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Tuttu sanonta, että sitä saa mitä tilaa, nousee 
arvoon arvaamattomaan kun olet tutustunut 
Leylan Perinnön Vetovoiman Laki-osioon. 
Mitä syvemmälle me vaivumme hiljaisuuteen, 
sitä kauniimpia opetuksia sieltä alkaa meille 
virrata, ja tällä tarkoitan kaikkia niitä eläimiä, 

jotka rakkauden verkko yhdistää tähän lehteen. 
Kuulemme peuralta ettei edes lehtemme nimi 
ei ole sattumaa. Tässä on nimenomaan kyse 
hiljaisuudesta - joka ei kuitenkaan ole hiljai-
nen, kaikkea muuta! Maiccu sanoo päällim-
mäiseksi tunteekseen kiitollisuuden ja olen 
itsekin aika nöyrä ja kiitollinen siitä, että näen 
näin läheltä, miten rakkauden verkko alkaa 
avautua edessämme. Ja mikä parasta, me 
voimme jakaa tämän saamamme tiedon teidän 
lukijoiden kanssa. 
 
Vetovoiman laista on puhuttu kovasti muuta-
man vuoden ajan, niin henkisissä piireissä 
kuin muissakin piireissä. Tämä ”kuuma peru-
na” ei sinänsä ole mikään uusi keksintö, eikä 
se ole salaisuus. Sinä ja sinun sydämesi olette 
aina yhdessä muodostaneet valtavan magnee-
tin ja tulette sitä aina olemaan. Sydän on suo-
ra linkki rakkauden verkkoon; se on kuin 
energeettinen työkalu niin eläimille kuin ih-
misillekin. 
 
Vetovoiman laki on pelottavan tarkka. Huo-
masin sen jo hyvin pienenä, mutten vain 
osannut pukea sitä sanoiksi, enkä oikeastaan 
edes ajatellut sitä tietoisesti. Silti näin, miten 
käsittämättömän hienosti ja nopeasti se toimi 
– mikä se sitten olikin.  
 
Sinä vedät puoleesi asioita, millaisia, se on 
sinusta itsestäsi kiinni, ei mistään muusta. Se 
on minusta reilua jos mikä. 
 
 
Lea 
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2 
Maicun sanoja 

 
 
Istun jälleen keittiön pöydän vieressä kirjoit-
tamassa. On hiljaista, ihana sunnuntaiaamu-
päivä. Lintujen laulu kuuluu ulkoa ja ilma on 
sateen jäljiltä raikas. Niin paljon on taas ta-
pahtunut edellisen HVV:n julkaisemisen jäl-
keen! On lähes mahdotonta pukea sanoiksi 
sitä kaikkea. Vielä vaikeampaa on pukea sa-
noiksi sitä suurta kiitollisuuden tunnetta, jota 
tunnen koska olen saanut olla näiden kaikkien 
tapahtumien keskipisteessä. Lueskelin yhtenä 
päivänä edellisiä numeroita ja siellä jossakin 
sanoin, että tuntuu kuin elämässä kääntyisi 
uusi lehti. Se on todellakin kääntynyt, nyt 
voin sanoa sen varmuudella. Tämä ei ole enää 
vain tunne, kaikki on todellista. Kun katson 
taakse muutaman kuukauden verran, en voi 
itsekään uskoa kaikkea mitä on tapahtunut, 
mutta todellakin, kaikki tuo on tapahtunut. 
 
Ajattelimme Lean kanssa, että Vetovoiman 
Laki numerosta tulisi ehkä suurin numero 
tähän mennessä. Niin ei kuitenkaan käynyt, 
tästä tulee samanlainen numero kuin muista-
kin. Olen oppinut paljon itsestäni ja myös 
vetovoiman laista viimeisten viikkojen aikana 
ja saanut todeta, että oikeastaan kaikki elä-
mässä on yhtä suurta lakia, ei ole olemassa 
toista suurempaa tai parempaa, kaikki on yhtä 
tässäkin asiassa. Vetovoiman laki on kuiten-
kin ihan hyvä väline tai työkalu tapahtumien 
selittämiselle. Kaikki on suurta kokonaisuutta. 
 
Olen myös aloittanut Leylan kanssa kirjan 
kirjoittamisen josta onkin ollut jo puhetta ja 
sitä kautta saanut oppia lisää siitä mistä tässä 
kaikessa oikein on kyse. Hän sanoi, että aloi-
tamme kirjan suoraan vetovoiman laista, mut-
ta alkoikin puhua minulle ajattelemisesta, 
käyttäen aivan upeita vertauskuvia. Noiden 
muutamien ohikiitävien hetkien aikana Ley-
lan kanssa olen jälleen nähnyt kuvia mieles-

säni Rakkauden Verkosta ja suuresta suunni-
telmasta jossa me kaikki olemme tärkeitä 
osallisia. Olen oppinut varmasti tärkeimmän 
asian elämästä ja se on oman sydämen äänen 
kuuleminen. Ja se, kuinka kaikki liittyy suo-
raan siihen. Ajatteleminen, intuitio, mielikuvi-
tus… Ne kaikki ovat oleellisia asioita veto-
voiman lain toimimisen kannalta ja samalla 
nuo kaikki asiat ovat yksi ja sama. Kun sitten 
myöhemmin luette tuota kirjaa, niin ymmär-
rätte tämän kokonaisuuden ja voitte sitten 
nähdä ja tuntea paremmin sen mistä nyt pu-
hun teille. 
 
Omassa elämässäni olen ymmärtänyt miksi 
olen siellä missä olen nyt, enkä jossain muu-
alla. Miksi en ole päätynyt jonnekin mihin 
kuvittelin kuuluvani ja miksi olen elämässäni 
siinä pisteessä missä olen nyt. Olen onnelli-
sempi kuin koskaan aikaisemmin ja uskon, 
että voin tulla vieläkin onnellisemmaksi: 
kaikki on mahdollista. 
 
Olen saavuttanut asioita, tehden asioita tietyl-
lä tavalla, aina pitäen mielessäni korkeamman 
hyvän. Olen miettinyt, onko jokin haluamani 
asia minulle hyväksi tai onko se hyväksi 
eläimille, luonnolle tai muille ihmisille? Olen 
tehnyt asioita varmasti paljon itse edes ym-
märtämättä miksi olen niin tehnyt. Koko elä-
mäni on tällä hetkellä se mitä sydämeni on 
aina halunnut, mutta siinä on vielä jotain mitä 
haluan siitä pois. Poistettavien asioiden listal-
la ovat kiire ja ylimääräinen työtaakka, jota 
vielä kannan mukanani. Uskon näiden asioi-
den kuitenkin järjestyvän parhaalla mahdolli-
sella tavalla seuraavien kuukausien aikana ja 
te saatte kaikesta tietää ensimmäisenä. Samal-
la haluan antaa sinulle, lukijalle, inspiraatiota 
kokeilla mahdollisesti samoja asioita omassa 
elämässäsi ja päästä sinne minne itse haluat 
mennä. 
 
Haluaisin kovasti kertoa tässä kaikista viime-
aikaista tapahtumista, mutta niistä voit lukea 
nettisivuiltani suomeksi sekä englanniksi. 
Oikeastaan ei ole tarvetta toistaa samoja asioi-
ta moneen kertaan, käy kurkistamassa Ani-
mals Talkin sivuja jos olet kiinnostunut. 
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Haluan vielä kerran korostaa, että päällim-
mäinen tunne tällä hetkellä on kiitollisuus 
kaikesta; perheestäni, sekä ihmisistä että neli-
jalkaisista, ystävistä, uusista ideoista ja todella 
mielettömistä uusista ihmisistä elämässäni. 
Eikä vähiten kiitollisuus siitä, että saan kir-
joittaa sinulle joka luet näitä sanoja ja olet 
jälleen palannut näiden viisaiden eläinten pa-
riin tässä numerossa. 
 
Siispä Kiitos! 
 
Mahtavaa rakkauden täyteistä kesää 2010 
sinulle! 
 
Maiccu, 23. toukokuuta, 2010 
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Peura Utahista 
 

 
Peura, Utah. 2010. Kuva: Lon Lovett. 

 
 
Olin eilen ajamassa kotiin töistä ja peuran 
viesti iski kuin salama kirkkaalta taivaalta. 
Olen ajatellut tuota kaunista olentoa pidem-
män aikaa ja toki tiennyt, että on otettava ai-

kaa kirjoittamiselle ja peuran viestin kuulemi-
selle. 
 
Tässä numerossahan on suurimmalta osaltaan 
kyse vetovoimanlaista ja luulen, että peuran 
viesti sopii tähän oikein aiheeseen oikein hy-
vin myös. Peura haluaa puhua meille ihmisille 
kuuntelemisesta ja sen tärkeydestä ja se on 
aihe jossa ainakin itselläni tiedän olevan pa-
rantamisen varaa, vaikka olen vuosien saatos-
sa kehittynyt kuuntelijana. Luulen, että emme 
voi koskaan olla liian hyviä kuuntelijoita. 
Kuulemisella ja kuuntelemisella on eroa ja 
uskon, että saamme tästä aiheesta varsin rak-
kauden täyteisen annoksen. Peuran energia on 
erittäin herkkää, en sitä paremmalla sanalla 
osaa kuvata. Pidemmittä puheitta, jälleen ker-
ran, jätän omat puheeni vähemmälle ja annan 
tilaa tälle upealle eläimelle ja hänen viisaudel-
leen. Nauttikaa! 
 
Maiccu, äitienpäivänä, 9. toukokuuta 2010 
 
 
 
 

Peura puhuu: 
 
”Rakkaat lukijat, vihdoinkin on tullut minun 
aikani antaa teille viisauden sanoja, jos niitä 
sellaisiksi voi kutsua. Maiccu haluaa sanoa, 
että olen viisas, mutta minä sanoisin, että mi-
nä puhun vain sydämestäni. Jos se sitten teistä 
ihmisistä kuulostaa viisaalta, niin mikäpä sii-
nä! Ehkäpä sitten saatte siitä myös itsellenne 
jotakin ajateltavaa.  
 
Tänään on uusi päivä niin kuin on huomenna-
kin, teillä on mahdollisuus aloittaa kaikki uu-
delleen, vaikka koko elämä, jos niin haluatte. 
Se tarkoittaa myös sitä, että jos et eilen ole 
ollut kovin hyvä kuuntelija, voit aina aloittaa 
kuuntelemisen tänään. Teidän on helppo ope-
tella kuuntelemista keskenänne, koska te pu-
hutte samaa kieltä ja ymmärrätte toistenne 
puhetta. Pelkkä kuunteleminen on hyvä alku. 
Kuuntelemisesta on vielä matkaa kuulemiseen, 
joka tarkoittaa sitä, että te ymmärrätte mitä 
teille sanotaan tai että te ymmärrätte sen mitä 
te kuulette. 
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Miksi tapahtuu luonnon mul-
listuksia? Jos te kuuntelette 
luontoa, hiljalleen te opitte 

myös kuulemaan mitä se teil-
le oikein kertoo. 

 
Peura 

Kun te olette harjoitelleet kuuntelemista, tois-
tenne puheen kuuntelemista, niin sen jälkeen 
ei ole kovin pitkä matka kuullun ymmärtämi-
sen oppimiseen. Tätä ei teille opeteta missään, 
tämä on jokaisen opeteltava itse. Mitä pa-
remmaksi kuulijaksi (ei siis kuuntelijaksi) te 
tulette, sen paremmin teillä menee. Te puhutte 
vetovoiman laista. Minä voisin sanoa, että 
mitä parempia kuulijoita te olette sen nope-
ammin ja tehokkaammin te voitte vetää puo-
leenne kaiken sen mistä 
ikinä uneksitte. Se, että te 
kuulette mitä teidän ym-
pärillänne tapahtuu, her-
kistää teidät myös omille 
aisteillenne. Opetelkaa 
ensin kuulemaan toisianne, 
sen jälkeen opetelkaa kuu-
lemaan luontoa ja sen ää-
netöntä kuisketta; mitä se 
haluaa, mitä se toivoo? 
Miksi tietyt asiat ympäril-
länne tapahtuvat niin kuin 
tapahtuvat? Miksi tapahtuu luonnon mullis-
tuksia? Jos te kuuntelette luontoa, hiljalleen te 
opitte myös kuulemaan mitä se teille oikein 
kertoo. 
 
Kuulemisen oppimisen tärkein asia on opetel-
la olemaan hiljaa. Lukekaa uudelleen tämän 
lehtenne nimi.  Se on annettu teille suurella 
tarkoituksella, että voitte sisäistää sen ja oppia 
mitä se tarkoittaa. Tässä lehdessä me annam-
me teille paljon asioita ja opetuksia teidän 
omalla kielellänne, mutta se kaikki on ensin 
äänetöntä. Tähän väliin tarvitaan tulkki ja 
teiltä taito olla hiljaa, jotta tämä tieto voi tulla 
teidän luoksenne ja siirtyä teidän tietoisuu-
teenne ja tajuntaanne. 
 
Tässä nämä muutamat yksinkertaiset askeleet 
on annettu kuulemisen oppimiseksi. Kerrataan 
vielä. Ensimmäinen asia: Opettele kuuntele-
maan. Kuuntele koiran haukuntaa, hevosen 
hirnuntaa tai linnun laulua. Kuuntele läheisiä 
ihmisiäsi. Kuuntele niin, että et itse sano sa-
naakaan. Tämä on ensimmäinen askel ja se on 
helppoa. Seuraavaksi: Kuule mitä sinulle sa-
notaan. Sinä kuulet mitä toinen ihminen halu-
aa sinulle sanoa, sinun ei tarvitse vastata, mut-

ta voit mielessäsi miettiä ja koettaa ymmärtää 
mitä hänellä on sanottavana. Jokaisen ihmisen 
sana on yhtä tärkeä kuin toisenkin, riippumat-
ta siitä onko se juuri sitä mitä halusit kuulla. 
Tämä on vaikeaa, kuule myös se, mitä et ha-
lua kuulla ja ole hiljaa. Kuinka vaivattomaksi 
elämä sen jälkeen käykään. Kuule ja ole hiljaa. 
Kuule tuulen ulvonta ja koiran haukku, mitä 
he haluavat sinulle sanoa? Tämä ei ole enää 
niin helppoa kuin toisen ihmisen kuuleminen. 

Mutta helpompaa kuin 
hiljaa oleminen toisen ih-
misen puhuessa, eikö niin? 
 
Tästä pääsemme tämän 
viestin ytimeen ja sen tär-
keimpään vaiheeseen. 
Kuule luontoa ja kuule 
eläimiä, hiljaa oleminen 
tässä on helppoa. Sinä et 
ymmärrä mitä he sinulle 
sanovat ennen kuin kuulet 
sydämelläsi! Opetelkaa 

kuuntelemaan sydämellänne, omalla intuitiol-
lanne.  Kun te itse olette hiljaa ettekä jatku-
vasti aiheuta jotakin kummallista ääntä, melua 
tai ajatusenergiaa, te opitte kuulemaan mitä 
näillä kaikilla luontokappaleilla on teille ker-
rottavana. Kun te luette Leylan opetuksia 
enemmän, te huomaatte että kaikessa on läsnä 
rakkaus ja rakkaus asuu sydämessänne. Sydän 
tässä ei ole se elin joka rinnassanne pumppaa 
verta vaan se olette te, teidän sielunne. Käy-
tämme vain sanoja jotka te ihmiset pystytte 
paremmin ymmärtämään. 
 
Teidän pitää ymmärtää, että sydän ja sielu 
olette te. Intuitio on näiden kahden välissä ja 
se on sama asia kuin kuuleminen. Tämä ei ole 
vaikeaa. Kun te opitte käyttämään intuitiotan-
ne, te alatte ymmärtää asioita jotka eivät ole 
konkreettisesti näkyvillä teille tai eivät ole 
konkreettisia ääniä kuultavana teidän korvil-
lanne. Katsokaa muuten minun korviani, onko 
ihme, että minun tehtäväni tässä on puhua 
teille kuulemisesta.  
 
(Maicun huomautus: Peura nauraa onnellise-
na.) 
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Te luulitte hallitse-
vanne kaikkea ja 
olevanne suuria 

opettajia, entäpä jos 
asia onkin toisin 

päin? 
 

Peura 

Ja kun te sitten opitte kuulemaan oman sisäi-
sen sydämenne äänen eli intuitionne, teistä 
tulee mahtavia magneetteja. Ai-
van huomaamatta te alatte seura-
ta sydämenne ääntä ja kaikki 
asiat elämässänne alkavat sujua. 
Te voitte huomata, että olette 
taistelleet monia asioita vastaan, 
vaikka ne olisivat selvinneet ai-
noastaan kuulemalla omaa sisäis-
tä ääntänne, joka hoki teille koko 
ajan kuinka teidän tulisi toimia! 
Tällä kaikella ei ole mitään te-
kemistä teidän ihmisten keksi-
män realismin tai järjen äänen 
kanssa. On vain yksi ääni jonka kuulemisella 
on mitään merkitystä ja se on sydämen ääni.  
Näin yksinkertaista tämä on. Nyt kun te poh-
ditte tätä asiaa itseksenne, te huomaatte ja 
voitte saada elämyksiä ja tietoisuutta hyvin 
monesta asiasta. Miksi me eläimet olemme 
täällä maan päällä? Me olemme täällä opetta-
massa teille asioita; suuria asioita elämästä. 
Te luulitte hallitsevanne kaikkea ja olevanne 
suuria opettajia, entäpä jos asia onkin toisin 
päin? 
 
Jos olette lukeneet aikaisemmat numerot tästä 
lehdestä, varmaankin huomaatte, että me-
nemme jatkuvasti syvällisempiin opetuksiin. 
Seuraavat eläimet odottavat vuoroaan, saa-
dakseen antaa teille omat opetuksensa. Kai-
kella on tarkoituksensa ja siksi me emme ker-
ro mitään ennalta, teille ei voi myöskään antaa 
liikaa tietoa, sillä se ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Me eläimet toimimme suuren rakkau-
den verkon välityksellä ja me tiedämme mitä 
kukakin meistä puhuu ja haluaa teille sanoa. 
Me käytämme omaa intuitiotamme jatkuvasti 
ja se on ainoa asia joka meitä ohjaa. Tämä on 
kaikkein tärkeintä ja te ihmiset ymmärrätte 
sen parhaiten kun me sanomme, että seuratkaa 
sydämenne ääntä. Tämä viesti auttaa teitä 
oppimaan sen äänen kuulemista. 
 
Minä rakastan teitä ja minä haluan teille kai-
kille pelkkää hyvää elämäänne. Toteutukoon 
jokainen unelmanne. Muistakaa, että unelman 
pitää olla sydämessänne: kaikki unelmanne 
ovat siellä jo. Teidän vain pitää oppia kuule-

maan niitä. Antakaa rakkauden itsessänne 
tulla esiin, rakastakaa jokaista eteenne tulevaa 

olentoa, ihmistä ja eläintä ja 
kuulkaa heitä. Antakaa jokaisen 
opettaa teille jotakin. Älkää sa-
noko vastaan, vaan olkaa hiljaa ja 
siirtykää eteenpäin. Jokainen tiel-
lenne tuleva kertoo teille oman 
tarinansa ja tarkoituksensa. Mitä 
paremmin opitte kuulemaan heitä, 
sen paremmin opitte luomaan 
oman todellisuutenne sydämes-
tänne käsin. Kaikki universumin 
rakkaus ympäröi teitä ja teitä 
jokaista rakastetaan aivan suun-

nattoman paljon ja teidän jokaisen unelmat 
ovat aivan käsienne tai sanotaan paremminkin 
sydämenne ulottuvilla. Ja nyt minä palaan 
kuulemaan metsän hiljaista puhetta, sateen 
ropinaa ja hiljaisia viestejä maailmankaikkeu-
delta. 
 
Kiitos, että olen saanut antaa oman osani, 
ehkä jopa viisauteni teille kaikille! 
 
Maiccu 
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Leylan perintö: 

Vetovoiman laki 
 
 
Leylan sanoo kirjansa alussa, että rohkeus, 
luottamus, luopuminen, mielikuvitus, ilo ja 
huumori ja monet muutkin asiat liittyvät ve-
tovoiman lakiin. Me olemme jo jonkin verran 
käsitelleet luottamusta edellisessä numerossa 
(HVV 4) ja luopumista numerossa 2 (2/2009). 
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Ihminen,  
sinä murehdit si-
tä, että sinulla ei 
ole rahaa tai rak-

kautta, kyllä,  
vieläpä tuossa 
järjestyksessä. 

 
Leyla 

 

Kirjassa käsittelemme näitä asioita hieman 
syvemmin.  
 
Leyla puhuu paljon ajattelemisesta ja mureh-
timisesta aloittaessaan matkaa vetovoiman 
lain maailmaan hevosen näkökulmasta. Koko 
kirja tulee omalla tavallaan käsittelemään 
vetovoiman lakia, mutta se käsitellään eläi-
men, eli tässä tapauksessa hevosen, 
näkökulmasta. Tämä matka on 
vasta alussa, mutta vaikuttaa jän-
nittävältä… Leylan mukaan tämä 
lehti on tarkoitettu meille kuin 
harjoitteluvälineeksi. Ehkäpä se oli 
testi, joka näytti, että me pystym-
me tekemään yhteistyötä tämän 
uuden projektin parissa. Alamme-
han vasta itsekin oivaltaa kuinka 
syvällä me olemme rakkauden 
verkossa, vaikkemme aina ymmär-
täisikään että mitä se tarkoittaa... 
 
Tämän kirjamatkan maisemat me todellakin 
näemme nimenomaan eläinten näkökulmasta 
ja matkan perusideana ei ole raha, vaan rak-
kaus. Leyla sanookin varsin suorasukaises-
ti: ”Jos luet tätä kirjaa sen vuoksi, että voisit 
saada lisää rahaa, voit yhtä hyvin lopettaa 
lukemisen heti. Tämän kirjan tarkoitus on 
opettaa teille ihmisille miten päästä elämäs-
sänne sellaiseen pisteeseen, että voitte elää 
tasapainoisempaa elämää, jotta voisitte mu-
rehtia vähemmän ja rakastaa enemmän.” 
  
Mutta mennään asiaan. Tässä otteita kirjan 
ensimmäisestä kappaleesta, josta kaikki alkaa. 
 
Lea 
 
 
 
 
Leyla puhuu vetovoiman laista: 
 
 
Te ihmiset murehditte aivan liikaa. Murehti-
misen sijaan te voisitte tehdä asioita ja liikkua 
eteenpäin. Eikö olisi hienoa, jos murehtimisen 
sijaan voisitte saada niitä asioita elämäänne, 
joita oikeasti haluatte? 

 
Murehtimisella on tärkeä rooli vetovoiman 
laissa. Jostain kumman syystä murehtimisella 
on uskomaton voima. Yksi voimakkaimmista 
vetovoiman lain muodoista on murehtiminen. 
Aivan kuten teidän ajatuksenne ovat teidän 
kauttanne magneetteja, on murehtiminen sitä 
myös. Kaiken minkä haluat saada, voit myös 

saada ja se on vetovoimanlain tär-
kein asia. Entäpä sitten se mitä et 
halua? Sen saat myös, mutta monta 
kertaa helpommalla kuin sen mitä 
oikeasti haluat. Teillä ihmisillä on 
suunnaton taipumus käyttää ar-
vokkaat päivänne niiden asioiden 
murehtimiseen joita ette halua ja 
tiedättekö mitä, maailmankaikkeus 
toimittaa teille nuo asiat pikalähe-
tyksenä. Jos minä voisin jotain 
asiaa pyytää teiltä, niin minä pyy-
täisin, että murehtikaa vähemmän. 
Murehtiminen on haluamista myös, 

aivan kuin haaveilu ja kauniiden ja ihanien 
asioiden toivominen. 
 
Monet puhuvat haaveilemisesta ja toivomises-
ta, teille sanotaan, että miettikää niitä asioita 
joita haluatte elämäänne. Harvoin kukaan 
puhuu siitä, mitä te ajattelette silloin kun te 
menette nukkumaan tai siitä mitä te ajattelette 
kun aamulla avaatte silmänne. Mitä te ajatte-
lette? Te ette ajattele. Te murehditte ja mureh-
timinen sattuu. Te olette äkäisiä ja otsanne on 
kurtussa. Te ette kuule lintujen laulua tai näe 
auringon nousua, te murehditte. Ja mitä te 
sitten murehditte? Minäpä kerron teille mitä 
te murehditte, te murehditte rahasta ja te mu-
rehditte rakkaudettomuudesta ja siinäpä se, 
siinäpä oikeastaan se.  
 
Niin yksinkertaista, että se melkeinpä pudot-
taa teidät tuoliltanne kun te ymmärrätte mu-
rehtimisen syvimmän olemuksen. Ihminen, 
sinä murehdit sitä, että sinulla ei ole rahaa tai 
rakkautta, kyllä, vieläpä tuossa järjestyksessä.  
 
Minäpä kerron teille muutaman asian mureh-
timisesta. Teidän ei tarvitse murehtia mitään, 
mutta minä toivoisin, että te alkaisitte ajatella. 
Ajatella, isolla A:lla, käyttäisitte sitä mitä 
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teille on annettu, kykyä ajatella ja sitä kautta 
päättää omasta elämästänne. Oletteko huo-
manneet, että meille eläimille, suurimmalle 
osalle meistä, se ei enää ole mahdollista? Ne 
eivät koskaan ajattele ennalta käsin tulevaa 
vaan elävät aina tässä hetkessä. Eläimet eivät 
tee päätöksiä; me toimimme aina tämän hetki-
sen tilanteen mukaisesti. 
 
Ajattelu ja murehtiminen ovat kaksi eri asiaa, 
mutta teille ihmisille ne merkitsevät samaa. 
Jotta te voisitte edes jollakin tasolla elää nau-
tinnollista elämää, teidän on pakko oppia erot-
tamaan nuo kaksi toisistaan. Ajattelu ja mu-
rehtiminen eivät siis ole sama asia. Kaiken 
tärkeän ajattelun sijaan te murehditte rahan ja 
rakkauden vähyyttä ja se on oikeastaan todella 
surullista. 
 
Minä haluan mennä näiden asioiden ytimeen, 
sillä ilman, että te ymmärrätte näiden asioiden 
eron, te ette voi ymmärtää vetovoiman lakia. 
Ymmärtääksenne vetovoiman lakia ja oppiak-
senne käyttämään sitä oikealla tavalla teidän 
pitää oppia hallitsemaan omia ajatuksianne. 
Siirtyminen ajattelusta murehtimisen puolelle 
on kuin veteen piirretty viiva. Prosessi mo-
lemmissa on sama ja ne tapahtuvat samalla 
tavalla aivoissanne. Te voitte erottaa nuo kak-
si parhaiten oppimalla kuuntelemaan kehos-
sanne syntyviä tunnetiloja, sekä fyysisiä, että 
henkisiä. Hyvät tuntemukset kertovat siitä, 
että olette menossa ajatuksinenne oikeaan 
suuntaan ja ne kertovat siitä, että te tosiaan 
ajattelette.  
 
Silloin kun tuntuu hyvältä, te olette virkeitä ja 
te jaksatte elää normaalia jokapäiväistä ja 
välillä arkistakin elämää. Te hymyilette ja 
teillä on kevyt ja helppo olo. Mikä on helppo 
olo? Helppo olo voi tarkoittaa sitä, että vaikka 
teillä olisi kuinka paljon tekemättömiä asioita 
elämässänne, te tunnette että saatte kaiken 
tehtyä. Teillä ei ole kiire mihinkään. Kiireet-
tömyys sinällään luo hyvän olon. Kiireetön 
ihminen on stressitön ihminen. Kaikki illuusio 
stressistä ja kiireestä on ihmisten itselleen 
luoma harha. Kun te sanotte olevanne kiireisiä 
ja stressaantuneita, se tarkoittaa samaa kuin 
että te teette itsestänne tärkeämpiä kuin todel-

lisuudessa olettekaan. Kaikki ovat samanar-
voisia, ihmiset ja eläimet, kukaan ei ole tois-
taan parempi.  
 
Tässä piilee myös sellainen opetus, että eläi-
met eivät stressaa. Me stressaannumme aino-
astaan teidän ihmisten stressistä. Teissä ihmi-
sissä stressi aiheuttaa murehtimista ja päin-
vastoin. Tämä on hyvä esimerkki vetovoiman 
lain voimasta ja siitä kuinka hyvin se toimii. 
Te huomaatte, millainen asia vetää mitäkin 
puoleensa.  
 
Hyvä tapa alkaa opettelemaan ajattelemista on 
hiljalleen alkaa kiinnittää huomiota asioihin 
itsenne ulkopuolella. Te ette pysty tekemään 
mitään muutoksia ennen kuin te opitte rakas-
tamaan ympäristöänne ja itseänne. Ilman rak-
kautta te ette opi ajattelemaan, vaan te pysytte 
murehtimisessa. Murehtiminen synnyttää li-
sää huolia ja vaikeuksia. Rakkaus synnyttää 
vapautta, lisää rakkautta ja sitä kautta myös 
rahaa, jolla te pystytte vaikuttamaan asioihin.  
 
Lopeta murehtiminen, rakasta jokaista ja 
kaikkea elämässäsi, tuossa järjestyksessä ja 
kaikki universumin runsauden portit avautu-
vat sinulle. Tässä on kuitenkin muutamia asi-
oita joita pitää ottaa huomioon. Te olette näh-
neet ja näette joka päivä kuinka runsautta tu-
lee ihmisille, joilla on paljon murheita tai hei-
dän elämänsä vaikuttaa rakkaudettomalta. 
Tämäkin toimii, näin tapahtuu kaikkina aikoi-
na ja kaikkialla. Tätä te ihmiset mietitte pal-
jon. Nyt teidän siis pitää kysyä itseltänne mi-
kä teille on kaikkein tärkeintä, onko se tosiaan 
raha? Nämä ihmiset elävät monesti täysin 
rakkaudetonta elämää, he saattavat olla katke-
ria eivätkä rakasta itseään eivätkä ketään 
muutakaan. Raha on sokaissut heidät täydelli-
sesti, mitään keinoja kaihtamatta he tavoitte-
levat sitä lisää. He istuvat oikeuden edessä 
monesti täynnä murheita ja huolia ja katke-
ruutta. He tuhoavat luonnonvaroja tai tappa-
vat toisiaan tai eläimiä täysin tunteettomasti 
saavuttaakseen lisää rahaa, joka synnyttää 
lisää rahaa, joka synnyttää lisää rahaa jne. Te 
ymmärrätte mikä minun pointtini tässä asiassa 
on.  
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Matka 
myötätunnosta 

rakkauteen 
on lyhyt. 

Minä puhun paljon rakkaudesta ja siitä, että 
teidän pitää oppia rakastamaan. Minä puhun 
tästä hiukan toisella tavalla kuin teille on pu-
huttu aikaisemmin ja miten toiset ihmiset teil-
le siitä puhuvat. Me olemme molemmat oike-
assa, väärää tapaa ei ole. Teille ih-
misille on opetettu, että teidän pitää 
oppia rakastamaan itseänne, ilman 
sitä taitoa te ette voi saada rakkautta 
itsenne ulkopuolelta itsellenne tai 
ette voi sitä myöskään antaa. Minä 
opetan teille oman tapani. Minun 
tapaani opettaa rakkautta pätee sama 
opetus kuin murehtimisen lopettamiseen. Mi-
nä haluan yksinkertaistaa asioita ja antaa kai-
kelle selityksen niin, että teidän on mahdolli-
simman helppoa oppia ja siirtyä eteenpäin.  
 
Oppiaksenne rakastamaan itseänne, opetelkaa 
ensin rakastamaan ympäristöänne. Tällä en 
tarkoita toisia ihmisiä, sillä se on teille ihmi-
sille kaikkein vaikeinta. Katsokaa jälleen 
luontoa ympärillänne ja opetelkaa rakasta-
maan sitä. Tämän jälkeen teidän on helpompi 
oppia rakastamaan itseänne myös. Minä ai-
kaisemmin pyysin teitä ajattelemaan ympäris-
töänne. Te olette voineet ajatella sitä monesta 
eri näkökulmasta. Te olette nyt ajatelleet sitä, 
te voitte nähdä myös suuria epäkohtia luon-
nossa ja siinä miten ihminen sitä kohtelee. 
Miltä nuo ajatukset tuntuvat teistä? Älkää 
alkako surra ja murehtia. Älkää antako itsenne 
alkaa syyttää muita ihmisiä tuhojen aiheutta-
misesta. Älkää jääkö liian pitkäksi aikaa pai-
kallenne tähän mielikuvaan, muuten alatte 
tuntea vihaa. Minun tarkoitukseni on helläva-
roin siirtää teitä tunnetilasta toiseen, sillä jos 
te ette ole aikaisemmin siirtyneet rakastamaan 
jotakin tai siirtyneet murheettomaan ajattelun 
olotilaan niin te ette pysty siirtymään rakkau-
teen silmänräpäyksessä. Tunne, jota haluan 
teidän opetteleva nyt, on myötätunto. Matka 
myötätunnosta rakkauteen on lyhyt.  
 
Se mitä sinun nyt tulee tehdä, että oppisit 
hyödyntämään vetovoimanlakia, on että sy-
vennyt tutkimaan sydäntäsi. Tämä on teille 
ihmisille yhtä vaikeaa kuin opetteleminen 
ajattelemaan. Ajattelu ja sydämen äänen kuu-
leminen ovat kuin salasanoja, joilla aukeavat 

kaikki runsauden ja rakkauden portit, joita te 
niin kovasti koetatte väkisin repiä auki.  
 
Miten sinä voit oppia kuulemaan sydämesi 
ääntä? Miten sinä voisit oppia ajattelemaan? 

Minä voin opettaa teille noista kah-
desta asiasta ja te pääsette eteenpäin.  
 
Kokonaan toinen juttu onkin sitten 
elää sen mukaan mitä ajatuksenne ja 
sydämenne teille kertoo. 
 
Leyla 

 
 
 

5 
 

Tapaa Sonja Rantila, 
eläinkommunikoija  

Ruotsista 
 

 
Sonja Rantila 

 
Sonja on suomalaissyntyinen eläinkommuni-
koija ruotsista. Hän tekee myös eräänlaisia 
henkisiä horoskooppeja ihmisille ja hän on 
erikoistunut henkioppaisiin. Sonja on aikeissa 
kirjoittaa kirjan rakkauden verkosta, josta 
eläimetkin usein puhuvat tässä lehdessä. 
 
 

illaisena näet Rakkauden Verkon, 
jota myös eläimet käyttävät? 
Olemmeko me ihmiset siinä samas-

sa verkossa, mutta emme vain ole siitä tietoi-
sia? 

M 
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Oppaiden on tarkoitus 
auttaa ja kehittää meitä, 
ei ohjata meitä tiettyyn 

suuntaan. 
 

Sonja Rantila 

 
Näen sen loistavana energiana! Se on energiaa 
joka on meissä kaikissa ja joka sitoo yhteen 
kaiken elämän. Se on yhtenäinen ja se on 
meissä jokaisessa, olimmepa siitä sitten tietoi-
sia tai emme. Se jatkuu aina syvälle univer-
sumiin. Siinä, miten me sitä verkkoa käy-
tämme, on suuria eroja. Jos ihminen hylkää 
tämän verkon ja sen olemassaolon täysin hän-
tä ympäröivä energia muuttuu tummemmaksi 
ja vähemmän eläväiseksi hänen ympärillään. 
Tätä energiaa voi käyttää hyvin monella eri 
tavalla! Siihen on sitoutuneena paljon sana-
tonta tietoa ja jokainen voi ottaa sen tiedon 
haltuunsa jos tahtoo. Tämä energia myös an-
taa sinulle voimaa, jos sinä olet halukas sen 
ottamaan vastaan. 
 
Käytätkö eläinkommunikointitaitojasi päivit-
täin, kulkiessasi kaupungilla tai tavatessasi 
eläimiä luonnossa? 
 
Kyllä, se on niin suuri osa minua. Minä olen 
aina ”valppaana”. Mutta jos huomaan, että 
minun tietoni voisi vahingoittaa eläintä, sil-
loin en tietenkään sano mitään. 
 
Olet erikoistunut työskentele-
mään henkioppaiden kanssa. 
Miten se tapahtuu käytännös-
sä? 
 
Aivan kuten eläinkommuni-
kointi. Siinä on vain kyse siitä, 
että tiedostaa heidän olemas-
saolonsa ja sen, että heidän 
kanssaan on mahdollista 
kommunikoida. Sen jälkeen voit toivottaa 
heidät tervetulleeksi ja he jakavat kanssasi 
heidän taitonsa ja viisautensa. Aina pitäisi 
pyytää korkeinta hyvää ohjausta, sillä on ole-
massa myös toisenlaisia henkiolentoja, joiden 
mielestä on hauska leikkiä meidän ihmisten 
kanssa. Niillä on joskus taipumusta hurvitella 
meidän ihmisten kustannuksella. Kun minä 
otan yhteyden jonkun toisen ihmisen oppaa-
seen, ja kyseisien henkilön tieto on ulottuvil-
lani, minä voin nähdä monia oppaita. Voin 
nähdä sellaisia, jotka vain huvittelevat eivätkä 
oikeastaan ole niin hyväntahtoisia ja saan hei-

dät poistumaan ja antamaan tilaa sillä tavoin 
korkeimmalle parhaalle oppaalle tälle ihmisel-
le. Tällä tavoin saan esiin ihmisen todelliset 
oppaat, joiden alun perinkin oli tarkoitus aut-
taa ja ohjata ihmistä eteenpäin hänen omassa 
henkilökohtaisessa kehityksessään. 
 
Tuleeko henkiopas asioita esille kommuni-
koidessasi lemmikkien kanssa vai onko se 
ihan erillinen erikoisuutesi? 
 
Eläinten kanssa kommunikoiminen avasi mi-
nun silmäni ja auttoi minua hyväksymään ja 
lähestymään omia oppaitani. Yksi asia johti 
toiseen. Eläimillä on myös omia oppaita ja 
haluan aina pitää tarkasti huolta siitä, että pu-
hunko kulloinkin itse eläimen kanssa, vai sen 
oman oppaan kanssa. Aivan kuten jos puhui-
sin sinun kanssasi. Ethän sinäkään tahtoisi, 
että minä vain puhuisin sinun oppaasi kanssa 
ja etenisin sen mukaan? Sinulla on oma tahto 
ja niin se on myös eläimillä. 
 
Sanoit blogissasi kerran, että sinulla on uusi 
henkiopas? Tiedätkö miksi niin tapahtui ja 
miten se sinulle selvisi? 

 
Henkioppaita on monia. Jot-
kut ovat ”harjoitelleet” ja saa-
vat helpommin yhteyden mei-
hin ihmisiin. Jos me pel-
käämme yhteyttä oppaidem-
me kanssa, on olemassa sel-
laisia, jotka ovat meitä hie-
man lähempänä. He ovat 
maadoittuneempia ja he voi-
vat auttaa meitä saamaan pa-

remman yhteyden. Kun asia on hoidettu ja 
heidän tehtävänsä on tehty eli he ovat autta-
neet meidät tietylle näkemystasolle, heidän on 
aika antaa tilaa korkeammille oppaille. Voi-
makkaampi opas ei tarkoita voimaa sellaisena 
kuin me ihmiset sen näemme, vaan se tarkoit-
taa voimaa siinä mielessä, että hän voi opas-
taa montaa ihmistä samanaikaisesti. Minun 
oppaani Bad sanoi minulle, että hänen on aika 
antaa paikkansa uudelle oppaalle. Hän sanoi, 
että hänen tehtävänsä on tehty. Ja hän oli 
valmis. Kyllä Bad on vieläkin vierelläni, mut-
ta hänen ei ole enää tarkoitus auttaa minua, 
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vaan se on Ilyan tehtävä. Tämä tulee esille 
myös tunteiden kautta. Tiesin pitkään, että 
minun oli aika päästää Bad menemään, mut-
ten halunnut. Silloin he ”vihjailevat” tuntei-
den välityksellä asiasta; minusta tuntuikin 
kuin olisin jämähtänyt paikalleni ja lopulta 
minun oli pakko antaa periksi. Olin ehkä 
myös liiaksi riippuvainen hänestä. Oppaiden 
on tarkoitus auttaa ja kehittää meitä, ei ohjata 
meitä tiettyyn suuntaan. 
 
Näetkö sinä lemmikit ihmisten henkioppai-
na/enkeleinä? 
 
En. Lemmikit kehittävät ihmisen omaa henki-
lökohtaista kehitystä. Mutta tiedän, että on 
olemassa eläimiä, jotka auttavat ihmisiä avau-
tumaan ajatukselle, että eläinkommunikointi 
on tosiaan mahdollista ja ne voivat myös aut-
taa ihmistä avautumaan tälle kyvylle. 
Ne eivät kasva puissa, mutta kun 
sellaisen näkee, sen tunnistaa jo kau-
kaa. Kun näet sellaisen eläimen, niin 
se tuntuu kuin hohtavan silmissäsi ja 
tiedät, että olette tunteneet toisenne 
ennenkin. Kaikki eläimet eivät kuitenkaan ole 
tälläisiä tapauksia. Aivan kuten eivät kaikki 
ihmisetkään aina ole auttelemassa toisia ihmi-
siä. Eläimillä on ihan omat oppaansa ja ne 
voivat jopa olla samoja kuin ihmisellä itsel-
lään. Jotkut eläimet ovat avanneet tien hen-
kioppaille monille ihmisille. 
 
Jotkut eläinkommunikoijat ovat sitä mieltä, 
ettei oman lemmikin kanssa ole helppoa 
kommunikoida, tai että se on jopa mahdoton-
ta. Miten itse koet sen asian? (Kommunikoit 
sujuvasti omiesi kanssa, aivan kuten Maiccu-
kin.) 
 
Kaikki on uskosta kiinni. Jos uskot että omien 
eläinten kanssa ei voi puhua niin et kyllä sil-
loin voikaan. Se on aina omista ajatuksista 
kiinni. Minä en omista ketään. En lapsiani, en 
miestäni ja en varmaankaan eläimiäni. Sanon, 
että he ovat minun, mutta he ovat minulla 
omasta tahdostaan.  Jos parempi omistaja il-
maantuu, niin he ovat vapaita lähtemään. Mi-
nä en laita asioita tiukasti järjestykseen ollak-
seni jotenkin parempi omistaja. Minä huoleh-

din niistä eläimistä, jotka ovat minun hoivas-
sani ja minä hoidan niitä, mutta ne ovat vapai-
ta sieluja. Minulle he voivat sanoa aivan mitä 
haluavat ilman että minä pahoitan mieleni tai 
tulen siitä vihaiseksi tai tunnen syyllisyyttä.  
Minä voin aivan yhtä hyvin tuntea oloni pa-
haksi jostakin, mitä teen tai olen tehnyt, aivan 
kuten hekin voivat joskus tuntea niin. Mutta 
heillä on täysi oikeus kertoa minulle siitä, 
jotta tietäisin muuttaa omaa käytöstäni. Jos en 
olisi halukas muuttamaan toimintatapojani 
heidän kanssaan, meidän keskinäisestä kom-
munikoinnistamme tulisi mahdotonta. 
 
Koska hämmästyit viimeksi sitä mitä eläin 
sinulle sanoi? 
 
On aika usein päässyt niin tapahtumaan… 
Ehkäpä se oli talossamme asusteleva kissa, 

jonka kanssa olen riidellyt siitä, että 
hamsteri on myös yksi perheenjäsen 
ja että se saa asua rauhassa meidän 
kanssamme. Kissa hermostui ja sa-
noi: Olkoon sitten niin mutta idiootti 
olet, kun pidät hiirtä lemmikkinä! 

 
 
 
 

6 
 
Mutta miten se peura Utahista löytyi? Aiem-
min tänä vuonna pyysin Lonilta sähköpostitse 
kuvia eläimistä. Hän sanoi ettei hänellä juuri 
tällä hetkellä ole. Kuitenkin hän lähetti pian 
kuvan tästä kauniista peurasta, joka tuijotti 
suoraan kameran linssiin hänen ollessaan 
Utahissa. Minä tietenkin vihjaisin heti Mai-
culle, että olisi peura tässä tarjolla, johon 
Maiccu vastasi, että hän on jo pitkään toivo-
nut voivansa puhua peuran kanssa! Meillehän 
kerrottiin (kissa kertoi) ensimmäisessä Hiljai-
sen Viisauden Voiman numerossa, että eläi-
met löytävät helposti tiensä meidän ulottuvil-
lemme. Siltä se tosiaan näyttää, sitä ei käy 
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kieltäminen. Kaikki on täydellisesti järjestyk-
sessä. Emme siis aio murehtia siitä sen enem-
pää… Seuraavassa numerossa me luultavasti 

puhumme pelosta ja haastattelemme käärmet-
tä!   
 
Lea

 
 
 
♥ 
 
 

Maiccu Kostiainen 
 

E-mail: info@animalstalk.fi 
 

http://www.animalstalk.fi 
http://www.facebook.com/maiccu.kostiainen 

http://www.facebook.com/pages/Paivola-Finland/Animals-Talk/155197685090 
http://www.facebook.com/pages/The-Power-of-Silent-Wisdom/132586080908 

http://twitter.com/maiccu 
 
 

Lea Pihlman 
lumensilta@gmail.com 

http://www.facebook.com/lumensilta 
http://twitter.com/pihlma 

http://elainkommunikointi.blogspot.com/ 
http://twitter.com/ekblogi 

 
 

Vieraamme: 
Sonja Rantila, Ruotsi 

http://djurprat.blogspot.com/ 
http://tryggahoven.blogspot.com/ 

http://www.communicatewithanimals.blogspot.com/ 
http://www.webofloveforyou.blogspot.com/ 

Kansikuvan & peuran kuvasi 
Lon Lovett Los Angelesista: 
http://www.lonlovett.com/ 

http://www.flickr.com/photos/lonlovett/ 
http://www.facebook.com/LonALovett 

 
Lue kaikki numerot osoitteessa: 

http://thepowerofsilentwisdom.wordpress.com/psw-suomeksi/ 
 

Eläinhaastattelut myös kuunneltavissa osoitteessa: 
http://silentwisdom.podbean.com/ 


