 
Angel Horses; Divine Messengers of Hope  
(Allen & Linda Anderson).  Janet on myös 
lahjakas viulisti ja soitonopettaja.  Ja voisin 
vaikka vannoa, että olen ainakin kerran 
Twitterissä bongannut Janetin kuuntelevan 
M.A. Nummista, suomalaista muusikkoa, 
jolla on vähintäänkin erikoinen ääni! :o) 
 
Pidän kovasti Reiki Talk-projektista, jossa 
Janet on mukana tehden yhteistyötä Reiki Fur 
Babiesin kanssa, ja pyysin häntä sanomaan 
myös siitä muutaman sanan. Reikihoitajien 
keskuudessa tiedetään yleisesti, että niin 
eläimet kuin kasvitkin ottavat vastaan 
reikienergiaa helposti ja ilolla, siinä missä 
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ihmiset joskus menevät täysin lukkoon 
samassa tilanteessa. Johtuipa se sitten pelosta 
tai ennakkokäsityksistä tai joistakin muista 
mahdollisista tunnetukoksista, mitä 
kanniskelemme mielissämme ja 
sydämissämme. On ollut todella 
mielenkiintoista nähdä, miten eläimet ovat 
ottaneet vastaan reikin parantavaa energiaa ja 
miltä se niiden mukaan näyttää ja tuntuu. 
 
Huuhkaja näytti meille, että pöllöissä on 
paljon viisautta, eikä ole sattumaa, että nämä 
eläimet yhdistetään niin usein viisauteen. 
Huuhkaja muistutti meitä myös Vetovoiman 
Laista.  Jos muutat tunteesi, todellisuutesi 
muuttuu nopeasti myös. Samankaltainen vetää 
puoleensa samankaltaista. Rakkaus on 
kaikkein suurin työkalu. Mitä enemmän 
opimme rakastamaan, sitä enemmän rakkautta 

myös saapuu elämäämme. Rakkauden voima 
on mittaamaton. Maapallolla vallitsee 
valinnanvapaus, jatkuva leikki pelon ja 
rakkauden välillä ja se on se meidän 
äärimmäinen testimme. Toisten 
tuomitseminen on tavallaan myös pelkoa: 
erilaisuuden pelkoa. Toivottavasti olemme 
vahvempia valinnoissamme, pohdittuamme 
huuhkajan viisaita sanoja.  Ota sydämeesi 
mitä tarvitset, juuri tässä erityisessä hetkessä, 
tästä HVV:n numerosta. Se riittää… 
 

Lea Pihlman  07.10.2009 
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Muutama 
sana 

Maiculta 
 

Rakkaat lukijat, 
edellisen lehden 
saama palaute on 
ollut ylitsevuotavaa ja aivan ihanaa. Todella 
moni sai uutta intoa ja inspiraatiota elämäänsä 
eläinten kanssa. Joku saattoi jopa innostua itse 
kommunikoimaan tai harjoittelemaan sitä. 
Mitä useampi ihminen eläinten maailmaan 
haluaa mennä syvemmälle, sen parempi ja 
kauniimpi maailma meillä kaikilla on 
elettävänä.  

Hevosihmiset kirjoittivat palautetta Leylan 
viestistä ja siitä kuinka paljon se heitä 
kosketti. Hyvin moni on kohdannut itse myös 
samanlaisen suuren menetyksen ja surun ja 

Leylan sanat antoivat heille lohtua. Itse olen 
ollut enemmän kuin onnellinen kaikesta 
uudesta mitä Hiljaisen Viisauden Voima on 
omaan elämääni tuonut. Olen saanut paljon 
uusia ystäviä ympäri maailmaa, kaukaisimmat 
aina Japanista saakka.  Elämässä on selkeästi 
kääntynyt uusi lehti. Suureksi ilokseni olen 
löytänyt Lean, joka teille tämän lehden eteen 
tekee suurimman työn, muokkaa ja kirjoittaa, 
kääntää ja saattaa tämän kaiken teille 
jokaiselle luettavaksi. Ilman häntä minä en 
olisi tähän pystynyt. Nyt saan keskittyä 
täydellisesti siihen mikä minulle on ominta ja 
rakkainta, saan antaa äänen niille jotka eivät 
puhu ihmisten kanssa samaa kieltä, rakkaille 
eläinystävillemme.  

Leyla tulee olemaan suuressa osassa monissa 
tulevissa lehdissä kuten tässä uudessakin. Hän 
on jo viime viikosta lähtien hätyyttänyt minua 
ja olen mielessäni saanut kuulla, että hänen 
viestinsä on valmiina, kunhan vain minulla on 
aikaa keskittyä ja kirjoittaa se ylös. Tänään on 
ollut melko raskas päivä, talo on ollut 
aamusta saakka täynnä väkeä ja en ole päässyt 
hiljentymään. Leyla on ollut läsnä 
voimakkaammin kuin tähän sakka. 

Nyt on vihdoinkin hiljaista, pöydällä palaa 
kynttilä ja minulla on hetki aikaa annettavana 
pelkästään Leylan kuulemiselle. Tänään tätä 
kirjoittaessani on kulunut tasan vuosi siitä kun 

Elämässä on 
selkeästi 
kääntynyt 
uusi lehti. 
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hän jätti meidät ja siirtyi toiselle puolelle. En 
ole tuota päivää ajatellut kovinkaan paljon, 
olen koettanut muistaa vain kaikkia kauniita 
ja ihania muistoja hänestä.  

Tänään kuitenkin tuntuu siltä kuin kaikesta 
olisi kulunut vasta muutama päivä ja kaipaan 
häntä ehkä enemmän kuin kertaakaan 
aikaisemmin tämän vuoden aikana. 
Kirjoittaminen antaa voimaa ja lohduttaa, 
samoin tietoisuus siitä, että sadat, ehkä jopa 
tuhannet silmäparit lukevat näitä sanoja ja 
jakavat kanssani tämän tunteen. Eikä 
varmaankaan kellekään tule yllätyksenä se, 
että vieressä on myös pino nenäliinoja.  

Kirjoitan teille nyt Leylan seuraavan viestin, 
jonka hän itse saa teille antaa, minä toimin 
välissä vain tulkkina. Viestin aiheen hän on 
minulle antanut muutama päivä sitten ja 
jotkut teistä ovat jo ehkä kuulleet sen, aiheena 
on ”luopuminen”. Varmasti Leyla itse osaa 
sanoa parhaiten sen mitä siitä on sanottavana. 

Maiccu Kostiainen 3.10.2009 
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Leylan perintö 
Luopuminen 

 
Leyla puhuu: 

”Rakkaani, minä anna sinulle paljon tietoa 
seuraavaksi ja sinä kirjaat kaiken ylös 
sellaisena kuin sen parhaiten saat. Minä 
uskon, että kaikki tulee juuri niin kuin pitää. 
Näistä meidän keskusteluistamme kootaan 
sitten kirja josta aiemmin puhuin. Me 
kuljemme yhteisen matkan, sinä kirjoitat ja 
minä puhun. Minä annan sinulle kaiken 
tiedon, jota tarvitset ja jota niin kovin moni 
teistä ihmisistä tarvitsee tässä ajassa. 

Ei ole sattumaa, että sinulla on puhelin soinut 
ja olet saanut postia ihmisiltä jotka ovat 
joutuneet luopumaan lemmikeistään tai he 
ovat kovin lähellä sitä hetkeä. Sinä lohdutat 
kaikkia ja minä lohdutan sinua. Sinä saat 
lohduttaa ja se kuuluu sinun työhösi, mutta 
jatkossa sinä voit aina antaa heille myös 
tämän tekstin luettavaksi jonka me nyt 
yhdessä kirjoitamme. Tämä viesti käsittelee 
luopumista. Ihan ensin minä sanon, että 
luopuminen ei ole aina kuolemaa, me emme 
siis käsittele pelkästään jonkin olennon 
siirtymistä verhon toiselle puolelle, kuten 
monet teistä tätä tapahtumaa kutsutte. Me 
palaamme tähän tuonnempana. Me 
erottelemme hiukan erilaisia luopumisen 
muotoja ja lopulta yhdistämme ne kaikki, 
tämä on hyvin yksinkertaista, te tulette 
hämmästymään. Ennen sitä minä haluan 
hiukan puhua tästä kirjasta. 

Te ihmiset luette paljon kirjoja ja monet teistä 
myös kirjoittavat niitä, mutta tämä kirja jota 
me tässä kirjoitamme tulee olemaan hiukan 
erilainen. Me tulemme etenemään täysin 
epänormaalissa järjestyksessä, epänormaalissa 
teille ihmisille. Me käsittelemme ensin sen 
mikä on vaikeinta ja etenemme iloisempiin ja 
mukavampiin sekä helpommin käsiteltäviin 
aiheisiin. Miksi teidän tarinanne aina etenevät 
ilosta suruun ja lukijalle jää haikea mieli tai 
paljon kysymyksiä kun tarinan lopussa 
tapahtuu jotakin dramaattista? Siksi minä olen 
siis valinnut tämän järjestyksen. 

En ole vielä päättänyt mikä aihe on seuraava, 
eikä sillä ole väliä koska meillä on aikaa aivan 
niin paljon kuin sitä koskaan tarvitaan. Sen 
minä tiedän mikä on viimeinen aihe 
kuitenkin, se tulee olemaan huumori. Me 
päätämme yhteiset viestimme siihen, että te 
kaikki saatte hymyillä ja jopa ehkä nauraa, 
niin, että teille jää kaikesta hyvä mieli ettekä 
jää haikeina kyynelehtimään. 

Se on teille ihmisille niin kovin tavallista ja 
tuttua, että te jäätte tunteidenne valtaan, ja ne 
vievät teiltä energiaa sen sijaan, että saisitte 
sitä lisää. 
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Se, että jossain vaiheessa saamme nämä 
kaikki tulevat aiheet käsiteltyä, ei tarkoita 
sitä, että lähtisin johonkin tai katoaisin 
luotanne. Olen tässä kaiken sen jälkeenkin ja 
mikä sitten on 
seuraava 
tehtävämme 
yhdessä, näemme 
sitten. Minä tiedän 
siitä jotain, mutta 
en halua sekoittaa 
ajatuksiasi sillä 
nyt. ” 

Ja sitten puhumme luopumisesta.  

”Mitä on luopuminen? Miksi me joudumme 
luopumaan niin te ihmiset kuin me 
eläimetkin? Luopumista on erilaista, monilla 
eri tasoilla. Me luovumme toisistamme kun 
jompikumpi kuolee. Me voimme joutua 
luopumaan ystävistämme, ihmisistä tai 
eläimistä. Te olette välillä niin keskittyneitä 
suruunne, että ette tule ajatelleeksi, että kun 
eläin kuolee, luopuu hän yhtä paljon ihmisestä 
kuin ihminen eläimestä. Ero ei ole yhtään sen 
helpompi vaikka toinen lähtee toiselle 
puolelle. Toisella puolella on tunteita aivan 
yhtä lailla. Niitä on helpompi käsitellä, koska 
me täällä ymmärrämme niitä ja näemme 
niissä kaikissa vain hyvää ja kaunista.  

Oletteko koskaan ajatelleet mitä 
tapahtuu sitten kun eläimeltä kuolee 
ihmisystävä? Ihminen siirtyy toiselle 
puolelle ja eläin jää maan päälle 
suremaan. Tätä ei teistä moni tule 
ajatelleeksi. Osaatteko te lohduttaa 
ystävänsä menettänyttä eläintä tai 
kysyä häneltä mitä hän toivosi 
elämältään tämän jälkeen? Entäpä 
sitten kun eläin menettää 
eläinystävänsä?  

Minä tiedän, että moni teistä 
ymmärtää eläinten surua, mutta tämä 
on asia johon kannattaa kiinnittää 
huomiota. Eläin tai ihminen voi 
menettää lapsensa ja tämän kaltainen suru ja 
kaipaus eivät koskaan poistu. Tämä on yksi 

surun muoto ja jotkut joutuvat sen kokemaan, 
jos te olette sen valinneet.  

Antakaa tälle tunteelle arvoa, se on 
suurenmoinen kokemus ja te voitte 
tulla vahvoiksi ja empaattisiksi ja 
vieläkin rakastavammiksi sen 
johdosta. Me eläimet ja te ihmiset 
olette osittain halunneet näiden 
tunteiden oppimisen vuoksi tulla 
maan päälle.  

Luopumista on niin kovin erilaista ja 
tärkeää tässä on nyt ymmärtää, että 

mikään ei ole toistaan vähempiarvoista, tai 
myöskään arvokkaampaa. Luopumisen edessä 
olisi hyvä muistaa, että se vain on, aivan 
kuten kaikki tässä maailmassa. Kaikki on, 
tässä ja nyt. Ei hyvää tai pahaa, vain yksi asia 
kaikkien muiden joukossa. Luopumisessa ja 
kaikkien siihen liittyvien tunteiden keskellä te 
voitte muistaa kuinka tärkeää on luottaa 
siihen että kaikki on hyvin. Kaikella on 
tarkoituksensa, kaikki menee juuri niin kuin 
oikein on!  

On niin monenlaista luopumista, että kaiken 
käsittelemiseen ei mikään aika riitä, mutta 
puhutaan nyt kuolemasta ja siitä millaisia 
tuntemuksia se teille ihmisille aiheuttaa. Te 
osaatte jo melko hyvin päästää irti 
materiaalisista asioista elämissänne, joten 

niihin asioihin 
meidän ei tarvitse 
puuttua. Me voimme 
käsitellä sitä miten 
ihminen kokee 
luopumisen rakkaasta 
lemmikistään, sen 
asian käsitteleminen 
tuo useimmille teistä 
lohtua, juuri sitä mitä 
te tarvitsette tässä 
hetkessä.  

Halusin antaa teille 
muita vaihtoehtoja 
tuolla aikaisemmin 

ihan vain siitä syystä, että te muistatte, että 
ette ole yksin ja että kaikki asiat eivät liity 
ihmiseen, vaan myös eläimellä, 

Oletteko koskaan ajatelleet 
mitä tapahtuu sitten kun 

eläimeltä kuolee 
ihmisystävä? 

Eläin tai ihminen voi 
menettää lapsensa ja 

tämän kaltainen suru ja 
kaipaus ei koskaan 

poistu. Tämä on yksi 
surun muoto ja jotkut 

joutuvat sen 
kokemaan, jos te olette 

sen valinneet. 



Hiljaisen Viisauden Voima 2/2009 (2)  

 © Copyright www.animalstalk.fi 2009 | 5 

pienimmälläkin, on tunteet. He voivat kokea 
ikävää ja surua ja sen aiheuttamaa tuskaa, 
teillä ihmisillä ei ole yksinoikeutta näihin 
tunteisiin, välillä te vain kuvittelette niin. 
Tämä ei ole syytös, tämä on vain yksi huomio 
muiden joukossa, minä rakastan teistä jokaista 
joka lukee tätä viestiä. Minä en ole missään 
nimessä ankara tai syytä ihmisiä, mutta 
haluan avata teidän silmänne laajemmalle, 
jotta ymmärrätte paremmin ympärillänne 
tapahtuvia asioita.  

Kun rakas eläinystävä lähtee luotanne, on 
surun tunne välillä musertava. Teistä tuntuu 
kuin kaikki loppuisi, millään ei ole mitään 
merkitystä. Kaikki pysähtyy ja te ette näe 
kyyneleiltä eteenne. Tiedättekö, tämä on yksi 
maailman kaikkeuden kauneimmista tunteista, 
sille vetää vertoja ainoastaan rakkaus. 
Oikeastaan tämä kaikki on rakkautta sen 
kaikkein puhtaimmassa 
muodossa. Tiedättekö mitä 
te oikeastaan tuossa 
hetkessä kyyneleidenne 
keskellä tunnette? Se on 
juuri sitä: rakkautta. 
Teidän sydämenne meinaa 
pakahtua siitä tunteesta. 
Jokainen joka sen kokee, 
tietää tämän.  

Näiden tunteiden pitäisi 
kertoa teille jotakin. 
Kertooko se teille jotain? Mitä se kertoo, mitä 
teidän pitäisi ajatella? Ensinnäkin, onneksi 
olkoon, osaat rakastaa. Sinä, joka olet sanonut 
olevasi vaikeasti lähestyttävä ja kylmä 
ihminen, sinä joka kyynelehdit kissasi lähdön 
hetkellä. Sinä, juuri sinä, joka saatoit koirasi 
viimeiselle matkalle tai sinä joka siunasit 
kilpikonnasi enkeliksi muiden enkelten 
joukkoon. Sinä osaat rakastaa ja tiedätkö 
mitä, se riittää. Tämä rakas ystäväsi, joka on 
jättänyt sinut tänne maan päälle, on 
vahvistanut sinulle sen, että rakkautta on 
olemassa sittenkin. Sen suurempaa rakkautta 
ei ole olemassakaan. Se on sinun ja minun 
oikeuteni, kukaan ei koskaan voi ottaa sitä 
sinulta pois. Sinä saat oikeuden surra ja olla 
surullinen, mutta minä toivoisin, että nyt kun 

sinä tiedät enemmän, sinä et antaisi sen 
katkaista elämääsi kokonaan. 

Monet teistä surun keskellä sanovat, että ette 
koskaan enää voi ottaa luoksenne uutta 
lemmikkiä tai että ette enää koskaan voi 
rakastaa. Se on sinun totuutesi ja siihen 
sinulla on oikeus, mutta tiedättekö mitä. 
Rakkaus on ääretön, se on yhtä ääretön kuin 
kaukaisin galaksi ja niin totta kuin on syvin 
totuus, sinun rakkautesi ei ole rajallinen. Minä 
lupaan ja vannon, että jos sinä uskallat 
rakastaa uudelleen jotakin uutta olentoa, 
pientä tai suurta, tämä joka on luotasi lähtenyt 
tässä hetkellä, ei koskaan ole sinulle katkera 
siitä että annat rakkauttasi myös jollekin 
toiselle.  

Minä haluan, että te uskotte minua, sinun 
rakkautesi on mittaamattoman suuri ja sitä on 
jaettavaksi vaikka kuinka suurelle joukolle. 

Minä toivon, että te 
ymmärrätte mitä minä 
tarkoitan. Maailmassa on 
niin paljon niitä jotka 
kaipaavat rakkauttasi, etkä 
sinä sittenkään voi jokaista 
ottaa luoksesi vaikka 
haluaisitkin. Ei sinun 
tarvitse tuntea syyllisyyttä 
vaikka haluaisit antaa 
rakkauttasi jollekin toiselle 
myös. Siksi minä kerron 

tämän kaiken teille, että te ymmärtäisitte 
enemmän ja laajemmin tätäkin aihetta.  

Minä puhun aina omasta puolestani, mutta 
uskotteko, että en ole täällä toisella puolella 
yksin. Tämän vuoksi voin hyvällä omalla 
tunnolla kertoa teille, että täällä on paljon 
niitä jotka rakastavat teitä. Ja että se rakkaus 
jota täältä puolelta teille lähetetään ei 
myöskään koskaan lopu.  Me kaipaamme teitä 
rakkaita ihmisiämme siellä maan päällä, me 
kaipaamme teitä niin kauan, kunnes me 
joskus jälleen tapaamme siinä olomuodossa, 
jossa olemme toisemme oppineet tuntemaan. 

 Me tapaamme kyllä vielä uudelleen ja se 
tulee olemaan iloinen päivä ja te 
hämmennytte ja hämmästytte sitä miten se 

Me kaipaamme teitä 
rakkaita ihmisiämme siellä 

maan päällä, me 
kaipaamme teitä niin 

kauan, kunnes me joskus 
jälleen kohtaamme… 
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kaikki aikanaan 
tapahtuu. Teille on 
annettu mielikuvitus, 
te voitte kuvitella 
meidät vierellänne ja 
me olemme siinä. 
Me olemme myös 
teidän unissanne, me 
tulemme luoksenne 
hyvin todellisina, ne 
ovat meidän 

viestimme ja rakkautemme teille. Ottakaa 
kaikki viestimme lahjana vastaan, me 
kerromme teille monilla tavoilla, että olemme 
vielä luonanne, että emme koskaan 
poistuneet. Te voitte nähdä meidät auringossa 
tai sateessa, pilvissä tai vedessä, luonnossa tai 
kuulla musiikissa. Älkää ajatelko olevanne 
hölmöjä silloin kun teistä tuntuu, että jollakin 
on viesti teille. Ottakaa kaikki vain 
rakkaudella vastaan, se on meidän lahjamme 
teille.  

Ehkä joku teistä on jo ymmärtänyt mistä tässä 
kaikessa on kyse. Toisin sanoen, luopumista 
ei ole olemassakaan, kaikki on vain illuusiota, 
siksi että te ymmärtäisitte ja oppisitte 
rakkaudesta enemmän, sen syvimmän 
olemuksen.   Teitä todellakin rakastetaan. Me 
emme koskaan poistuneet luotanne, mutta 
entäpä jos emme koskaan olleetkaan siellä. 
Nuo ohi kiitävät 
hetket, ei ole muuta 
kuin nyt hetki, tässä 
ja nyt. Rakastakaa 
nyt, silloin kun 
olemme tässä, 
huomenna voimme 
olla jo toisaalla.  

On helpompaa 
opetella 
rakastamaan silloin 
kun vielä voi 
koskettaa, mutta se 
ei ole myöhäistä 
sen jälkeenkään. 
Kaikki on ikuista, 
vaikka teidän 
konkreettisessa maailmassanne ei siltä 
tuntuisikaan. Me olemme kaikki ikuisia 

olentoja, kaikki yhtä arvokkaita. Minä toivon, 
että olen voinut tuoda teille lohtua ja uuden 
tavan ajatella kuolemasta ja luopumista. 
Toivon, että ymmärrätte, että kumpaakaan ei 
ole. Me vain muutamme toiseen 
ulottuvuuteen, joka sekin on tässä ja nyt, te 
vain ette näe sitä. 

Aivan samalla tavalla kuin me voimme olla 
ajatuksen tasolla samalla taajuudella, voimme 
olla yhteydessä tasolta toiselle. Se on helppoa 
ja vaivatonta ja jokainen teistä pystyy siihen. 
Jos et tässä hetkessä heti saa yhteyttä toiselle 
puolelle niin usko silti, sinua rakastetaan 
loputtomasti.  

Yhteinen tiemme ei lopu koskaan, se on vasta 
alussa, meillä kaikilla.” 

Leyla 

 

 

 

4 
Janet Roperin haastattelu 

 

 
Janet Roper 

 
Miten luulet eläinkommunikoinnin voivan 
muuttaa maailmaa? 
 
Me kaikki voimme hyvin kun kaikki olennot 
voivat hyvin. Mielestäni eläinkommunikointi 
muuttaa maailmaa yhdistämällä meidät ja 
saaden meidät lähemmäksi toisiamme, auttaen 
meitä hallitsemaan omia sisäisiä 
voimavarojamme, sen sijaan, että 
yrittäisimme hallita ulkopuolellamme olevia 

Ehkä joku 
teistä on jo 
ymmärtänyt 
mistä tässä 
kaikessa on 

kyse. 

Meidän 
tiemme 

kohtaavat ja 
erkanevat 
siksi, että 

voisitte oppia 
rakastamaan ja 
ymmärtämään 

että teitä 
rakastetaan. 
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asioita.  Näen tämän tapahtuvan kolmella eri 
alueella: 1) Me opimme enemmän 
eläinkumppaneistamme ja näin yhdistymme 
aivan uudella tavalla heidän kanssa; 2) me 
opimme lisää ihmiskumppaneistamme kun 
teemme heidän kanssa yhteistyötä 
auttaaksemme eläimiä, ja 3) me opimme lisää 
itsestämme ja siitä mitä meidän, niin 
alitajuiset kuin tietoisetkin, ajatuksemme ja 
ideamme pitävät sisällään ja ovatko ne kenties 
esteenä sille, että yhdistyisimme toisten 
ihmisten ja eläinten kanssa syvemmällä 
tasolla. 
 
Mitä sanoisit ihmisille jotka pelkäävät 
eläinkommunikointia käsitteenä? Miksi luulet, 
että joskus näinkin tapahtuu? 
 
Se on ihan ok. Jokainen on aina siinä kohtaa 
omaa polkuaan kuin pitääkin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että on olemassa ihmisiä, jotka pelkäävät 
eläinkommunikointia, että on olemassa 
ihmisiä jotka pitävät eläinkommunikointia 
mahdottomana, ja että on olemassa ihmisiä, 
jotka pitävät eläinkommunikointi parhaana 
asiana sitten viipalejuuston… Ja minusta se 
on ihan hyvä, sillä ihmiset ovat aina 
täsmälleen siinä paikassa, missä heidän siinä 
hetkessä pitääkin olla. Näen yhä enemmän 
ihmisiä, jotka ovat valmiita hyväksymään 
eläinkommunikoinnin toimivana työkaluna. 
En ole nähnyt mitään, mikä kielisi siitä, että 
tämä trendi olisi ainakaan vähenemässä. 
  
 Mikä on suosikkituoksusi? Tee vai Mac? 
 
Olet oikeassa, rakastan teetäni ja Mac-
kompuutteriani. Mutta suosikkihajuni on 
hevosen haju! Pidän siitä aivan erityisesti 
haistaessani sen toisella kierroksella, kun olen 
pesemässä käsiäni. 
 
 Pelkäsitkö, että ihmiset pitäisivät sinua 
“hulluna” kun astuit ulos kaapista ja annoit 
kaikkien ymmärtää, että voit puhua eläinten 
kanssa? Kaikkien niiden vuosien jälkeen, kun 
pakotit itsesi ”unohtamaan” tämän kyvyn 
joka sinulla oli jo lapsena? 
 

En käyttäisi sanaa ’pelko’ mutta aluksi olin 
varovainen ja tarkka siitä, kenen kanssa jaoin 
tämän tiedon jyväsen. Minun tietoisuuteni 
tästä omasta kyvystäni kommunikoida 
eläinten kanssa oli uutta ja herkkää silloin, ja 
minä tarvitsin toisten tukea ja rohkaisua siinä 
vaiheessa. Nyt tunnistan ja arvostan tätä 
kykyä, me tosiaan elämme ajassa, jossa on 
ihan okei käyttää sisäistä intuitiotaan 
jokapäiväisessä elämässä ja yhdistyä toisten 
kanssa syvemmällä ja perustavampaa laatua 
olevalla tasolla. 
  
Epäilemättä rakastat työtäsi ja rakastat 
eläimiä. Oletko oppinut näkemään rakkautta 
aivan kaikissa asioissa, mitä elämä pitää 
sisällään? Onko se… mahdollista? 
 
Olen oppimassa näkemään rakkautta kaikissa 
asioissa elämässä. Osa tätä läksyä (ainakin 
tällä hetkellä) minulle on ollut päästää irti 
odotuksistani sen suhteen, mitä pitäisi 
tapahtua, ja että miten asioiden pitäisi olla. 
Onko tämä mahdollista? Uskon, että se on. 
Onko se mahdollista yhdessä elämässä? No, 
sanotaan vaikka, että minulla on ollut paljon 
opittavaa ja että minun pitää nukkua välillä! 
 
Mitä tunsit/ajattelit, kun ensimmäisen kerran 
kommunikoit eläimen kanssa ja tiesit, että 
tämä on totista totta, eikä vain oman 
mielikuvituksesi tuotetta? 
 
Minulle se tuli syvänä tietämisenä joka nousi 
solar plexuksestani (navan alueelta) ja säteili 
kaikkialle kehooni. Sitä seurasi hyvin 
nopeasti ilo ja pieni "tuuletus". 
  
 Näetkö usein unissasi eläimiä? 
 
Eläimet eivät yleensä tule uniini. Mutta 
yllättäen, jokin aika sitten jouduin 
lopettamaan lähes 17-vuotiaan - ikuisen 
pentuni - Teddyn. Sitä edeltävänä yönä näin 
unta miten sen keho antaisi periksi ja että 
miten se tapahtuisi. Seuraavana aamuna, kun 
sen keho sitten petti täysin, koin kuin  déjà 
vu-tunteen yhdistyneenä shokkiin ja 
tunnekuohuun. Uskon, että sain etukäteen 
lahjana tiedon hänen lähdöstään unen kautta. 
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Olen kuitenkin vielä liian lähellä tätä 
kokemusta pystyäkseni käsittelemään sitä 
täysin avoimin mielin. 
  
ReikiTalk-projekti Reiki Fur Babiesin kanssa 
on näyttänyt meille, mitä eläimet ajattelevat 
ja tuntevat reikihoitojen aikana.  Voitko 
kertoa meille jotakin tästä projektista? Opitko 
jotakin uutta eläinkommunikoijana? 
 
Reiki Fur Babyt ovat kaksi hyvin lahjakasta ja 
taitavaa reikihoitajaa. Reiki Talk sai alkunsa, 
kun hevoseni Shiloh tarvitsi reikiä. Hoidon 
jälkeen Ming kommentoi, että olisi kiva tietää 
mitä mieltä Shiloh oli sessiostaan. Totesin 
siihen, että ’kysytäänpä siltä’ ja Reiki Talk on 
ollut vauhdissa siitä lähtien. 
 
Reiki Talk on reikihoitosessio ja sitä seuraa 
eläinkommunikointisessio. Puheosassa ”Reiki 
Puhetta” me saamme selville, suoraan 
eläimeltä itseltään, miten se kokee 
reikihoitonsa, miten se toimi sen 
kehossa/mielessä/hengessä ja myös heidän 
mielipiteensä siitä, miten reiki auttoi heitä. 
Näiden kahden energeettisen työkalun avulla 
eläin saa syvällisen hyvänolon tunteen ja se 
rauhoittaa eläimen kehoa, mieltä ja koko 
olemusta. Puheosio myös antaa tietoa ja 
helpotusta ihmisille, ja he tietävät, että mitä 
heidän rakkaille lemmikeilleen tapahtuu ja 
miten heitä avustetaan. 
 
Mielenkiintoista kyllä, me Reiki Talkissa 
mukana olevat ihmiset olemme huomanneet, 
että Reiki Talk energiat eivät pelkästään 
vaikuta vain tiettyyn eläimeen, vaan ne voivat 
levittäytyä myös muihin jotka haluavat tuntea 
sen ja ottaa vastaan tätä energiaa.  
 
Henkilökohtaisesti, olen hämmästynyt siitä, 
miten monta kertaa eläimet eivät ole antaneet 
minulle edes tilaisuutta esitellä itseäni tai 
kertoa heille mitä on tulossa. Usein minua 
tervehditään sanoin: ’Joo, tiedän miksi olet 
täällä, minä olen halukas puhumaan sinun 
kanssasi!’. 
 
Annoimme sinulle mahdollisuuden lukea 
Leylan viesti etukäteen. Antoiko se sinulle 

lohtua omassa surussasi, sillä olet juuri 
menettänyt hurmaavan koiran nimeltään 
Teddy? 
 
Mikä minuun osui Leylan sanoista, oli se, 
miten Leyla puhui muiden eläinten tarpeesta 
päästää irti. Minä todellakin koin tämän 
koirani Emmien kanssa. Se oli aivan poissa 
tolaltaan menettäessään koirakaverinsa 
Teddyn. Auttaessani Emmietä sisäistämään 
Teddyn menetyksen, auttoi se omalta osaltaan 
myös minua sisäistämään tämän surun. Reiki 
Fur Babies ja Bridgetin* Pets Are Talking 
olivat myös välikäsinä auttamassa minua ja 
Emmietä tulemaan sinuiksi Teddyn 
poismenon kanssa. 
 
Henkilökohtaisesti minua kosketti, kun Leyla 
sanoi surun olevan toisena heti rakkauden 
jälkeen. Minua lohdutti tajuta, että minun 
kyyneleeni ja suruni ovat kunnianosoitus 
Teddylle ja sille elämälle, joka meillä yhdessä 
oli. 
 
*Bridget Pilloud on vieraanamme seuraavassa numerossa,  
HVV 3/2009. 
 
Kuinka monta eläinopettajaa sinulla on 
kotona ja mitä olet heiltä oppinut?  
Shiloh on 17-vuotias hevoseni, minun 
oppaani ja opettajani. Se opastaa minua 
eläinkommunikoinnissa ja se rakastaa minua 
tarpeeksi paljon, että se saa minut oppimaan 
läksyni, vaikka mikä olisi! Se on halukas 
olemaan temppuilija, narri-kortti; viisas, joka 
opastaa minua. 
 
Emmie on 12-vuotias saksanpaimenkoira-
greyhoud. Se opettaa minulle lojaalisuutta, 
hellyyttä, ystävällisyyttä ja kärsivällisyyttä. 
 
Mitize on 17-vuotias kirjava kissani. Se 
opettaa minulle, että joskus elämästä pitää 
vähän urputtaa, ja että sekin on ihan okei! 
 
Billy on 9-vuotias kirjava kissa. Se opettaa 
minulle miten me kaikki olemme aina 
turvassa ja rakastettuja. 
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Teddy, vaikka se jo siirtyikin pois, on yhä 
edelleen luonamme hetkittäin. Sen oppitunti 
jokaiselle, jonka se on koskaan tavannut, on 
ollut vieraanvaraisuus: ole aina ystävällinen ja 
tarjoa hymy. 
 

Janet Roper 
 
 
 
 

5 
 

Huuhkajan haastattelu 
 

 
Huuhkaja sinnitteli kirkkaassa 

päivänvalossa pitkään, kunnes uninen ihminen 
ymmärsi ottaa siitä vihdoinkin kuvan… 

 
 
Miltä ihmiskunta näyttää huuhkajan silmin? 

 
Ihan ensin rakkaat 
ystävät, kiitos siitä että 
saan olla vieraananne 
tässä tärkeässä työssä 
jota teette. Olen 
seurannut 
mielenkiinnolla sitä 
mihin suuntaan tämä 
kaikki on menossa. 
Näyttää todella 
hyvältä, aivan kaikki 

se mitä te teette. Tämä tulee vaikuttamaan 
ihmisten tietoisuuteen hyvin vahvasti. 
 
Minä katselen teitä ihmisiä ja minun täytyy 
sanoa, että teillä on niin paljon enemmän 

annettavaa kuin osaatte kuvitellakaan. Te 
olette unohtaneet niin paljon siitä mikä joskus 
oli teidän ymmärryksenne taso. On niin paljon 
olentoja jotka ovat menneet kokonaan piiloon 
siinä pelossa että ihminen tekee heille jotakin.  
 
Minä olen huolestunut siitä, että meidän 
eläinten elintila pienenee jatkuvasti. Toisaalta 
tiedän, että siihenkin tulee muutos. Vaikeaa 
tässä asiassa on se, että tuon muutoksen tulee 
tekemään pääosin ihminen. Jos ihminen ei 
muuta omaa suuntaansa maailman menossa, 
tulee meillä eläimillä olemaan hyvinkin 
paljon elintilaa. Me emme koskaan tuhoa 
omaa ympäristöämme sellaisella vauhdilla 
kuin ihminen sitä tekee. Sanoisin, että te 
ihmiset menette omassa halussanne aina 
askeleen verran liian pitkälle, mikään ei riitä.  
 
Te koetatte vaikuttaa ekologiaan ja 
ekosysteemiin sellaisella vauhdilla, että 
mikään systeemi ei voi pysyä perässä. Minä 
toivon, että te mietitte näitä asioita ennen kuin 
on liian myöhäistä. Vaikka olisikin 
myöhäistä, kaikella on silti tarkoituksensa. 
 
Minä en jää näitä asioita suremaan, mutta 
minä olen surullinen monien puolesta jotka 
ovat valinneet olevansa tässä kaikessa 
mukana. Muutos ei ole helppo, mutta suunta 
on vielä muutettavissa parempaan. Teillä 
ihmisillä on valtava työ edessänne. 
 
Te jotka teette jo hyvää työtä luonnon ja 
eläinten puolesta, lopettakaa jatkuva 
vihaaminen ja pahan puhuminen hyvä asian 
nimissä. Tuo kaikki vie asioita vain väärään 
suuntaan. Rakkaus on ainoa asia jolla voidaan 
vaikuttaa asioihin. Pakottamalla pahat asiat 
saavat vain lisää voimaa. 
 
Tietoisuus kasvaa jatkuvasti, jokaisessa 
ihmissydämessä asuu hyvän siemen, sitä pitää 
vain kastella ja ravita jotta se voi kasvaa. 
Pahuudella pahuutta vastaan taistelua ei 
koskaan voiteta. Syntyy vain lisää kyyneliä ja 
surua, tuskaa ja menetystä. Loistakaa te 
valoanne jotka sitä haluatte, menkää 
pimeimpiin paikkoihin joissa teitä tarvitaan. 
 

…kiitos että 
saan olla 

vieraananne 
tässä 

tärkeässä 
työssä jota 

teette. 
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Ihminen, sinä tarvitset 
enemmän myötätuntoa 
elämääsi. Välillä minä 
katson teitä ja 
ihmettelen mistä tämä 
kaikki, melkein kuin 
sadismi, saa alkunsa 
joissakin ihmisissä. 
Mutta minä ymmärrän 
teitäkin, teissä on 
tukahdutettua tuskaa 
sisällänne. Sellaista 
pilleriä ei ihmisen 
apteekista saa, jolla tuon tuskan voisi 
tukahduttaa. Sitten kun te joskus siirrytte 
toiselle puolelle ja näette omat tekonne, joita 
tässä elämässä teitte, te haluatte syntyä 
uudelleen ja tehdä kaiken toisin. Te surette 
sitä mitä te teitte tässä elämässä ja haluatte 
tehdä toisin seuraavassa. Se auttaa, mutta se ei 
ole kaikki. 
 
(Maiccu kysyy tässä vaiheessa, että mitä me 
oikein voimme tehdä sen eteen, että tämä asia 
näiden ihmisten mielissä voidaan muuttaa 
tässä elämässä?! ) 
 
Teillä on vastauksen kaikkeen omissa 
sydämissänne. Te ette voi tehdä muuta kuin 
puhua kaikesta niin kuin on totuus. Te ette voi 
työntää päitänne pensaisiin ja olla avuttomia. 
Teistä jokaisella joka haluaa saada aikaan 
muutosta, on tärkeä rooli ja niin paljon 
enemmän resursseja kuin voitte koskaan 
kuvitellakaan. Tehkää asioita, auttakaa 
heikompianne, myös ihmisiä. Levittäkää 
sanaa, olkaa yhtä. Teille on annettu kaikki 
välineet muuttaa asioita ja ympäristöänne. 
Minä en ole poliitikko, eikä se sovi meille 
eläimille, siis politiikka. Miettikää sitä, 
ratkaisuja voi löytyä myös sieltä kautta. 
Teidän pitää vaikuttaa asioihin jos haluatte, te 
ette voi enää odottaa että joku muu tekee 
kaiken teidän puolestanne!! 
 
Rakkaus on paras apu. Jokainen ajatus, 
positiivinen tai negatiivinen, lähtee teistä kuin 
lasersäde ja leviää niin pitkälle että teillä ei 
riitä ymmärrystä sellaisiin mittoihin. Minä 
sanon nyt tärkeän asian, tämä on ehkä tärkein 

asia mitä kukaan koskaan tulee teille 
sanomaan… Jos te näette heikompaanne 
kohtaan tehtävän vääryyttä tai julmuutta, 
mikä on teidän päällimmäinen tunnetilanne 
silloin? Viha? Suru? Voimattomuus? Uhka? 
Pelko? Se on mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä joku noista edellä 
mainituista. Mitä sen pitäisi olla? Rakkaus, 
myötätunto! Se tärkein asia on nyt tässä, 
Rakkaus ja myötätunto: myös noiden tekojen 
tekijää kohtaan, ei ainoastaan uhria kohtaan.  
 
(Tämä on muuten myös minulle, Maiculle, 
äärettömän vaikea asia.)  
 
Tässä on teille opeteltavaa, ja siihen saattaa 
mennä kokonainen ihmisen ikä. Kyllä se on 
juuri näin, hyvin vaikeaa ihmiselle. Verratkaa 
itseänne nyt eläimiin, katsokaa vaikkapa 
pelastettuja eläimiä, vaikkapa kotieläimiä. Jos 
he ovat käsineet vääryyttä tai tuskaa 
elämässään ennen pelastumista, kokevatko he 
vihaa tai katkeruutta? Ei, he rakastavat 
pelastajaansa ja eivät enää koskaan katso 
taakseen menneisyyteen. He tietävät mitä on 
tapahtunut ja saattavat olla surullisia, mutta he 
ovat täynnä rakkautta uutta kohtaan, toivoa 
täynnä olevaa tulevaisuutta. Miettikää tätä, 
miettikää miten te voitte käyttää niitä 
välineitä joita teille on annettu mielenne 
työkaluiksi. Kaikkialla puhutaan ajatusten 
muuttamisesta; se ei riitä. Muuttakaa 

tunteenne ja 
uskokaa pois, minä 
lupaan, että asiat 
alkavat muuttua! 
Teitä rakastetaan 
suuresti! 
 
Mikä on pöllöjen 
(energeettinen) 
tehtävä 
maapallolla? 

 
Me pöllöt olemme vanhoja ja viisaita sieluja, 
eikä minua yhtään hävetä sitä sanoa, että siis 
olemme viisaita. Me olemme taustalla, me 
vaikutamme hiljaisesti asioihin. Me 
vastaamme niille, joilla on rohkeutta meiltä 
kysyä ja me näyttäydymme niille, joilla on 

Lopettakaa 
jatkuva 

vihaaminen ja 
pahan 

puhuminen 
hyvä asian 
nimissä. 

Kaikkialla 
puhutaan 
ajatusten 

muuttamisesta; 
se ei riitä. 



Hiljaisen Viisauden Voima 2/2009 (2)  

 © Copyright www.animalstalk.fi 2009 | 11 

riittävän suuri sydän nähdä meidät. Meidän 
tehtävämme on opettaa teitä arvostamaan ja 
rakastamaan hiljaisuutta. Hiljaisuuden ohella 
meidän tehtävämme on opettaa teitä 
rakastamaan pimeyttä. Pimeydessä on yhtä 
paljon kauneutta kuin valossa. Minä vastaan 
nyt seuraavaan kysymykseen kauneudesta. 
 
Sinä olet hyvin kaunis lintu. Mikä on sinun 
mielestäsi kaunista? 
 
Minusta kauneinta on pimeyden suoma suoja 
ja sen antama hiljaisuus. Minä liikun öisin ja 
katselen kauneutta jota ympärillä silloin 
avautuu. Kaikki näyttää erilaiselta, varjot ovat 
tasaisia. Luonto puhuu keskenään ja kaiken 
voi kuulla kun ihmisen aiheuttama meteli on 
vaiennut. Pimeässä näkee selvästi jos on halua 
katsoa. Pimeys on valon vastakohta ja se on 
aivan yhtä tärkeää ja täynnä rakkautta. Yöllä 
ei tapahdu juuri mitään, kaikki mikä voi 
vahingoittaa esim. luontoa on silloin hiljaa, 
suljettu, poissa käytöstä.  
 
Oletko elänyt aiemmin, ja olitko silloinkin 
huuhkaja? Onko tapana syntyä useasti saman 
lajin jäseneksi? 
 
Me eläimet voimme valita aivan kuten te 
ihmisetkin. Minä olen edustanut useampia 
lajeja, minä olen halunnut oppia paljon. Me 
huuhkajat ja pöllöt, kannamme monien lajien 
viisautta sisällämme. Me emme ole suotta 
yölintuja. Olen hyvin onnellinen, että olen 
saanut syntyä tähän arvokkaaseen 
olomuotoon tässä 
elämässä. Me emme 
tiedä kuitenkaan 
kaikkea ennalta, 
emme tiedä mitä 
seuraavassa elämässä 
on luvassa. Me 
elämme tässä 
hetkessä, kaikki on 
mahdollista! 
 
Tiedätkö, mitä 
tapahtuu, kun jokin laji kuolee sukupuuttoon? 
Onko se lopullisesti menetetty? 
 

Vastaus tähän on valitettavasti kyllä. Kaikki 
ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Katsokaa 
vaikka ihmistä, te olette vuosisatojen saatossa 
muuttuneet hyvin paljon. Kun joku kuolee 
sukupuuttoon, tilalle tulee uusia. Tämä ei 
tarkoita myöskään sitä, että asialla ei olisi 
väliä. Niin paljon muuttuu asioita kaiken 
tämän saasteen yms. vuoksi. Arvokkaita lajeja 
poistuu maan päältä. Teidän kannattaisi nähdä 
itsenne tässä asiassa, tämä kaikki koskee 
myös ihmistä. Te olette vain yksi laji muiden 
joukossa. 
 
Te olette itse 
ottaneet ohjat 
käsiinne ja luulette 
että voitte päättää 
kaikesta. Katsokaa 
ihmisen kehitystä, 
mitä se teidän 
mielestänne 
tarkoittaa? Ette te 
tule aina olemaan sellaisia kuin te olette nyt. 
Eihän maan päällä ole myöskään esim. 
dinosauruksia enää. Kyllä, välissä oli jääkausi 
ja kaikki mitä siihen liittyy, minä tiedän että 
te sanotte sen olevan selitys kaikkeen. On niin 
paljon asioita joita te ette tiedä. Ei ihminen 
hävinnyt silloinkaan, mistä ihminen oikein 
tulee, oliko ihminen silloin jo olemassa, 
ehkäpä jonkun mielikuvituksessa? Milloin 
ihminen otti vallan vai annettiinko se teille? 
  
Te olette suuressa koulussa, tämä kaikki on 
kuin suuri testi. Ihmiset jotka tutkivat näitä 
asioita ovat päässeet melko lähelle totuutta, 
mutta sitä ei koskaan julkisteta kaikille. Ei ole 
minunkaan tehtäväni sitä teille opettaa tai 
mennä asioissa tämän syvemmälle.  
 
Tämän jälkeen te voitte ehkä hiukan 
enemmän pohtia lajien säilyvyyttä tai 
vaikkapa vain ihmistä. Mikään laji ei koskaan 
ole tuhonnut itse itseään paitsi ihminen, joka 
on teoillaan tuhonnut monia lajeja. Teidän 
pitäisi nyt käyttää sitä mikä teille on annettu, 
eli järki! Lopulta te kuitenkin vastaatte 
teoistanne. Minä en myöskään halua tuomita 
teitä, mutta haluan antaa teille arvokkaita 
ajatuksia pohdittavaksi. 

Milloin 
ihminen otti 
vallan vai 

annettiinko se 
teille? 

Kun joku 
kuolee 

sukupuuttoon, 
tilalle tulee 

uusia. 
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Pakko kysyä vielä, sillä rakastan itse 
täysikuuta, että pidätkö sinä täysikuusta? 
 
Minä sanoin tuolla jo aiemmin, minä rakastan 
kuuta, minä rakastan sitä pehmeää valoa 
jonka se meille antaa! Kuu on kaunis ja minä 
todellakin rakastan sitä. Minun 
ominaisuuksiini kuuluu, että rakastan sitä 
ehkä enemmän kuin aurinkoa, mutta tämä on 
vain asia joka kuuluu minun lajityyppiini.  
 
Tiedätkö Bubi-
huuhkajan, joka asuu 
Helsingissä, ja siitä 
on jopa tullut julkkis 
siellä. Voisitko itse 
kuvitella asuvasi 
kaupungissa? 
 
Bubilla on erittäin tärkeä tehtävä. Hän on 
todellakin julkkis. Hän on täysin ihmisten 
keskuudessa ja yllättävällä tavalla ihminen on 
suhtautunut häneen äärimmäisen rakastavasti. 
Hän opettaa teille paljon, hänen vuokseen 
monet lapset ovat oppineet mikä huuhkaja tai 
pöllö on. Bubi on tärkeä linkki tietoisuuden 
verkossa. Minä itse en haluaisi muuttaa 
kaupunkiin, minä rakastan tätä hiljaisuutta 
niin kovin paljon. Bubi on city bird, hän on 
tottunut kaikkeen. Bubi rakastaa 
kuuluisuuttaan, hän on siitä hyvin ylpeä ja 
hän tuntee oman arvonsa.  
 
Haluaisitko sanoa meille tämän eläinten 
sanoihin ja viisauteen perustuvan lehden 
tekijöille/lukijoille vielä jotakin? 
 
Te kaikki jotka näitä sanoja luette: te voitte 
tehdä niillä mitä haluatte. Minä kuitenkin 
pyydän teiltä palvelusta, painakaa nämä 
kaikki sanat sydämeenne ja pohtikaa niitä. 
Teillä jokaisella on arvokas tehtävänne, jos ei 
muuta niin lähettäkää rakkauttanne niihin 
paikkoihin joissa sitä tarvitaan. Jokainen 
teistä voi vaikuttaa enemmän kuin osaatte 
kuvitellakaan. Me olemme nyt aloittaneet 
jotakin millä on hyvin paljon merkitystä. 
 
 Vihdoinkin, olemme alussa! Ihanaa! 

 
Luuletko, että ihmiset ovat hieman peloissaan 
siitä, että mitä eläimet miettivät tällä 
planeetalla? Mitä sanoisit niille ihmisille, 
jotka pelkäävät? 
 
Ei, ihminen ei ole peloissaan meidän 
ajatuksistamme. Suurin osa ihmisistä luulee 
että me emme ajattele tai että me emme tunne 
mitään. Ehkä joku pelkää sitä että entäpä jos, 
mitäpä jos me kuitenkin ajattelemme ja 
tunnemme. Mitä vaikutusta silloin on heidän 
teoillaan, te voitte kuvitella millaisista 
ihmisistä minä nyt puhun. Jos ihmiset 
uskoisivat meidän ajattelevan, heidän 
sydämiinsä alkaisi ensin kertyä ehkäpä 
pelkoa, mutta suuremmassa määrin 
myötätuntoa. 
 
Eläinten tuntoaistia testataan joka päivä mitä 
kummallisimmilla ja kivuliaammilla tavoilla. 
En halua järkyttää ketään, mutta tämä on 
totuus. Kyllä kai jokainen teistä ymmärtää, 
että me pystymme tuntemaan? Miksi koira 
nauttii kun sitä silitetään? Miksi koira puree 
tai ulvoo, jos sitä potkitaan? Hän tuntee. 
Fyysisestä tunteesta seuraa emotionaalisia 
tunteita. Älkää selitelkö itsellenne kun 
katsotte itkevää hevosta, että hän ei tunne! 
 
En minä ihmettele, että ihminen pelkää. Mutta 
tiedättekö mitä te oikein pelkäätte? Te 
pelkäätte omia tunteitanne! Te pelkäätte, että 
te voitte ymmärtää kaiken sen mitä me 
eläimet tunnemme. Te ette halua kokea surua 
tai eläinten tuskaa, sitä te pelkäätte. Mitä tästä 
sitten seuraa: pelon ja 
surun noidankehä. Ja 
mitä minä sanoinkaan 
tuolla alussa teille?  
 
Rakkaus, rakkaus ja 
myötätunto! 
 
Tieto lisää tuskaa ja pelkoa, mutta teillä on 
valta kääntää kaiken suunta. Ilman toista ei 
voi olla toista. Te tiedätte mitä on suru, 
parempi olisi kokea iloa ja rakkautta. Myös 
nämä negatiiviset tunteet on annettu 
tarkoituksella teille, jotta oppisitte niiden 

Bubilla on 
erittäin tärkeä 

tehtävä. 

Pelkäätte 
omia 

tunteitanne! 
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vastakohdan. 
Muistakaa että 
pelko myös 
lisää pelkoa. 
Edelläkävijät 
näyttävät 
totuuden 
rohkeudesta ja 
sen jälkeen 
kaikki onkin 
vain 
rakkautta. Teidän pitää olla nyt käänteissänne 
melko nopeita. Aikaa ei ole loputtomiin, 
vaikka se ei koskaan lopukaan. 
 
Millaisena te haluatte nähdä tulevaisuuden? 
Te voitte itse valita pelon ja rakkauden 
välillä! 

Maiccu Kostiainen 
 
 

 
6 

 

Leylan kirja 

 
Koska emme aikailleet tämän lehden 
aloittamisessa, emme aio aikailla Leylan 
mainitseman kirjankaan kanssa. Huuhkaja 
sanoi, että aika käy vähiin. No ei käy, jos se 
meistä on kiinni! Aloitamme pian kirjan 
kasaamisen, kappale kappaleelta käsittelemme 
ja kirjaamme ylös kaikki ne elämänalueet, 
joita Leyla pitää aiheellisina. (Kirjaan voi 

tulla muitakin eläimiä puhumaan 
tärkeimmistä aiheista.) Jatkamme kuitenkin 
tämän lehtisen kanssa samaan malliin ja 
Leylan perintö-osiosta näet, mitä kirja tulee 
pitämään sisällään. 

 
7 

 
Kiitos, kun liityit jälleen seuraamme. Se on 
ollut ilo. Me aloitimme tämän matkan aivan 
erityisesti juuri sinun takiasi, rakas lukija, 
juuri sinun, joka juuri luet näitä sanoja.  
 
Sydämen kieli ei ole aina helppoa, mutta 
palkinnot ovat ruhtinaalliset, jos kuuntelet – 
tai puhut – tätä kieltä. Olkoot nämä sivut 
sinulle jonkinlaisena todisteena siitä, jos 
todistusaineisto on se mitä halajat. Mutta 
ennen kaikkea toivomme, että nautit näistä 
lukuhetkistä kanssamme. 
 
Kiitos jälleen sinulle, Leyla. 
 
Kiitos, rakas huuhkaja. Toivottavasti kuun 
valo hellii hellästi siipiäsi samoillessasi yössä. 
 
Kiitos, Janet. Janet Roperin 
eläinkommunikointiharjoituksia on käännetty 
Eläinkommunikointiblogiin paljon. Niistä on 
paljon apua kaikille niille suomenkielisille 
lukijoille, jotka haluavat harjoitella 
kommunikointia eläinten kanssa. 
 
Kiitos, Maiccu. You rock. 
 
Päätämme näihin sanoihin. Nähdään, 
toivottavasti pian. En malta itsekään odottaa, 
mitä tapahtuu seuraavaksi. 
 
Meidän kaksi ensimmäistä askeltamme ovat 
olleet todella suuria! 

Lea Pihlman 
 

…negatiiviset 
tunteet on annettu 

tarkoituksella teille, 
jotta oppisitte 

niiden vastakohdan. 
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Puupäästäinen on joskus hieman äreä. 

 
♥ 
 
 

Nettiversio tästä lehdestä, suomeksi ja englanniksi:  
http://thepowerofsilentwisdom.wordpress.com/ 

 
Fanisivu Facebookissa: 

http://www.facebook.com/pages/The-Power-of-Silent-Wisdom/132586080908 
 

 Maiccu: maiccu@animalstalk.fi 
 Twitter: http://twitter.com/maiccu 

 Facebook: http://www.facebook.com/maiccu.kostiainen 
 AnimalsTalk.fi Fanisivu Facebookissa: 

 http://www.facebook.com/pages/Paivola-Finland/Animals-Talk/155197685090 
 Lea: lumensilta@gmail.com 

 Twitter: http://twitter.com/accode 
 Facebook: http://www.facebook.com/lumensilta 

 EK—blogi |  http://elainkommunikointi.blogspot.com/

 
Janet Roper, St. Paul, Minnesota: 

http://talk2theanimals.net/ 
http://www.janetroper.com/ 

 
Reiki Fur Babies, California: 

http://reikifurbabies.com/  
 

ReikiTalk: 
http://www.reiki-talk.com/ 


