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Yksi numero kerrallaan 
viisauden sipuli taianomaisesti  

kuorii itse itsensä meidän  
nälkäisten silmiemme edessä… 

Emmekä me tahdo lopettaa, 
kyynelten uhallakaan.  
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Pelko on kuin vaisto. Se näyttää mihin sinun 
pitää kohdistaa huomiosi. Pelko voi ohjata 
sinua eteenpäin elämässä siinä missä mikä 
tahansa muukin tunne joita tunnet. Sinä olet 
tunteva olento. Opettele navigoimaan elämäs-
säsi myös pelkojesi avulla. Eläimet käyttävät 

pelkoa luonnossa voimavaranaan joka päivä, 
eikä siinä ole mitään sen kummempaa.  
 
Toisaalta, eläinvieraamme Lilly sanoo, että 
ainoa pelko mitä eläimet kokevat on ihmisten 
oma pelko. Pelko tarttuu meistä ihmisistä 
eläimiin ja siitä tulee kuin noidankehä. Jos me 
oppisimme elämään pelkojemme kanssa, mo-
ni asia muuttuisi maailmassa nopeasti. 
 
Meille myös myydään paljon asioita pelkäs-
tään pelkojemme vuoksi. Oletko huomannut, 
että lähes kaikki mainonta maailmassa perus-
tuu meidän ihmisten tuntemiin pelkoihin? 
Myös massamedia lietsoo pelkojamme käsit-
tämättömällä tavalla. Leyla on oikeassa sano-
essaan, että me ihmiset olemme ylidramaatti-
sia ja liioittelemme. Se on totta.  
 
Mitä jos lopettaisimme sen? 
 
Vai onko se juuri se mikä tekee elämästä 
hauskaa? 
 
Onko elämä ilman draamaa tylsää? 
 
Noh... 
 
 
Lea 
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Maicun sanoja 

 
Rakkaat lukijat, miten kiitollinen olenkaan 
taas, että saan jakaa näitä uskomattomia vii-
sauksia eläimiltä teidän kanssanne. Tuntuu 
että edellisestä numerosta on kulunut ikuisuus 
ja olen jälleen saanut oppia ja kulkea itse 
eteenpäin aivan uskomattoman matkan. Elä-
mää tällä hetkellä on vaikea kuvailla, se vain 
vie eteenpäin. Jokainen päivä on täynnä yllä-
tyksiä. Välillä kaikkien pienimmät ajatukset 
ja ideat tuntuvat tuottavan eniten tu-
losta. 
  
Jälleen voisin kirjoittaa teille vaikka 
kuinka paljon ja kuinka pitkään, mut-
ta haluan saada sanottua asiani nyt hyvin yti-
mekkäästi. Kaikkein tärkeimmän viestin teille 
kuitenkin antavat nämä rakkaat eläimemme. 
Kuten sanoin, olen itse oppinut aivan suunnat-
toman määrän asioita. Olen myös huomannut, 
että oppiminen ja tietäminen eivät enää riitä. 
Olen hypännyt seuraavalle tasolle, joka mi-
nulle on ollut se kaikkein vaikein tähän saak-
ka. Yksinkertaisesti, kulje omien opetustesi 
mukaista polkua, elä sanomasi todeksi ja tee 
itse se, mitä opetat muille. 
  
Olen elänyt suurimman osan viimeisistä vuo-
sista varsinaisessa hurrikaanissa, jatkuvassa 
kiireessä. Olen halunnut saada aikaan mah-
dollisimman paljon lyhyessä ajassa. Kunnes 
tajusin, että en elä itse sitä elämää josta muille 
paasaan. Kerron aina kuinka eläimet opettavat 
meitä olemaan tässä hetkessä, elämään NYT! 
Ja silti olen itse koettanut jatkuvasti olla muka 
nokkela, muutaman metrin edellä aikaa. Ei, se 
on nyt loppu. Olen konkreettisesti laittanut 
oppimani asiat käytäntöön. En sano, että olen 
onnistunut täydellisesti, mutta ainakin olen 

alussa ja onnistunut jossakin. Haluan elää nyt, 
tässä hetkessä, ollen läsnä. Silti ajatukset saat-
tavat harhailla, mutta muistutan itseäni jatku-
vasti siitä, että olen tässä ja nyt ja millään 
muulla ei ole väliä.  
 
Kun olen perheeni kanssa, olen heidän kans-
saan ja siinä hetkessä. Huomaan itse helposti 
kuinka hyvin onnistun, eläimet kertovat sen 
minulle. Jos olen hermostunut tai kiireinen, he 
alkavat käyttäytyä sen mukaisesti. Helppoa, 
kunhan oppii kuuntelemaan ja kuulemaan 
miten ympäristö reagoin minuun. Jos asiat, 
ihmiset ja eläimet ympärilläni ovat harmoni-
assa, luultavasti olen myös itse sisäisesti har-
moniassa. Olen myös päättänyt todella kuun-
nella sydäntäni, en tee mitään mistä ei tule 
itselleni hyvä olo tai vietä aikaa seurassa, jos-
sa en viihdy. Miten hyvän olon sitten tuntee, 
se on jokaiselle yksilöllistä. Minulla se on 
välillä jopa hyvin fyysistä tuntemista. Jos en 

ole tasapainossa, tulee hengenahdis-
tusta, päänsärkyä jne. 
                                                             
Hyvä olo on kokonaisvaltaista, tällä 
hetkellä tunnen oloni todella hyväksi 

ja kiitos siitä kuuluu suurimmaksi osaksi näil-
le ihanille rakkaille eläin-
ystävilleni opettajilleni. Kiitos, että opetatte 
minua joka päivä näkemään kirkkaammin ja 
elämään helpommin virran mukana. 
  
Kuten saatte lukea tästä ja seuraavista nume-
roista, olemme saaneet uusia opettajia suoraan 
Yhdysvalloista. Ja mitä opettajia he ovat-
kaan!! Gentle Barn läheltä Los Angelesia vain 
tupsahti elämääni, olin heihin yhteydessä ja 
olen saanut suuren kunnian alkaa säännölli-
sesti kommunikoimaan heidän eläintensä 
kanssa. Eläimet tuolla tilalla ovat pelastettuja 
kuka mistäkin, suurimmaksi osaksi maatalo-
useläimiä, jotka ovat pelastuneet kovilta koh-
taloilta. Silti, he elävät tässä hetkessä, kiitolli-
sina, rakastavina ja anteeksiantavina. Jälleen 
kerran huomaan, kun antaudun elämän vietä-
väksi, se todellakin voi viedä mitä uskomat-
tomimpiin paikkoihin. 
  
Elämä on, tässä ja nyt! 
 

Elämä on, 
tässä ja nyt! 
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Leylan perintö: Pelko 
 
 
Rakkaani, haluan puhua peloista teille kaikille. 
Peloista, jotka ovat teidän suurien haaveiden-
ne esteenä. Te itse olette omien unelmienne ja 
haaveidenne esteenä. Mitä se tarkoittaa? Se 
tarkoittaa sitä, että niin paljon kuin te olette 
rakkaus rakkaudenverkossa, te olette yhtä 
paljon omat pelkonne rakkauden verkossa. Se, 
että minä sanon teille rakkauden olevan vain 
pelkkään illuusiota ja ainoastaan mielessänne, 
ei auta teitä yhtään. Teille ope-
tetaan jatkuvasti kuinka te voit-
te mennä läpi pelkojenne, yli 
pelkojenne ja kuinka pelkoja ei 
ole olemassakaan. Minä olen 
tästä asiasta hiukan toista miel-
tä ja haluan puhua siitä teille 
nyt. Siksi haluan myös antaa 
puheenvuoron käärmeelle, joka 
kävi tervehtimässä Maiccua 
hänen kodissaan. Kukaan ei ole 
parempi kertomaan näistä asi-
oista kuin sellainen olento joka on yksi suu-
rimmista ihmisen pelon symboleista.  
 
Ennen sitä haluan kuitenkin kertoa teille pe-
loista ja hiukan siitä miten me eläimet koem-
me pelkoja. Me olemme paljon käsitelleet 
tunteita, mielikuvitusta ja sitä kuinka teidän 
tulee kuunnella sydäntänne ja kuinka te olette 
yksi ja sama sielu, kaikki tunteet yhteen kie-
toutuneena. Pelko on olemassa, se on hyvin 

todellinen tunne, sitä ei voi kukaan ottaa teiltä 
pois. Sitä ei myöskään tarvitse ottaa teiltä 
pois. Jokaisella on omat pelkonsa, kukaan ei 
ole täysin peloton. Ensinnäkin pelko on jäl-
leen kerran yksi sana, joka on saanut hiukan 
vääristyneen käsityksen tai selityksen teidän 
ihmisten keskuudessa. Peloissa ei ole mitään 
pahaa ja te taistelette aivan turhaan päästäk-
senne peloista eroon.  
 
Katsokaa omia kotieläimiänne tai katsokaa 
lintuja luonnossa tai muita eläimiä, heillä jo-
kaisella on pelkoja. Me eläimet tiedämme 
mitä on pelko, pelko on pelkästään positiivi-
nen asia, jos sitä osaa käyttää hyödykseen 
eikä itseään vastaan niin kuin te ihmiset teette. 
Teille on annettu pelko, yhtenä tunteena, jon-
ka kautta te voitte löytää oman voimanne, 
oman sielunne tarkoituksen ja kauneuden. 
Puhuin aikaisemmin negatiivisista tunteista, 
joita varten ihminen on keksinyt kasan pille-
reitä vaientaakseen ne. Tavallaan pelko kuu-
luu samaan kategoriaan, mutta toisaalta ei. 
Pelko on sanana teille ihmisille negatiivinen, 
ainoastaan siksi, että te olette antaneet pelolle 
sellaisen merkityksen. Kun ihminen on keksi-
nyt jonkin merkityksen asioille tuhansien 
vuosien saatossa, on yhden hevosen melko 
vaikea sitä käsitystä muuttaa muuttaa. (Leyla 

nauraa.) Todellisuudessa pelko 
kuuluu samaan paikkaan kuin 
mielikuvitus, rakkaus, huumori, 
luottamus jne. Pelko kuuluu 
tuohon samaan listaan yhtenä 
suurimmista ja vahvimmista 
tunteista.  
 
Jos sinä ihminen opit käyttä-
mään pelkoasi hyödyksesi, voit 
olla varma, että olet jälleen 
kerran lähempänä totuutta it-

sestäsi. Olet jälleen kerran lähempänä rakkau-
den lähdettä ja suuria unelmiasi. Se mitä te 
ihmiset eniten pelkäätte on juuri se, että tei-
dän unelmanne käyvät toteen. Unelmien to-
deksi tuleminen, toisin sanoen suurien ra-
hasummien saaminen tai upean unelmien rak-
kauden saaminen, herättää teissä hyvin paljon 
pelkoa. Jos te saatte paljon rahaa tai upean 
unelmien rakkauden, nuo asiat tuovat tulles-

Se, mitä te  
ihmiset eniten pel-
käätte, on juuri se, 

että teidän unelman-
ne käyvät toteen. 

 
Leyla 
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saan hyvin paljon myös vastuuta teille ihmi-
sille. Te pelkäätte vastuuta. Oikeasti te pel-
käätte rahaa ja te pelkäätte myös rakkautta. 
Koettakaa nähdä näiden sanojen taakse, koet-
takaa nähdä suurempi merkitys niissä.  
 
Moni teistä on jo keksinyt mikä on ajatukseni 
pelon takana. Se mitä te eniten pelkäätte, on 
se mitä te eniten haluatte. Sinä päivänä kun te 
löydätte itsestänne itserakkauden, joka jokai-
sella eläimellä on jo olemassa tänne syntyes-
sään, te opitte rakastamaan myös omia pelko-
janne. Sinä päivänä kun te opitte rakastamaan 
omia pelkojanne, te saatte kaiken mistä kos-
kaan olette uneksineet. Pelkoja on monilla 
tasoilla ja moniin eri asioihin liittyviä, joku 
pelkää esimerkiksi pimeää. Sinä 
päivänä kun sinä opit rakastamaan 
pimeää, se poistuu elämästäsi 
lopullisesti. Pimeys ei sinällään 
mene mihinkään, mutta sinä opit, 
että se on vain valon vastakohta.  
 
Kuten esimerkki pimeydestä ker-
too teille, te elätte vastakohtien 
maailmassa. Se mitä te pelkäätte 
eniten, sen vastakohtaa te tavoit-
telette myös eniten, se on teidän 
unelmanne. Pelko voi auttaa teitä 
löytämään oman elämänne tarkoituksen, se on 
suorastaan täydellinen apuväline siihen tar-
koitukseen. Kuunnelkaa pelkojanne, tunnus-
telkaa niitä, millaisia reaktioita nuo ajatukset 
aiheuttavat kehossanne? Mieti mikä on se 
asian vastakohta mitä pelkäät eniten, sitä 
kautta voi alkaa erittäin helposti etsiä ja löytää 
oman elämäsi tarkoituksen. Kun te löydätte 
oman tarkoituksenne, te voitte jälkikäteen 
kiittää omia pelkojanne ja antaa niiden mennä. 
Tämä ei tarkoita ettei teillä olisi lisää pelkoja 
elämässänne. Pelot eivät koskaan poistu, onko 
kukaan koskaan sanonut tätä teille? Tämä on 
minulta hyvin rohkeasti sanottu, suorastaan 
hiukan pelottavaa, mutta ah, niin tärkeää. Mi-
nä rakastan kun saan sanoa teille asioita jotka 
pelottavat minua, tiedän, että ne asiat ovat 
teille kaikkein tärkeimpiä. Huomaatteko? Se 
on näin yksinkertaista. Tämä aihe on minulle 
hyvin rakas, voisin puhua tästä vaikka kuinka 
kauan.  

 
Opettele käyttämään omia pelkojasi hyödyk-
sesi, käännä ne ylösalaisin, rakasta niitä, ajat-
tele niitä tai paremmin sanottuna, ajattele nii-
den vastakohtia. Ajattele rikkautta, rakkautta, 
runsautta, perhe-elämää, sitä työtä jota rakas-
tat tai sitä mitä haluaisit tehdä. Kun seuraavan 
kerran pelko hiipii kimppuusi ja alat ajatella 
köyhyyttä, rakkaudettomuutta, perheen me-
nettämistä, työn raskautta tai jotain muuta, 
käännä kaikki ylösalaisin. Siunaa pelkosi, 
anna sille siivet, rakasta sitä ja kiitä sitä, että 
se on opettanut sinua ja näyttänyt sinulle mikä 
on sinun tiesi, mistä sinun kuuluu unelmoida: 
millainen voi olla sinun elämäsi tarkoitus. 
Näet itsesi rakastettuna ja elämässä unelmiesi 

elämää. Pelko ei ole mitään muuta 
kuin teille annettu apuvälinen, 
yksi tunne muiden joukossa. An-
na sille se arvo mikä sille kuuluu, 
se on sen todellakin ansainnut.  
 
Sen verran vielä haluan sanoa 
meistä eläimistä, miten me käy-
tämme pelkoamme hyödyksemme. 
Kuten olen jo moneen kertaan 
sanonut, me elämme aina suoraan 
rakkaudesta ja rakkauden lähtees-
tä käsin. Pelko on meille yksi 

tunne ja taito, joka ohjaa meitä oikeaan suun-
taan. Pelokas eläin saattaa hyökätä, tämä on 
aivan totta, se osaa käyttää pelkonsa hyödyk-
seen. Eläin ei koskaan hyökkää ellei sen pel-
kotila sitä sille sanele, tämä on ainoastaan 
reaktio. Me osaamme käyttää pelon hyväk-
semme sekunnin murto-osassa siitä kun te 
ihmiset pähkäilette ja päivittelette sen kanssa 
jopa vuosikausia. Me toimimme heti sen mu-
kaan, pelko on meille oikeastaan enemmänkin 
vaisto kuin tunne. Toinen eläin siis saattaa 
hyökätä siinä missä toinen, vaikkapa hevonen, 
poistuu paikalta ja pakenee. Pelko kertoo 
meille yksinkertaisesti, että on aika toimia. 
Minä en sano, että teidän pitää hyökätä jos 
olette peloissanne, te olette kuitenkin ihmisiä. 
Jokaisella eläinlajilla on oma tapansa toimia 
pelon seurauksena, mutta jokainen kuitenkin 
toimii. 
 

Pelko ei ole mi-
tään muuta kuin 

yksi teille annettu 
apuvälinen, yksi 

tunne muiden 
joukossa. 

 
Leyla 
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On olemassa tilanteita, joissa eläimellä ei ole 
mahdollisuutta toimia luonnollisella tavalla 
pelon ohjaamana. Nämä tilanteen ovat lähes 
aina pelkästään ihmisen aiheuttamia tilanteita. 
Tällaisia tilanteita voi olla vaikkapa metsäs-
täminen tai eläimet jotka ovat karjaa eivätkä 
voi päättää omasta elämästään jne. Vaikka 
monet eläimet ovat ihmisen vallankäytön vä-
lineenä ja ihminen käyttää meitä usein törke-
ällä tavalla hyväkseen, se on ihmisen tapa 
toimia. Kuten aikaisemmin sanoin, me eläm-
me aina rakkaudesta ja kaikki on anteeksi an-
nettu, jo ennen kuin mitään on tapahtunut. Me 
olemme täällä maan päällä opettamassa teitä, 
te opitte, jos se on teidän elämän polkunne 
mukainen asia. 
 
Näe siis omat pelkosi omana voimanasi, äläkä 
sekoita pelkoa noihin negatiivisiin tunteisiin, 
joita te ihmiset olette yllin kyllin keksineet 
itsellenne. Pelko on rakkaus ja rakkaus olet 
sinä. 
 
 
Leyla 
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Rantakäärme 
 

 
 
 
Rantakäärme puhuu: 
 
 
”Rakkaat ystäväni, minä olen odottanut tätä 
hetkeä, että pääsen puhumaan teille hyvin 
tärkeistä asioista. Ei ole ollenkaan yllätys, että 
aihe josta teille puhun, on pelko. Olen todella 
onnellinen siitä, että minulla on mahdollisuus 
puhua teille niin kuin asia on, suoraan. On 
muutamia asioita, joissa teillä ihmisillä on 
menneet konseptit sekaisin. Haluan antaa teil-
le mahdollisimman hyvän käsityksen siitä 
mitä itse ajattelen pelosta, mitä pelko oikeas-
taan on. Leyla puhui teille jo siitä jotakin ja 
hän on aivan oikeassa. Minä haluan kertoa 
teille asioista käärmeen näkökulmasta, joka 
voi olla teille hiukan yllättävä tai uusi, mutta 
te ymmärrätte niin paljon enemmän kuinka 
elämää voi oivaltaa ja helpottaakin monia 
asioita siinä. Te opitte jatkuvasti näkemään 
uusia puolia siitä ja se on meidän tarkoituk-
semme, opettaa teitä näiden viestien välityk-
sellä.  
 
Meitä käärmeitä pidetään pelon symbolina, 
monesti kun te ihmiset puhutte suurimmista 
peloistanne, te otatte käärmeet puheeksi. Te 
opetatte jo pienestä pitäen lapsillenne sen, että 
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meitä pitää pelätä ja että me olemme pahasta. 
Kaikella on tässäkin tarkoituksensa, mutta 
ehkä te joskus hiukan liioittelette. Meidän 
polkumme kohtaavat tai sitten eivät. Toisi-
naan käärmeen polulla tulee vastaan ihminen. 
Jos kysyt minulta, niin minä mieluummin 
valitsen että ei tulisi. Meidän polkumme ris-
teävät samalla tavalla kuin kenen tahansa pol-
ku risteää. Me tulemme toistemme kohdalle ja 
sinä haluat tappaa minut. Pysähtyisit ja mietti-
sit, mitä minä haluan sinulle sanoa ja katso 
sitten kuinka minä menen pois. Minä en halua 
sinulle ensinkään mitään pahaa, minä olen 
omalla matkallani jonnekin, enkä minä ole 
pyytänyt että sinä tulisit minun kohdalleni. 
Kuten et sinäkään ole pyytänyt minua omalle 
kohdallesi. Katso sitten vielä kerran, minä 
olen aika pieni sinuun verrattuna ja minun 
pelkoni sinua kohtaan sanoo sisälläni, että 
pakene. Se on minun reaktioni, joka syntyy 
pelosta sekunnin murto-osassa, oikeastaan se 
ei ole pelkoa vaan ainoastaan toimintaa, jota 
tuolla sanalla voidaan kuvata. Sinun reaktiosi 
voisi olla puolestaan se, että jatkat matkaasi ja 
toteat kaiken olevan hyvin. Minä halusin ky-
syä sinulta ihminen ihan oikeasti, että miksi 
sinun ensimmäinen reaktiosi on tappaa minut? 
Minun ensimmäinen reaktioni ei ole tappaa 
sinua tai edes purra sinua, se on vasta viimei-
nen keino. Me emme muutenkaan pure ketään 
ellemme koe olevamme jollakin tavalla uhat-
tuna tai ahdistettuna.  
 
Haluan tähän sanoa myös jotakin mitä moni 
teistä miettii, sellaisista onnettomista tapah-
tumista, että käärme on ollut jossakin missä 
sen ei tosiaan pitäisi olla. Mekin voimme jos-
kus eksyä ja vahingossa joutua vaikkapa ih-
misen kotiin tai jossakin sellaisissa maissa 
missä käärmeitä on enemmän ja me asumme 
ihmisten kanssa rinnakkain, välillä tiemme 
kohtaavat kummallisissa paikoissa. Se on 
elämää, ne ovat asioita joita vain tapahtuu, 
kaikella on tarkoituksensa, jokainen tarina on 
yksilöllinen. Ja ennen kuin jokaisesta onnet-
tomuudesta tai kohtalokkaasta tapahtumasta 
syytätte käärmettä, te voitte miettiä olisitteko 
itse voineet toimia toisin? Miettikää missä 
olitte ja miksi? Teillä on aina niin kiire syyttä 
kaikkia muita, että te unohdatte, että olette 

täällä myös oppimassa ja elämässä ja tämä 
kaikki kuuluu siihen. Me tulemme toistemme 
tielle jos se on tarkoitettu, jos sillä on merki-
tystä.” 
 
 
3. elokuuta, 2010 
Maiccu ja käärme 
 
 
 
(Tarina siitä, miten nämä kaksi oikein kohta-
sivat, tulee sitten myöhemmin Hiljaisen Vii-
sauden Voima-kirjaan.) 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Te opetatte jo 
pienestä pitäen 
lapsillenne sen, 
että meitä pitää 

pelätä ja että 
me olemme  
pahasta…  

…ehkä te jos-
kus hiukan 
liioittelette. 

 
Rantakäärme 
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Lilly 
 

 
 

Lillyllä ei ole enää paljon aikaa maan päällä, 
mutta se ei tunnu painavan mieltä. 

 
 

 ”Kaikella on tarkoituksensa ja välimatkalla ei 
ole väliä. Se, että me saamme viettää hetken 
yhdessä ja saan antaa tämän viestin juuri si-
nulle, on suuri merkitys ja minä olen hyvin 
kiitollinen tästä mahdolli-
suudesta. Minulla ei ole 
hirmuisen paljon aikaa jäl-
jellä, mutta minä olen niin 
iloinen kun voin antaa vies-
tin rakkaille ihmisilleni ja 
jättää heille jotakin itsestäni. 
Minulla on niin paljon sa-
nottavaa ja minä rakastan 
omia ihmisiäni niin paljon. 
Kukaan ei voi ymmärtää 
sitä kiitollisuuden määrä, joka sialla voi sy-
dämessään olla. Siitä saakka kun sain tulla 
tänne Gentle Barniin, on elämäni ollut kuin 
unta, se on ollut aivan kuin satua. Minä en 
jaksa lakata ihmettelemästä sitä miten elämä 
voi muuttua, pelosta rakkauteen. Siinäpä se, 
suurin opetus sinulle ja jokaiselle joka tätä 
lukee, sinun elämäsi voi muuttua, pelosta rak-
kauteen. Kaikkein tärkeintä mitä koskaan ku-

kaan voi kokea. Kuinka pelko muuttuu rak-
kaudeksi ja vapaudeksi. Sinä päivänä kun 
minä koin tuon muutoksen, tiesin, että olin 
tullut kotiin. Sen jälkeen elämäni on ollut 
pelkkää rakkautta. Minä olen ollut opettaja 
monille, minä olen ollut täällä auttamassa 
teitä ja rakastamassa teitä. Minulla on paikka 
monien sydämessä, lapsien ja aikuisten, eläin-
ten ja ihmisten, mutta kuinka monta paikkaa 
kaikille teille on minun sydämessäni, ei voi 
laskea, niitä on lukematon määrä. Minun sy-
dämessäni on paikka jokaiselle, jonka polkua 
olen voinut koskettaa. Minä en halua puhua 
menneisyydestä enne tuloani tänne. Minusta 
sillä ei ole merkitystä, se on aivan liian surul-
linen ja on aivan turhaa käydä läpi asioita 
jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä. Sen 
verran haluan sanoa, että ilman menneisyyttä 
en tietäisi mitä on olla onnellinen, mikä elä-
mässä on oikeasti tärkeää ja mitä on olla va-
paa. (Lilly näyttää mielikuvia minulle siitä 
päivästä kun hän tuli teille.) Minä haluan sa-
noa, että kaikki se mitä silloin tapahtui, on 
menneisyydessä, kaikki se on anteeksi annettu. 
Eläinten suurin opetus teille ihmisille on ny-
kyhetkessä olemisen lisäksi anteeksi anto ja 
pelosta rakkauteen siirtyminen yhdessä het-
kessä. Se, että te voitte todistaa tämän tapah-
tuman jokaisena päivänä, on niin suuri lahja, 
että sitä on vaikea kuvailla sanoilla niin, että 

ihminen ymmärtäisi. Te 
tunnette sydämessänne kai-
ken ja vain sillä on merki-
tystä, sanat ovat rajallisia, 
sanat ovat välillä turhia. 
Vain tunteilla on väliä.  
 
Ennen kuin minun aikani 
tulee lähteä täältä, niin mi-
nä haluan sanoa, että minä 
olen ollut onnellinen, mi-

tään en vaihtaisi elämässäni pois. Jokainen 
kokemus ja koettelemuskin ovat olleet tärkeä 
ja minä olen rakastanut jokaista hetkeä elä-
mässäni. Minä en kadu mitään enkä minä vi-
haa ketään. Minä rakastan jokaista sekuntia 
elämässäni. Minä haluan sanoa, että en malta 
odottaa, että pääsen näkemään omat lapseni 
kun pääsen toiselle puolelle. Sitten me kaikki 
saamme jälleen olla yhdessä. Minä en pelkää 

Me (eläimet) emme kos-
kaan vihaa, vaikka pel-

käisimmekin. 
 

Lilly-sika 
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mitään, eikä minulla ole kipuja. Minä lähden 
kun olen valmis lähtemään ja te voitte aina 
muistaa minut kauniina ja rohkeana Lillynä, 
joka opetti teille paljon. Me eläimet tiedämme 
mihin me olemme menossa, me tiedämme 
mikä meitä toisella puolella odottaa ja se 
kaikki on ainoastaan kaunista ja hyvää. Minun 
menneisyydessäni tapahtui paljon asioita, 
monia ystäviäni poistui toiselle puolelle vai-
keistakin paikoista, mutta kaikki on hyvin 
heillä nyt ja kaikki on anteeksi annettu. Minä 
haluan sanoa, että antakaa anteeksi se mitä te 
näette ja mitä tapahtuu, niin mekin teemme. 
Me emme koskaan vihaa, vaikka pelkäisim-
mekin. Se pelko mitä me koemme, on ihmis-
ten pelkoa, se on ihmisen aiheuttamaa pelkoa 
ja se synnyttää monissa ihmisissä lisää pelkoa 
jota he eivät osaa käsitellä. Kaikki se pelko, 
joka on meissä, on myös teissä. Teillä jokai-
sella on mahdollisuus muuttaa suuntaa ja siir-
tyä yhdellä harppauksella pelosta rakkauteen. 
Pelosta rakkauteen, se on minun viestini teille 
ja sen esimerkin olen antanut teille myös käy-
tännössä. Minä rakastan teitä ja minä sanon, 
että älkää pelätkö mitään, kaikki on vain rak-
kautta! Minun elämäni on ollut seikkailu ja 
minä annan tilaa seuraaville seikkailijoille!” 
 
 
Lilly-sian kommunikointi 
tehtiin 1. elokuuta, 2010 
 
 
 
Lilly asuu The Gentle Barn farmilla Kalifor-
niassa. Se on todellinen taivas monille kaltoin 
kohdelluille eläimille ja vierailemisen arvoinen 
paikka!  
 
 

he Gentle Barn on voittoa tuottamaton yhtiö. 
Sen perusti Ellie R. Laks 1999 ja sitä johtaa 
tällä hetkellä Ellie itse kumppaninsa Jay Weine-
rin kanssa. Ellie ja Jay kokivat hyvin samankal-

taisen lapsuuden, he molemmat tunsivat itsensä yksi-
näisiksi, näkymättömiksi ja väärinymmärretyiksi. He 
molemmat huomasivat saavansa huomiota, ystävyyttä 
ja ehdotonta rakkautta nimenomaan eläimiltä. Koska 
eläimet pelastivat heidän henkensä, heidän unelmansa 
olikin saada pystyyn paikka, jossa lapset voivat saada 
tukea ja hoitoa eläimiltä aivan kuten he itse saivat. 
Ellie ja Jay asuvat tilalla kolmen lapsensa kanssa. He 
näkevät 120 pelastettua eläintään opettajina, paranta-

jina, ystävinä ja sankareina. Jokainen heidän eläimis-
tään on pelastettu hirvittävistä olosuhteista, heitteille-
jätettyinä ja yksinäisinä, ja silti ne kaikki ovat selvin-
neet anteeksiannon, luottamuksen, rakkauden ja roh-
keuden avulla. Nämä ovat ominaisuuksia joihin Ellie ja 
Jay pyrkivät joka päivä, ja jotka he opettavat myös 
lapsille jotka vierailevat Gentle Barnin tilalla.  
 
Lähde:  http://www.gentlebarn.org/. 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

 
 
 
 
Oletko huomannut, miten maailma muuttuu? 
Asiat eivät olekaan niin kuin ne juuri eilen 
näyttivät olevan. Tämä aika opettaa meitä 
pitämään huolta toisistamme aivan uudella 
tavalla, emmekä me enää pelkää näyttää sy-
vää rakkautta kaikkia eläviä olentoja kohtaan. 
Me olemme myös – hitaasti mutta varmasti – 
valmiita hyväksymään eläimet tasavertaisina 
elinkumppaneina maapallollamme. Nämä 
ovat päiviä kun lehmät (siat englanninkieli-
sessä maailmassa) lentävät! Gentle Barn on 
siitä yksi hyvä esimerkki: Ellien ja Jayn 
unelmaprojekti luo hyvää oloa ihmisille ja 
eläimille tasapuolisesti. Ja hyvää lentoa, Lilly, 
kun sinun aikasi tulee. Tiedän, että minun 

T 
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sydämeni on sinun kanssasi. Kiitos käärme, 
Leyla ja Lilly!  
 
Kiitokset Maiculle, että annat aikaasi myös 
Gentle Barnin väelle, auttaen heitä hienolla 
tavalla. Heti alussa on käynyt selväksi, että 
tämän tärkeän farmin eläimillä on paljon sa-
nottavaa ja että nämä kommunikoinnit sopivat 
kaikkien korville. Tämän lehden kautta kuul-
laan jatkossa lisää siitä, mitä farmilla oikein 
tapahtuu - kaikessa hiljaisuudessa. Me tuem-

me Gentle Barnia täydestä sydämestämme: 
Maiccu kommunikoi ja minä lähetän rei-
kienergiaa eläimille, jotka sitä sattuvat tarvit-
semaan. 
 
Myöhemmin syksyllä kuulemme mitä eräällä 
aivan erityisellä kalkkunalla on mielessään. 
 
 
Lea

♥ 
 

Ota yhteyttä: 
 

info@animalstalk.fi 
 

Maiccu Kostiainen 
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/lumensilta 

 
Käännöksiä eläinkommunikoinnista: 

http://elainkommunikointi.blogspot.com/ 
 
 

Vieraamme: 

Lilly + The Gentle Barn 
http://www.gentlebarn.org/ 

 
 

Tämä ja muut numerot netissä: 
 

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

♥ 


