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Muutoksesta, joka oli teemana edellisessä numerossa, jatkamme nyt eteenpäin 
luottamisen parissa. Luottaminen niin Universumiin kuin omaan sisäiseen ääneen 
on tärkeää, etteivät ikuisesti puhaltavat muutoksen tuulet kaada sinua kokonaan. 
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1 
 
Leyla jatkaa omaan taattuun tyyliinsä, jonka 
jo tunnistat, jos olet seurannut lehteämme 
alusta saakka. Maailman henkisissä kirjoituk-
sissa ei ole juurikaan eläinten mielipidettä 
kuunneltu, ja tämä lehti täyttää sitä ammotta-
vaa aukkoa omalla, ainutlaatuisella tavallaan. 
Kukapa tulisi ajatelleeksi, että eläimiäkin voi 
haastatella, tai kuunnella?! 
 

No, itse asiassa, eläinkommunikointi on joil-
lekin arkipäivää ja toisille se on vain vitsi. 
Tässäkin kohtaa meillä kaikilla on vapaa tahto. 
On muistettava, että jokainen kulkee oman 
polkunsa, omaan tahtiinsa ja avautuu erilaisil-
le asioille vasta silloin kun on siihen sydän-
tään myöten valmis. Usein ihminen on valmis, 
kun kysymyksiä alkaa virrata sisältäpäin. Sillä 
tavoin monet ihmiset päätyvätkin ottamaan 
yhteyttä eläinkommunikoijaan: heidän sydä-
mensä ovat täynnä suuria kysymyksiä ja he 
etsivät niihin vastauksia. 
 
Meidän lukijakuntamme on kasvussa ja 
olemme saaneet hyvää palautetta, luotamme 
vakaasti siihen, että meidän ylöskirjaamamme 
eläinten sanat leviävät juuri sinne, minne ne 
on tarkoitettukin, eli ihmisten sydämiin; tuo-
den iloa, valoa ja lohtua elämään. 
 
Vieraanamme on eläinkommunikoija Linda 
Roosloot Hollannista. Linda on paljon muuta-
kin kuin eläinkommunikoija ja enkeliterapeut-
ti. Voit katsoa linkit lehden lopussa, jos tahdot 
lukea hänestä lisää. 
 
Telkän haastattelu, jolla Maiccu aloittaa, on 
suuri sydämenavaus; tunnet sen energian ko-
ko kehossasi, jos avaudut pienen linnun suu-
relle viestille.  
 
Lea 
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2 
Maicun sanoja 

Aloittaessani kirjoittamaan tätä on elämässäni 
todellakin kääntynyt ihmeellinen uusi sivu. 
Aivan kuin Universumi olisi lähettänyt mat-
kalle kartan kera ja potkaissut takapuoleen, 
että hyvää matkaa! 
 
Vuoden vaihtuessa 2010 puolelle sanoin, että 
tunne oli aivan kuin olisi nostettu taakka har-
teilta ja huokaisin helpotuksesta. Raskas vuosi 
2009 jäi taakse, siitä päästettiin irti ja oli jäl-
leen aika aloittaa puhtaalta pöydältä. Kylläpä 
sinne pöydälle onkin kasaantunut uusia suo-
rastaan häkellyttävän ihmeellisiä asioita. 
Unelmat käyvät toteen. Tämä vuosi 2010 on 
ihmeiden vuosi ja sen ovat todistaneet jo ta-
pahtumat vuoden muutaman ensimmäisen 
viikon aikana. 
 
Elämä tulee todennäköisesti muuttumaan 
melkoisesti seuraavien kuukausien aikana. 
Voin sanoa kaikille suoraan sydämestäni: 
uskokaa unelmiinne, kuunnelkaa sydäntänne, 
aivan kaikki on mahdollista. 
 
Jatkossa varmaankin tulen kertomaan teille 
kaikista näistä tapahtumista lisää ja suorastaan 
odotan innolla seuraavaa Hiljaisen Viisauden 
Voimaa, jossa käsitellään Vetovoiman Lakia. 
Leyla vastaa kysymyksiin ja kertoo oman 
näkemyksensä siitä. 
 
Miten upealla tavalla tämä lehtikin on solju-
nut kuin suurta suunnitelmaa seuraten. Jokai-
nen aihe jota olemme käsitelleet, on sopinut 
juuri sillä hetkellä omaan elämääni. Tässä 
numerossa käsittelemme luottamusta ja se on 
äärettömän tärkeä aihe. On todella mielenkiin-
toista nähdä miten nämä rakkaat eläimemme, 
niin kotona kuin luonnossakin, aiheesta ajatte-
levat ja kuinka ne sen kokevat. 
 
Seuraavaksi haastattelen Telkkää, lintua joka 
ei päässyt lähtemään muiden mukana etelään, 

vaan se tupsahti ystäväni kotitalon pihalle. 
Sen lintusydän oli täynnä luottamusta, vaikka 
toisaalta se oli kovin peloissaan oudosta tilan-
teesta.  
 
Antakaa siis unelmillenne siivet, ajatelkaa 
suuria tänä vuonna ja lähtekää kanssani ih-
meelliselle seikkailulle telkkätytön ja sitten 
Leylan maailmaan - ja sitten avoimin mielin 
katsomaan mitä muuta vuodella 2010 on 
meille tarjota tässä lehdessä. Materiaali ei 
meiltä lopu niin kauan kuin eläimiä maail-
masta löytyy!  
 
16.1.2010 
Rakkaudella 
Maiccu  
 
 

3 
 

Telkkätytön viisaudet! 
 

 
Telkkä tammikuussa 2010 

 
Hei, minä olen odottanut jo jonkin aikaa, että 
pääsen kertomaan ajatuksistani. Minulle on 
kerrottu etukäteen mitä tapahtuu ja että joku 
ottaa minuun yhteyttä. En minä siitä mitään 
ensin ymmärtänyt, mutta olin luottavaisella 
mielellä. Minulle kerrottiin että puhumme 
luottamuksesta (Maiccu kertoi) ja minä olen 
valmis kertomaan mitä se tarkoittaa minulle. 
 
Minä olen vain yksinkertainen lintu, jolla on 
eriskummallinen tarina kerrottavana. Sillä 
miksi minä olen näin päätynyt oikein julki-
suuden valokiilaan, on varmasti jokin suu-
rempi tarkoitus. Universumissa, tässä maail-
massa jossa me elämme, ei koskaan tapahdu 
mitään virheitä. 
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Minä olen aivan tavallinen lintu, jolla on 
aivan tavallisia ajatuksia. 

 Ne saattavat kiinnostaa teitä, tai sitten 
eivät, mihinkään ei kannata takertua. 

 
Minä olen nyt opetellut joitakin viikkoja ih-
misten termejä ja ihmisten ajatusmaailmaa. Se 
on minun mielestäni aika mielenkiintoista. 
Haluaisin sanoa siitä muutaman sanan, jos 
sopii. (Maiccu: Totta kai se sopii, voit kertoa 
ihan mitä itse haluat.) 
 
Tämä on vain minun mielipiteeni, ei mitään 
sen suurempaa tai kummallisempaa. 
 
Minun mielestäni 
te ihmiset ajatte-
lette hiukan liian 
monimutkaisesti. 
Sinäkin (=Maiccu) 
olet ajatellut tätä 
haastattelua paljon 
ja aivan liian mo-
nimutkaisella ta-
valla. Minä olen aivan tavallinen lintu, jolla 
on aivan tavallisia ajatuksia. Ne saattavat 
kiinnostaa teitä, tai sitten eivät, mihinkään ei 
kannata takertua. Minä siirrän ajatuksen virtaa 
sinulle ja sinä tulkkaat sen ihmisille luetta-
vaksi. Koska sinä opit luottamaan itseesi niin 
paljon, että et pohdi asioita ennalta käsin lii-
kaa? Tässä sinä huomaat, tämä ei jälleen ker-
ran ole ollenkaan sitä mitä sinä sen ajattelit 
olevan. Eikö silloin kannattaisi luottaa siihen 
hetkeen ja aikaan jossa on ja tehdä asiat niin 
hyvin kuin ne kullakin hetkellä tulevat ulos eli 
älä mieti ennalta käsin mitään. Tämä sopii 
hyvin sinun aiheeseesi, luottamiseen. Tämä 
on sinulle suuri opetus. Tämä haastattelu on 
luultavasti erilainen kuin ajattelit ennalta kä-
sin ja siinä on sen suurin opetus. 
 
Miksi miettiä ja miettiä liikaa asioita jotka 
sitten kuitenkin toteutuvat erilailla kuin ne on 
ajateltu, lopputuloksen kuitenkin ollessa täy-
dellinen? Minä sanon ihmisille: tämä on luot-
tamuksen todellinen olemus. Ole tässä hetkes-
sä ja ajattele tässä olevan kaiken mitä ikinä 
tarvitset. Kun olet oppinut olemaan tässä täy-
dellisessä hetkessä ilman turhia ajatuksia ja 
huolia tulevaisuudessa, opit ja huomaat, että 
aina ja ikuisesti kaikki menee parhaalla mah-
dollisella tavalla, aina!  
 

Minä kerron teille luottamuksesta oman esi-
merkkini omasta elämästäni. Ja ennen kuin 
jatkan elämästä nautiskelua täällä hurmaavas-
sa pesässäni näiden ihanien ihmisten kellaris-
sa, voin vielä kertoa hiukan siitä mitä minä 
esimerkiksi haluaisin syödä tai jotain käytän-
nön asioita. 
 
Minun tarinani voisi olla aivan hyvin jonkun 
ihmisen tarina. Jälleen kerran, älkää pitäkö 
meitä niin kovin erilaisina, tämä kaikki olisi 

voinut tapahtua 
myös ihmiselle 
siinä missä minul-
le, linnulle. 
 
Minä synnyin to-
della myöhään ke-
sällä. Silloin ei 
ollut enää paljon 

aikaa siihen kun olisi pitänyt lähteä matkalle 
etelään. Minun äitini huomasi hyvin pian, että 
minä en osaa lentää ja selväksi kävi se, että ei 
ollut aikaa opetella. Muiden lintujen tuli aika 
lähteä. Se mitä sitten tapahtui muuttikin kai-
ken.  
 
Näin voisi tapahtua kenelle tahansa teistä, 
eikö niin? Minä en ollut vielä aikuinen, mutta 
en ihan lapsikaan enää. (Me linnut kehitymme 
hiukan nopeammin kuin ihmislapset, kaipa te 
sen tiedätte.) Minun äitini kasasi meidät kaik-
ki sisarukset kasaan ja kertoi kaikille, että 
koska minä en osannut lentää, en minä lähtisi 
mukaan. Hän sanoi, että minun pitäisi kuiten-
kin lähteä järveltä vähän etäämmäs ja mennä 
johonkin sellaiseen paikkaan, jossa uskoisin 
pärjääväni. Tärkeintä mitä äitini sanoi oli: 
seuraa sydämesi ääntä. Luota siihen, että 
kaikki menee parhain päin. Hän sanoi, että 
minä selviän ja että me näemme jälleen kesäl-
lä. Muut lähtivät ja minä katselin aika haikea-
na heidän peräänsä. Mutta minä päätin, että 
minä näen äitini uudelleen seuraavana kesänä. 
Ja että minulle itselleni tapahtuu vain hyviä 
asioita.  
 
Minä en tiedä koska kesä tulee, aika on muu-
tenkin minulle outo käsite, mutta minä tiedän, 
että kunhan lumi sulaa, niin siitä ei ole enää 



  Hiljaisen Viisauden Voima 1/2010 (4) © Copyright Animals Talk TMI 2010  5

kovin pitkä aika kesään. Minä kävelin aika 
pitkän matkan ja ajattelin koko ajan että var-
masti jossakin on joku joka auttaa minua 
eteenpäin. Minulla ei ollut mitään käsitystä 
siitä minne olin menossa, mutta minä kuunte-
lin sydämeni ääntä. 
 
Yhtenä iltana minä sitten tulin tämän talon 
pihaan ja katselin valoja ikkunassa. Eivät nuo 
ihmiset ainakaan kovin vaarallisilta näyttä-
neet. Sydämen ääni sanoi, että minun pitää 
odottaa aamuun. Enkä minä olisi enää kovin 
pitkälle jaksanut kävelläkään. Seuraavana 
päivänä tämän talon ihmiset löysivät minut 
pihalta ja ottivat minut hoiviinsa. Minä pääsin 
sisälle ja minulle tehtiin oma pesä ja minä 
sain ruokaa. Jokin minussa sanoi, että olin 
kuunnellut oikein hyvin sydämeni ääntä ja 
luottanut siihen, että minulle ei voi sattua mi-
tään pahaa. 
 
Tähänastisessa elämässäni tämä on ollut tär-
kein asia mitä minulle on tapahtunut, enkä 
millään malta odottaa kesää, että pääsen ker-
tomaan muille tästä mahtavasta seikkailusta ja 
siitä, että kaikki ihmiset eivät ole pahoja. Ih-
mistenkin kanssa kannattaa kuunnella sydän-
tään. Minä luotin johonkin joka oli paljon 
isompi kuin minä, minä tarkoitan tällä koko 
tilannetta.  
 
(Maiccu: Kuinka monelle ihmiselle tuollainen 
tilanne olisi voinut olla liikaa? Kuinka moni 
meistä uskaltaisi hypätä tuntemattomaan tai 
luottaa tilanteeseen kuin tilanteeseen? ) 
 
Tänä talvena minä olen päättänyt oppia len-
tämään, että seuraavana kesänä sitten osaan. 
Minulla on hyvä opettaja, ihminen joka minua 
opettaa. Minä en aio antaa periksi enkä minä 
suosittele periksi antamista kenellekään. Minä 
luotan itseeni ja siihen, että opin. Luottakaa 
itseenne, se on luottamuksesta kaikkein tär-
kein asia. Kukaan muu ei voi luottaa siihen 
että sinä luotat itseesi, ymmärrätkö? 
 
Maiccu: Entä sitten jos käy niin, että et opi-
kaan lentämään?  Sitä minä en tiedä ja en sitä 
myöskään mieti. Oletko sinä oppinut mitään 
viimeisten hetkien aikana? Minä en mieti sitä, 

että entä jos en opi tai varsinkaan murehdi 
sitä. Se olisi tuhoon tuomittu ajatus ja sillä 
hetkellä antaisin periksi. Jos sitten en opi len-
tämään, mikä on täysin mahdollista, niin se on 
sitten toinen hetki, sitä ei kannata miettiä nyt. 
Mietitään sitä sitten, eikö niin, sillä hetkellä 
kun kesä tulee. Sitten kun kesä tulee, minä 
toivon pääseväni järvelle katsomaan kun muut 
tulevat kotiin, minä haluan olla heitä siellä 
vastassa, osasinpa lentää tai en! Uida minä 
kuitenkin osaan ja mitä sitten sen jälkeen ta-
pahtuu: en minä tiedä, etkä sinä, eikä sitä 
kannata miettiä. Kaikella on tarkoituksensa ja 
minä tiedän senkin, että kun tulee aika lähteä, 
tulee minulle ikävä tätä omaa pesääni, jonka 
nämä ihanat ihmiset minulle rakensivat.  
 
Minä en tiedä niin kovin paljon muuttolintu-
jen maailmasta vielä, minä opin siitä kun aika 
tulee. Me elämme vuosisatojen ja tuhansien 
saatossa kehittyneiden vaistojemme varassa ja 
kuuntelemme ilman henkiä. Me osaamme 
lukea vuodenaikoja ja ajankulkua omalla ta-
vallamme. Me linnut suunnistamme Rakkau-
den Verkossa, se on kuin suuri maailmanlaa-
juinen kartta joka muistuttaa teidän ihmisten 
karttaa jonkin verran. Sen verran äiti kertoi 
kun he olivat lähdössä. Hän sanoi, että me 
opimme matkalla kaiken mitä pitää tietää ja 
että matka on raskas mutta tärkeä; se on kuin 
pieni elämä. Minun elämälläni on ollut toisen-
lainen tarkoitus. Ainakin minä olen saanut 
opettaa teitä hiukan, ehkä te olette oppineet. 
Kunpa te muistaisitte, että mitä suurempi vai-
keus, sen suurempi luottamus ja teillä ei ole 
mitään hätää. Meitä kaikkia rakastetaan aivan 
suunnattoman paljon. Minä tiedän että minua 
rakastetaan. 
 
Eikö se, että joku tuntematon auttaa pienen-
päänsä ja heikompaansa ole osoitus suuresta 
rakkaudesta, miten minä sitä teille vielä pa-
remmin voisin kuvata? Ei minun tarvitse; ra-
kastakaa toisianne ja luottakaa itseenne, siinä 
on hyvin paljon muutamassa sanassa. 
 
Rakkaus ja luottamus. Minun äitini rakasti 
minua ja luotti minuun. Rakastakaa ja luotta-
kaa omiin lapsiinne, niin he ovat turvassa. 
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Te kysyitte, että mitä minä haluaisin syödä? 
 
Minä saan ruokaa riittävästi ja olen siitä hyvin 
kiitollinen. Se mitä minä söisin luonnossa on 
siellä järven pohjassa, sitä te ette luultavasti 
sieltä minulle saa. Minä olen kyllä maistellut 
myös pientä kalaa kun olin ihan pieni, äitini 
suusta, kala voisi olla hyvää.  
 
(Maicun visio: Ostakaa raakaa kalaa esim. 
silakkaa ja jauhakaa se vaikka lihamyllyllä tai 
tehosekoittimella ja tehkää pieniä palleroita 
ilman jauhoja tai muuta.. Ehdottaisin tässä 
kohtaa myös katkarapuja?! ) 
 
Leipä jota minä saan, on sekin hyvää, mutta 
sellaista en ole koskaan luonnossa syönyt. 
Kaiken kaikkiaan minun asiani ovat hyvin, 
minä odotan, että lumi sulaa ja sen jälkeen on 
sitten sen jälkeen. Minä elän tässä hetkessä, 
odottaen tulevaa, se on hiukan eri asia kuin 
teillä ihmisillä: te elätte eilisessä ja murehditte 
tulevaa. Minä nautin olostani, nauttikaa te 
omastanne ja odottakaa tulevaa innostuneena 
ja kiitollisena tästä hetkestä ja olkaa luottavai-
sin mielin! 
 
Maicun huomautus: Tämän tehtyäni luin tel-
kästä Wikipediasta ja siellä on hyviä vinkkejä. 
Kirjoittaessani tätä sain ihan selvän näyn siitä, 
että telkkäemo antoi poikaselle ruokaa omasta 
suustaan. Wikipediassa sanotaan, että telkkä-
emo ei koskaan ruoki poikasiaan. Mene ja 
tiedä, kaikki on mahdollista, ehkäpä tässä 
tapauksessa tätä poikasta onkin ruokittu?  
 
Me saimme taas suuria sanoja elämästä, erit-
täin koskettava tarina ja hyvin verrattavissa 
kenen tahansa ihmisen elämään. 
 
Uskotaan siihen että siivet kantavat! 
 
 
16.1.2010 
Maiccu 
 

. Telkkätyttö löytyi 18.1. aamulla kuol-
leena kellaripesästään. Se kuoli varmasti on-
nellisena lämpimässä pesässään, eikä sen tar-
vinnut paleltua lumeen. Se on hyvä asia. 

 
Telkkä ei halunnut valittaa, se ei halunnut 
sääliämme, sen sielu janosi pelkkää iloa tässä 
hetkessä. Urhea pieni lintu taivalsi pitkän 
matkan päästäkseen kertomaan meille lisää 
Rakkauden Verkosta. Se ei ehkä tiennyt mat-
kansa alussa, että se tulee mukaan tähän leh-
teen, kertomaan meille luottamuksesta, mutta 
Universumi tiesi. Kaikella on tarkoituksensa. 
Telkkä oli oikeassa: virheitä ei tapahdu. Sen 
lyhyt elämä loihti meille suuren opetuksen. 
Seuraavan kerran, kun oma luottamuksesi 
hiipuu, muista miten telkkä sanoi Maiculle: 
Oletko sinä oppinut mitään?  
 
Lea 

 
4 

 

Leylan perintö: 
Luottaminen 

 
”Rakkaani, puhutaan luottamuksesta. Se on 
seuraava aiheemme josta lupasin kanssasi 
puhua. 

Luotatko sinä itseesi? Luotatko sinä minuun? 
Luotatko sinä maailmankaikkeuteen? Luotat-
ko siihen, että kaikki menee juuri niin kuin 
pitääkin? Luotatko siihen, että sinulla on 
avaimet jokaiseen tilanteeseen elämässäsi?  

Mitä se tarkoittaa kun puhutaan luottamisesta. 
Samaan aikaan puhutaan paljon myös usko-
misesta. Uskomisella ja luottamisella tässä 
tapauksessa ei ole mitään tekemistä uskonnon 
kanssa. Te ihmiset hyvin usein sekoitatte nä-
mä kaksi asiaa. 

PS
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Kaikki on hyvin, siihen sinun 
pitää luottaa. 

Ah... Meinasin alkaa selittämään mikä ero on 
uskonnolla ja uskomisella (Maicun huomau-
tus: pyyhin pari riviä tekstiä pois) mutta sillä 
ei ole oikeastaan merkitystä tähän aiheeseen 
liittyen. Nyt te ihmettelette kuitenkin, että 
mitä olisin halunnut sanoa uskonnosta. Voin 
sanoa siitä jotakin hyvin lyhyesti. 

Ihmisillä ei ole ainoastaan yhtä uskontoa, niitä 
on monia, toiset niistä vaikuttavat paljon 
myös eläinten oloihin ja elämään. Eläimillä ei 
ole kuitenkaan kannanottoa uskonnoista puo-
leen tai toiseen, ei myöskään minulla. Uskon-
to on asia jonka ihminen on kehittänyt itsel-
leen, erilaisiin elämäntilanteisiin. Uskonto voi 
olla yhdistelmä erilaisista 
asioista joihin ihminen 
haluaa uskoa ja luottaa. 
Kuitenkin, uskonto tulee 
aina ihmisen ulkopuolelta 
ja siitä määrää tai sitä hal-
litsee ryhmä ihmisiä; ul-
kopuolisia ihmisiä.  

En selitä enempää uskonnosta, te ymmärrätte 
kyllä uskonnon ja uskon eron. Eriasia on sit-
ten se, että monet eivät erota näitä asioita toi-
sistaan ja pitävät omaa uskontoaan samana 
asiana kuin usko. Toivottavasti en ole sekoit-
tanut teitä lopullisesti. Tarkoitus on kuitenkin 
puhua luottamuksesta.   

Voisimme oikeastaan aloittaa kertomalla teil-
le tarinan elävästä elämästä, siitä miten Maic-
cu oppi ymmärtämään mitä on luottamus. 
Minä opetin sen hänelle, kaikkein kauneim-
malla tavalla mitä voi olla. Tässä on tarina 
siitä kun minä poistuin maanpäällisestä ke-
hostani.   

Moni teistä varmaankin ajattelee, että miksi 
minä aina palaan tähän samaan asiaan, siihen 
hetkeen kun poistuin maan päältä tänne toisel-
le puolelle. Siihen on olemassa hyvin selvä 
syy. Kun minä kerron teille kaikille, jotka 
luette näitä viestejä, erilaisia asioita - ja niin 
sanottuja opetuksia - minä opetan samalla 
Maiccua. Hän on minun oppilaani ja läheisin 
ihmiseni. Tämän lisäksi, hän saa kaiken tie-
don minulta suoraan. Hän tulee levittämään 

tätä asiaa muussakin muodossa kuin vain kir-
joitetussa muodossa. Kirjoittaessaan hän oppii 
ja oivaltaa ja osaa opettaa muita uudelleen ja 
uudelleen. Minä haluan kertoa tämän kaiken 
teille, että te ymmärrätte paremmin. Jokainen 
sana on tarkoitettu teille kaikille, teillä jokai-
sella on omat opettajanne tällä puolella, minä 
kuulun niihin myös.  

Nämä viestit eivät ole ainoastaan Maiculle. 
Yksinkertaisesti, silloin kun minä poistuin, 
kaikki alkoi, se oli ensimmäinen askel, en-
simmäinen opetus. Ensimmäinen opetus luot-
tamuksesta, yhteinen matkamme päättyi yh-
dessä muodossa ja alkoi toisessa. Kaikki sai 

alkunsa tuona syksyisenä 
iltana. Siksi me olemme 
nyt käsitelleet ensimmäi-
senä aiheena luopumisen, 
jotta voimme aloittaa alus-
ta, luottamuksesta. 

Minun aikani oli tullut poistua täältä maan 
päältä. Tästä kaikesta on ja oli olemassa suu-
rempi suunnitelma, niin kuin on teidän jokai-
sen elämästänne. Tämä ei tarkoita sitä ettetkö 
voisi vaikuttaa elämääsi sen jokaisena hetkenä 
ja itse määrätä suunnan ja päättää omista asi-
oistasi. Jokaisella teistä on vapaa tahto ja te 
muutatte elämänne suuntaa jatkuvasti. Suun-
nitelma muuttuu aina, jos te olette siihen val-
miita. 
 
Silloin kun minä lähdin, minä tiesin, että se 
oli täydellinen hetki ja että tuolla hetkellä 
kaikki oli valmista. Minun ihmiseni olivat 
valmiita. Oikeastaan Maiccu on oivaltanut 
tästä kaikesta jo hyvin paljon ja hän kertoo 
tämän tarinan aina niille ihmisille joita hän 
opettaa. Siitä huolimatta minä haluan kertoa 
tämän teille kaikille vielä omilla sanoillani 
niin, että te voitte ymmärtää miten tämä kaik-
ki liittyy luottamiseen. 
 
Tuona iltana Maiccu sai monia puheluita ih-
misiltä jotka halusivat auttaa ja he todella 
auttoivatkin. Minun ympärilläni oli niin pal-
jon enkeleitä ja suojelevaa energiaa, että minä 
en pelännyt lainkaan. Minulla oli hyvä olla, 
vaikka se ei ehkä näyttänytkään siltä.  
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Luottamus on fyysinen olotila, jossa 
tuntuu hyvältä ja kevyeltä, aivan kuin 

taakka olisi nostettu harteilta pois. 

 
Jälkeenpäin jotkut noista ihmisistä sanoivat 
Maiculle, että kävi niin kuin kävi koska hän ei 
luottanut minun 
parantumiseeni 
tarpeeksi tai usko-
nut riittävästi Ju-
malan parantavaan 
voimaan tai muu-
ta.  
 
Minä haluan, että te kaikki otatte nyt tästä 
opiksenne. Jos jotain tapahtuu ja niin on tar-
koitettu tapahtuvaksi, ei edes Jumala sitä voi 
muuttaa, jos tapahtumalla on suurempi tarkoi-
tus. Ymmärrättekö mitä minä tarkoitan, mitä 
haluan teille sanoa? Ei ole mitään suurempaa 
tai jumalaisempaa tai kauniimpaa kuin se het-
ki kun pääsee toiselle puolelle, takaisin sinne 
mistä on aikanaan lähtenyt. Mikään usko jo-
honkin ulkopuoliseen, ei Maicun eikä kenen-
kään toisen taholta, ei olisi saanut tässä asias-
sa suuntaa muutettua tai koko tapahtumaa 
peruutettua. 
 
Tässä piilee luottamuksen syvin olemus; luo-
tatko siihen, että mitä tahansa tapahtuu elä-
mässäsi, se on sinun korkeimmaksi parhaak-
sesi ja täydellisen oikein. Maiccu oivalsi tä-
män, muttei hänkään sitä heti ymmärtänyt 
Ajan kanssa hän alkoi nähdä suuremman ku-
van tästä asiassa ja hiljalleen hän tunsi että 
kaikki on hyvin. 
 
Ei tämä ole hänelle helppoa vieläkään, minä 
olen tässä läsnä ja näen kuinka vaikeaa hänel-
le on tästä asiasta teille kirjoittaa. Mutta minä 
autan. Me tiedämme, että tämä on meidän 
yhteinen tiemme ja tarkoituksemme; auttaa 
muitakin ymmärtämään mistä luottamuksessa 
on kyse, kuten myös kaikissa muissa asioissa, 
joista me teille puhumme. 
 
Minä kysyn teiltä nyt siis vielä kerran: Seu-
raavan kerran, kun jotain näennäisesti kata-
strofaalista tapahtuu elämässäsi, niin uskotko, 
että se on sinulle sillä hetkellä parhaaksi, että 
siinä piilee suurtakin suurempi lahja? Kaikki 
on hyvin, siihen sinun pitää luottaa. Kun elä-

mä heittää sinua sinne tänne, niin luota siihen, 
että se kaikki vie sinua eteenpäin. 
 

Me puhuimme jo 
muutoksesta ja 
sen pysyvyydestä 
aina vakiona. 
Luota siihen, että 
sateen jälkeen 
paistaa aurinko. 
Aikaa ei voi mää-

rätä, mutta jos sinä olet luottavaisella mielel-
lä, antaen universumille mahdollisuuden aut-
taa ja ohjata sinua, kaikki käy aina parhain 
päin. Te ihmiset ette luota itseenne ja se on 
suuri ongelma. 
 
Te syytätte aina tapahtuneista asioista ulko-
puolisia tahoja tai muita ihmisiä. Minä kysyin 
alussa, uskotteko te että teillä on avaimet 
kaikkiin tilanteisiin? Jokaiseen kysymykseen 
jonka esität, sinulla on siihen sisälläsi vastaus. 
Kyllä sinullakin, juuri sinulla, jonka elämä 
näyttää juuri pysähtyneen paikalleen. 
 
Meille eläimille luottaminen on usein hel-
pompaa. Me luotamme siihen, että oma ihmi-
nen tulee, antaa ruokaa, vie ulos, pitää hyvänä 
jne. Meidän elämämme on yksinkertaista, 
siksi että me haluamme sen olevan sitä. Mei-
dän ajatuksemme, tekomme ja kaikki se, mitä 
meille tapahtuu, on hyvin yksinkertaista. Me 
emme murehdi ensiviikon ruokalistaa, me 
emme murehdi laskuja tai muuta. Mutta me 
murehdimme välillä teidän takianne. 
 
Me kuulemme teidän murheenne. Te kuljette 
eteenpäin ja taaksepäin, miettien rahaa, ruo-
kaa, siivoamista, avioliittoa, lapsianne jne. Jos 
te kuulisitte puoliakaan omista ajatuksistanne, 
niin te voisitte nähdä sen itse: te ette luota 
oikeastaan mihinkään elämässänne. 
 
Miltä se tuntuisi kuten Taapi (kissavieras Hil-
jaisen Viisauden Voimassa 1) sanoi: istukaa 
pahvilaatikossa päivä ja miettikää elämäänne 
uudestaan. Mitä se hyödyttää murehtia huo-
mista, kun tässäkin päivässä on ihan riittävästi 
miettimistä? 
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Jos jokin on ihmiselle ”liian 
helppoa”, hän ei voi sitä uskoa 
todeksi. Niinpä hän tekee siitä 

jälleen monimutkaista. 

Jos te oppisitte luottamaan millin verran elä-
män virtaan ja maailmankaikkeuteen, teillä 
olisi niin paljon helpompaa. Teidän luotta-
mustanne koetellaan vaikeilla asioilla, aivan 
kuin olisitte jatkuvassa testissä. Heti kun te 
alatte osoittaa luottamusta itseenne ja elä-
määnne kaikki helpottuu sillä sekunnilla. Tä-
mä on monesti liian helppoa ihmisille. Vasta-
us kaikkeen on aivan liian lähellä, se on aivan 
liian yksinkertaista. Jos jokin on ihmisen mie-
lestä ”liian helppoa”, hän ei usko sitä todeksi. 
Niinpä hän tekee siitä jälleen monimutkaista. 
Te elätte kierteessä, oman mielenne kiertees-
sä. 
 
Voi kuinka paljon teitä rakastetaankaan ja 
kuinka paljon teitä halutaan auttaa niin mo-
nelta taholta. Lopettaisitte taistelemisen vas-
taan ja lakkaisitte yrittämästä etsiä kaikkeen 
vastauksia teidän ulkopuoleltanne. Katsokaa 
kerrankin sydämeenne, mitä se sanoo, mitä se 
tuntee? Te yritätte järkeillä asioitanne ja elä-
määnne, mutta ilman luottamusta omaan si-
säiseen ääneenne, sydämenne ääneen, te vain 
taistelette luottamista vastaan. 
 
Minä lupaan teille, että jos te luotatte kaiken 
olevan hyvin, te olette turvassa. Vaikeimmal-
lakin hetkellä, silloin kun tuntuu että koko 
elämä murenee käsiin ja kaikki menettää mer-
kityksensä, te olette turvassa. Silloin te olette 
oivaltaneet elämästänne niin paljon, että seu-
raavan myrskyn tullen se ei enää tunnukaan 
niin pahalta. 
 
Te voitte kyseenalaistaa 
tapahtumia elämässänne, 
te voitte kyseenalaistaa 
omat toimenne; ja eten-
kin te voitte syyllistää 
itseänne ja muita asioista 
joita teille tapahtuu. 
Mutta se ei muuta mi-
tään. Te vain tunnette 
surua ja jätätte elämän 
elämättä. Kääntäkää nä-
mä asiat, kaikki murheet ja surut luottamuk-
seksi niin te huomaatte, että kaikki helpottuu. 
Vaikeat asiat vain lipuvat ohitsenne, ne eivät 
hetkauta teitä läheskään niin kovasti. Te py-
sytte pidempään pystyssä kuin aiemmin, kerta 

kerran jälkeen elämä helpottuu, kunnes te 
lopulta opitte käsittelemään omia tuntemuksi-
anne. 
 
Minä näen että Maiccu pohtii tässä vielä yhtä 
asiaa. Miten selittää tuo itse sana, luottamus, 
mitä se on? Olen koettanut selittää mitä luot-
tamuksesta seuraa, mutta mitä tuo sana oikein 
merkitsee, miten sen lyhyesti voisi selittää 
niin, että te ymmärrätte? 
 
Luottamus, se on oikeastaan sitä, että oppii 
hallitsemaan omia ajatuksiaan. Sitä se on, että 
osaa päästää irti piinaavista, murheellisista, 
huolestuttavista ajatuksista. Luottamus on 
fyysinen olotila, olotila, jossa tuntuu hyvältä 
ja kevyeltä, aivan kuin taakka olisi nostettu 
harteilta pois. Elämä hymyilee. Te luotatte, 
jos osaatte päästää irti ikävistä piinaavista 
ajatuksista ja ajatella jotain kaunista ja muka-
vaa sen sijaan.  
 
Minä toivon, että olen osannut auttaa teitä 
luottamaan itseenne ja elämäänne. Se on kai-
ken alku. Kun te sen opitte, te voitte alkaa 
opettelemaan luottamista toisiin ihmisiin ja 
vaikkapa eläimiinne. Te voitte vain kuvitella 
miten paljon asiat muuttuvat sillä hetkellä, 
kun te opitte luottamaan eläimiinne. Tämä on 
aivan erillinen opetus ja me emme ole vielä 
niin pitkällä.  
 
Ennen kuin kukaan voi alkaa opetella luotta-
maan mihinkään ulkopuoliseen, on opittava 
luottamaan sisäisesti itseensä. Siellä on kaik-

ki, koko maailmankaik-
keus. 
 
Te luulette vieläkin asi-
oiden olevan paljon mo-
nimutkaisempia. Muttei-
vät ne ole. Kaikki on 
yksinkertaista, vain rak-
kautta. Minä rakastan 
teitä kaikkia hyvin paljon 
ja minä rakastan omia 

ihmisiäni. Minä luotan siihen, että meidän 
työmme tulee tekemään sen mitä sen on tar-
koitus tehdä: paljon hyvää! 
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Tähän loppuun minä haluan sanoa vielä yh-
den asian. 
 
Se liittyy telkkään, lintuun joka kertoo teille 
luottamuksesta omasta puolestaan tässä leh-
dessä. Kaksi päivää sen jälkeen kun Maiccu 
oli häntä ”haastatellut” hän siirtyi tänne toi-
selle puolelle. 
 
Minä toivon, että hänen sanansa koskettavat 
tiedän sydämiänne suuresti. Hänen aikansa 
siirtyä tuli hyvin pian sen jälkeen kun hän oli 
kertonut teille oppivansa lentämään ja odotta-
vansa kesää ja perheensä uudelleen näkemis-
tä. Hänen luottamustaan elämää kohtaan ei 
horjuttanut mikään - ei mikään.  
 
Minä korostan sitä, hän luotti siihen, että 
kaikki on hyvin. Kyllä rakkani, hän on täällä 
ja hän lentää. Hän lentää korkealla ja kauniisti 
ja hän on kiitollinen elämästään jonka sai 
maan päällä viettää, vaikka se olikin lyhyt. 
 
Hän tiesi oppivansa lentämään, sellaista on 
luottamus. Voi kunpa te ihmiset oppisitte pie-
nen hitusen verran, edes yhden höyhenen ver-
ran, tältä pieneltä linnulta! ” 
 
Leyla 
 
Kiitos Leyla,  
Kiitos Telkkätyttö,  
Kiitos. 
 
Rakkaudella, Maiccu 

 
 
 

5 
 

Tapaa Linda Roosloot 
 

 
Linda & Drs. Snuggles 

 
Oletko ollut aina yhtä intuitiivinen, kuin mitä 
olet tänä päivänä? 
 
Kyllä ja ei. Minäpä selitän vähän. Vartuin 
hyvin henkisessä perheessä. Kaikki naiset 
äitini puolelta ovat hyvin telepaattisia, monin 
eri tavoin. Jotkut heistä kehittivät kykyjään, 
siinä missä toiset eivät sitä halunneet. Niinpä 
puolet geeneistäni antoivat minulle mahdolli-
suuden kehittää intuitiivista, henkistä ja tele-
paattista puoltani. Äitini käytti kykyjään hy-
vin luonnollisella tavalla ja minä tarkkailin 
hänen tapojaan toimia koko lapsuuteni ajan. 
Niinpä minusta on hyvin normaalia, että ih-
minen voi tuntea, nähdä, tietää, haistaa tai 
kuulla asioita ”toiselta puolelta”. En kiinnittä-
nyt siihen paljoa huomiota, sillä minulle se oli 
normaalia; kuin mikä tahansa muu työ. Toi-
saalta intuitiivisesti tiesin, etten voinut puhua 
siitä. Minä näin myös sen ”pimeän” puolen 
hyvin ja päätin, etten halua tehdä tällaista 
henkistä työtä itse.  Ei, en minä. Niinpä vu-
osiin en kehittänyt itseäni. Painoin pääni 
hiekkaan. Joten ei, en oikeastaan ole aina ollut 
intuitiivinen. 



  Hiljaisen Viisauden Voima 1/2010 (4) © Copyright Animals Talk TMI 2010  11

 
Mutta jotakin oli ilmassa. Minulla oli aina 
erityinen yhteys eläimiin. Oletin että niin oli 
asian laita kaikilla muillakin, joten en pitänyt 
sitä erityisenä. Toinen asia oli, että tiesin aina 
asioita, vaikkei olisi pitänyt tietää, ja tunsin 
intuitiivisesti asioita. Mutta jälleen kerran: 
luulin, että niin kaikki muutkin tekevät! Myö-
hemmin se vaivasi minua melkoisesti, etenkin 
työskennellessäni liike-elämän parissa. Tais-
telin kovasti sisäisen tietoni kanssa ja lopulta 
erosin työstäni. Siitä alkoi suuri muutos. Pyy-
sin yläkerrasta apua (en uskonut Jumalaan 
kuten muut, minulle Jumala on yksi kaiken 
kattava ulottuvuus): ”Auttakaa minua löytä-
mään henkinen tieni, opettakaa minulle tapa 
nähdä ero sen välillä mikä on osa minua ja 
mikä tulee jostakin minun ulkopuoleltani, 
toisista energioista.” Se vaivasi minua paljon 
ja minun piti oppia miten saan sen ky-
vyn ”pois päältä”, ja jotta näkisin mikä tulee 
minusta ja mikä tulee jostakin toisesta ihmi-
sestä. Niinpä… Kyllähän minä olin aina intui-
tiivinen, minä en vain halunnut olla sitä. 
 
Niin minun henkinen tieni alkoi. Tämän vuo-
ristoradan aikana, se alkoi 7 vuotta sitten, 
minun yhteyteni enkeleihin alkoi. Minä tulen 
siinä asiassa herkemmäksi joka päivä. Tapa-
sin paljon hienoja ihmisiä jotka inspiroivat 
minua ja sain alkupotkun sieluni missiolle. 
Luin myös minulle täydellisiä kirjoja (jotka 
olivat olleet minun hyllyssäni aina) kuten 
Neale Donald Walshin kirjoja. Kaikkialla 
ympärilläni vilisi viestejä enkeleiltä ja ne aut-
toivat minua luomaan tilanteita, jotka mahdol-
listivat minun työskentelyni näiden viestien 
kanssa. 
 
Tajusin hyvin pian, että olin meedio ja että 
minulla oli myös kyky saada yhteys eläimiin 
hyvin monella eri tasolla. Tämän ”eläinten 
kanssa puhumisen” minä opin ihan itsekseni, 
mutta arkkienkelit opettivat minua myös, 
etenkin arkkienkeli Mikael ja Rafael opettivat 
ja ohjasivat minua tässä prosessissa. Luotta-
mus on kaiken avain tässä prosessissa. Luota 
itseesi, luota enkeleihin ja luota eläimiin joi-
den kanssa työskentelet. Luota aina, pyyteet-

tömästi, kaikissa tilanteissa, joka hetki, luot-
tamukseen ja elämään. 
 
Mutta minun pitää työskennellä kykyjeni 
kanssa joka päivä. Oppiminen ei lopu koskaan. 
Joskus minusta tuntuu kuin tekisin kommuni-
kointia ensimmäistä kertaa tai etten enää tiedä 
mistään mitään. Nyt tiedän, että silloin kun 
tällainen tunne valtaa minut, olen astunut uu-
teen kehityspisteeseen intuitioni kanssa & 
kasvussani. Olen saavuttanut seuraavan tason, 
niin sanoakseni, ja kuten te kaikki tiedätte, 
silloin aina tuntuu kuin olisi palannut kouluun 
jälleen. Se on aika hassua, sillä niin käy aina 
seitsemän vuoden sykleissä. Tällä hetkellä 
olen astunut vuoden 2010 luokkaan. Olen 
juuri aloittanut siellä ja minusta tuntuu, että se 
on hyvinkin intensiivinen ja piristävä kurssi, 
tämä vuosi. Sinä et ole koskaan valmis kehi-
tyksessäsi sillä elämä on sinun koulusi, joten 
luota elämään, luota itseesi, aina, se on sinun 
paras oppaasi. 
 
Luuletko, että eläimillä on suojelusenkeleitä, 
kuten ihmisilläkin on? 
 
Kyllä, ehdottomasti! Enkelit työskentelevät 
jokaisen elävän olennon kanssa ja myös sil-
loin kun ne ovat siirtyneet jo toiselle puolelle. 
Kaikki enkelit työskentelevät kaikilla tasoilla 
universumissa. Se on aivan mahtavaa! Joten 
kyllä, eläimillä on myös oppaita. (Tähän ky-
symykseen tulee lisäviesti, joka on tämän 
kappaleen lopussa.)* 
 
Oliko helppoa päättää avautua koko maail-
malle ja sanoa, että olet eläinkommunikoija? 
Onko Hollantilainen media ollut sinulle kiltti? 
 
Se oli helppo päätös minulle, tuo henkisen 
tieni jatkaminen, vaikkei se aina helppoa oli-
sikaan. Oli myös helppoa päättää seurata si-
säistä johdatustani ja kuunnella oman sieluni 
missiota, joten minulla ei koskaan ollut mi-
tään sisäistä ristiriitaa sen suhteen, että työs-
kentelisin eläinkommunikoijana, ja etenkin 
henkisenä sellaisena. Media on löytänyt minut, 
minä en koskaan ottanut siihen itse kontaktia, 
vaan he tulivat minun luokseni. Se osa oli 
minulle helppo. Kuitenkin, sen asian sisäistä-
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Maailman 
muuttuminen 

tarkoittaa 
Sinun 

muuttumistasi. 

minen, että sanoo ääneen kaikille ihmisille: 
“Terve, olen Linda ja minun ammattini on 
eläin- ja enkelikommunikoija...” Noh, se on jo 
toinen tarina. Minä sanoin sen ihmisille, mut-
ta kesti hetken, ennen kuin olin täysin sinut 
sen asian kanssa (sielutasolla tosin tiesin). 
Ensimmäinen haastatteluni oli suuressa hol-
lantilaisessa sanomalehdessä ja asiat ovat sen 
jälkeen kulkeneet omalla painollaan. Hollanti-
lainen media on ollut minulle todella kiltti. 
Hollantilainen radioasema 538 esitteli minut 
kaikille Hollannin Tohtori Doolittlenä, joten 
se on minun toinen ammattinimikkeeni ja 
olen siitä kovin ylpeä! Media yleensäkin, ei 
vain hollantilainen, on ottanut minut vakavas-
ti ja kokemukseni ovat olleet hienoja. Ei ole 
ollut väliä sillä, onko ollut haastattelu radiossa, 
lehdessä vai televisiossa. 
 
Koska lapset ovat usein luon-
nostaan avoimia ja pystyvät 
kommunikoimaan eläinten 
kanssa, luuletko, että meidän 
pitäisi levittää sanaa eläin-
kommunikoinnista myös lasten 
keskuudessa? [Sen sijaan, että 
sanomme heille: ” Älä ole 
hassu, eihän se ole mahdollis-
ta.” (Kuten tehtiin ennen vanhaan…) Usein 
lapset antavat tarkoituksella kolmannen sil-
mänsä sulkeutua, koska ympäristön paine on 
liian kova. Ystävät ja perhe nauravat jne.] 
Ehkäpä ainoa tapa muuttaa maailmaa on 
opettaa seuraavalle sukupolvelle kaiken elä-
män kunnioittamista? 
 
Kyllä, se on yksi keino, että opetamme seu-
raavalle sukupolvelle kaiken elämän kunnioit-
tamisen, alkaen heidän omasta elämästään, 
mutta sen pitää mennä paljon syvemmälle 
kuin se. Ensimmäinen askel on kunnioittaa 
Sinua itseäsi Sinuna. Toiseksi kunnioittaa 
Minua Minuna. Kunnioittaa Sinun Sieluasi ja 
sitten nähdä minut juuri sellaisena kuin Minä 
Olen, korkeampana versiona itsestäni kuin 
osaan kuvitellakaan.  
 
Mutta... Tärkeä seikka on se, että lapselle 
kasvuvaiheessa on hyvin normaali prosessi se, 
että hän antaa kolmannen silmänsä, ja muiden 

kykyjensä sulkeutua hetkeksi. Me elämme 
maapallolla ja on tärkeää pystyä elämään 
maanläheistä elämää myös. Riippuu paljon 
siitä kuka lasta ohjaa, että mihin suuntaa sielu 
kehittyy.  Monet ihmiset aliarvioivat näitä 
asioita, mutta ne ovat hyvin tärkeitä asioita, 
etenkin henkilön sielunkehityksen kannalta. 
Pysytkö mukana? Joten ohjaa lasta hellyydel-
lä ja rakkaudella, jotta hän oppii luottamaan 
Sinuun ja kykenee luottamaan omiin sisäisiin 
tuntemuksiinsa ja seuraamaan oman sielunsa 
johdatusta. 
 
Maailman muuttuminen tarkoittaa Sinun 
muuttumistasi. Sitä, että Sinä kuuntelet Sie-
luasi ja seuraat sielusi tehtävää. Me kaikki 
olemme yhtä ja yhteydessä toisiimme niin 

monilla eri henkisyyden tasoilla. 
En voi muuttaa maailmaa itsek-
seni ilman sinua sillä minä olen 
myös sinä. 
 
Millaisia eläimiä sinulla on ko-
tona? Mikä oli viimeisin ”rak-
kauden oppiläksy” jonka heiltä 
sait? 
 
Minulla on kaksi ihanaa koiraa. 

Vanhempi niistä on 14-vuotias, coton de tu-
lear-poika, joka elää tätä maanpäällistä elä-
määnsä Djanco-nimisenä; Angel Stationin 
mukaan. (Ensimmäinen vihjeeni: ”Työskente-
le enkelten kanssa!”)  Juuri hän opetti minut 
kommunikoimaan eläinten kanssa, vaikken 
sitä ensin itse tajunnutkaan. Minulla oli hyvin 
erityislaatuinen yhteys sen kanssa ensi hetkes-
tä saakka, sen ollessa 3 viikon ikäinen. Se 
suojelee minua ja se on aina apunani. Se tasa-
painottaa elämääni. 
 
Toinen koirani, Drs. Snuggles, on hollantilai-
nen metsästyskoira, vaikkei se ole metsästä-
nyt koskaan. Hieno koira, joka opettaa minul-
le luottamista ja rauhaa. Syntynyt jouluaatto-
na (mitä enkelit opettavatkaan tässä kohtaa?) 
ja se on tallannut maan päällä 8 vuotta meidän 
kanssamme. Sillä on erityinen suhde minun 
poikani kanssa. Siitä hetkestä lähtien kun tulin 
raskaaksi Snuggles ohjasi ja suojeli minua 
ja ”vatsaani”. Raskauden aikaisten päiväunien 
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aikana se käpertyi päälleni niin, että se oli 
mahdollisimman lähellä lastani. Nuo kaksi 
jakavat rakkautta hyvin monella tasolla.  Poi-
kani voi tehdä sen kanssa mitä tahtoo, eikä se 
välitä lainkaan. 
 
Huomautus: Minä olen myös koiraterapeutti, 
enkä koskaan suosittele ihmisiä jättämään 
lasta ja eläintä yksin ilman valvontaa. Tämä 
mielessäni pidin heitä silmässä ja olin häm-
mästynyt saamastani opetuksesta ja heidän 
yhteydestään. Kiitos, Snuggles siitä. 
 
Minun lähistölläni on paljon, paljon lintuja ja 
ne syövät puutarhassa. Jopa eräs orava ottaa 
minuun kontaktia. Eräänä päivänä jaoin hie-
non hetken punarinnan kanssa. Olen nähnyt 
sen joka päivä kirjoittaessani työpöytäni ää-
ressä. Se istuu puussa, aina siinä samassa, ja 
syö ja puhdistaa itseään. Katsomme toisiam-
me usein silmiin. Mutta tänä aamuna tapahtui 
jotain uutta. Laitoin ulkona linnuille ruokaa ja 
tämä punarinta tuli pomppien minua kohti, 
katsoen minua ja ottaen kontaktia, osamme 
olivat kääntyneet toisin päin. Se kiitti minua 
ihanasta ruuasta joka auttoi sitä pysymään 
hengissä. Se jakoi rakkautensa minun kanssa-
ni ja minä tunsin sen. Se oli hyvin yksinker-
taista, silti koskettavaa ja inspiroivaa ja tunsin 
itseni hyvin nöyräksi.  Minulla on ollut sa-
manlaisia kohtaamisia myös jäniksen ja ora-
van kanssa viimeaikoina. (Niistä voit lukea 
lisää blogistani ja ensimmäisestä kirjastani 
myöhemmin tänä vuonna.) 
 
Se mitä haluan sanoa teille on tämä: kun koh-
taat eläimen, minkä tahansa eläimen, yhdisty 
siihen sydämesi rakkauden kautta. Lähetä 
sille rakkauden energiaa. Kyllä Sinä Osaat! 
Ajattelethan sinä ihmistäkin, jota rakastat, ja 
lähetät hänelle rakkausenergiaa, se on aivan 
sama juttu. Sitten tarkkaile eläimen reaktiota 
ja kunnioita sitä, arvosta sen olemassaoloa.  
Ne huomaavat tuleeko viestisi täydestä sydä-
mestä vai ei ja ne lähettävät sinulle jotakin 
takaisin. Anna sen tunteen tulla sinun sydä-
meesi ja kiinnitä huomiota siihen, mitä se 

tunne sinne kertoo tai opettaa. Se on rakkaut-
ta.  
 
Lealle & Maiculle, 
 
Minä kiitän teitä tästä yhteydenotosta, ja että 
te annoitte minulle mahdollisuuden tähän 
ihastuttavaan haastatteluun. Ihailen teitä mo-
lempia ja arvostan teidän työtänne ja sitä Ra-
kastavaa Energiaa, mitä te annatte maailmaan, 
ja etenkin eläinkommunikoinnin maailmaan. 
 
Namaste 
Linda Roosloot 

 
 
*Tässä Lindan lisäviesti kysymykseen eläimis-
tä ja suojelusenkeleistä: 
 

aikilla eläimillä ei ole suojelusenkeliä, 
eikä kaikilla ihmisilläkään ole välttämät-

tä näitä erityisoppaita. Aivan jokaisen ympä-
rillä ei välttämättä ole oppaita tai suojelusen-
keleitä. Mutta jokainen elävä olento maan 
päällä saa apua enkeleiltä tarpeen mukaan ja 
joka hetki, kun apua tarvitaan. He työskente-
levät ympäristön kanssa, maan, merien, vil-
lielämän, eläinten, ihmisten… koko Univer-
sumin kanssa. 
 
Mutta näissä asioissa on eroa. Useimmiten 
eläimet ovat enkeleitä maan päällä heidän 
hoitajilleen. Heillä on jokin erityinen henki-
nen tehtävä. Kun eläimet ovat sairaita tai siir-
tyvät rajan toiselle puolelle ne saavat apua 
enkeleiltä, aivan kuten ihmisetkin. Kun sinul-
la on kodissasi jokin herkkä eläin tai kun tun-
net jonkinlaisen syvemmän yhteyden sen 
kanssa, kyseessä on aina yhteinen eletty elä-
mä tai elämät. Olen oppinut tämän eläinkom-
munikoijana ja tulkkina; se on jotakin jota voi 
vain kuvailla sanoin: tietämistä ilman, että 
tietää. Se on yksi erikoisteema työskennelles-
säni eläinten ja heidän ihmistensä kanssa. 
 

K
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Eläimet ovat 
enkeleitä maan päällä. 

Eläimillä on tehtävä maan päällä, ja kun ne 
voivat toteuttaa sen täydellisesti, ne ovat tyy-
tyväisiä ja onnellisia. Ja se on heidän enkeli-
työnsä meidän ihmisten parissa. Mutta ne 
tarvitsevat apua meiltä valotyöntekijöiltä, 
parantajilta ja energiahoitajilta päästäkseen 
eroon niistä energioista jotka ovat suodattu-
neet niihin. 
 
Joskus kun tapaat jonkun hyvin erikoisen 
eläinystävän, tunnet sen ja tiedät mielessäsi, 
että se on mahdollista. Se on yhteys sieluta-
solla ja tiedät heti, että teidän välillänne on 
jotakin enemmän. Kun koet jotakin tällaista, 
koet sieluyhteyttä ja jos tämä eläin ei kuulu 
sinun omaan perheeseesi maan päällä, niin 
pysähdy siihen hetkeen! Pysähdy, päästä irti 
ajatuksistasi ja vain katsele eläintä. Tunne 
sydämessäsi mikä opetus 
tai viesti sinulle on varat-
tuna tässä erityisessä het-
kessä. Tällainen kokemus 
tulee vastaan usein silloin 
kun hyväksyt sen sieluta-
solla ja ymmärrät sen mielessäsi, että se on 
mahdollista. Ei, et sinä ole tulossa hulluksi, se 
on erityinen henkinen kartta, vain sinua varten. 
juuri siinä hetkessä. 
 
Nauti siitä… Se on eläinenkeli. 
  
Eläimet & enkelit kanavointi, Osa 1. Helmi-
kuu 2010. Linda Roosloot. Copyright © Bella 
Vitalis, The Netherlands. 
 
 

6 
 
Maiccu matkustaa Los Angelesiin helmikuus-
sa. Hänellä on VIP-liput Ellen Show’hun, ja 
tämä kyseinen jakso kuvataan 3. maaliskuuta. 
Ellen DeGeneres on suuri eläinten ystävä ja 
kutkuttava ajatus onkin, pääseekö Maiccu 
jopa tapaamaan Elleniä. Tapaaminen Lisa 
Williamsin, maailmankuulun meedion kanssa, 
on varmistunut ja keskustelun aiheena on tie-
tenkin eläinkommunikointi. Sekä Lisan, että 

Ellenin ohjelmat näkyvät myös Suomen tele-
visiossa. 
 
Vielä yksi asia josta haluamme mainita tässä 
vaiheessa. 
 
Muista lukiessasi meitä, että meidän päämää-
rämme on tulkata eläinten sanat ja kirjata ne 
ylös, sinun luettavaksesi. Me emme siis pyri 
kertomaan yhtä absoluuttista totuutta jostakin 
eläimestä tai lajista mitä se edustaa. 
 
Kun haastateltava eläinvieras tulee Maicun 
juttusille, se on silloin meille ennen kaikkea 
ystävä, jota kuuntelemme. Tietenkin me kes-
kustelun lomassa saatamme saada hyödyllistä 
tietoa myös kyseisen lajin elintavoista, ja 
voimme oppia jotakin uutta. Tällainen tieto, 

joka tulee suoraan eläimen 
”suusta”, on korvaamaton-
ta ja me kunnioitamme sitä 
sellaisenaan. 
 
Me emme ole eläintieteili-

jöitä tai eläinasiantuntijoita. Me olemme ta-
vallisia ihmisiä ja me pyrimme ennen kaikkea 
lisäämään tietoisuutta eläinkommunikoinnista 
ja Rakkauden Verkosta. (Rakkauden verkko 
mainittiin ensimmäisen kerran Hiljaisen Vii-
sauden Voiman numerossa yksi, Irma-kissan 
haastattelussa. Tässä numerossa telkkätyttö 
sanoi lintujen käyttävän sitä suunnistami-
seen.)  
  
Pyydämme anteeksi epätieteellisyyttämme, 
jos se loukkaa sinua. Eläinvieraitamme se ei 
ole tähän mennessä häirinnyt. Rupikonna 
ei ottanut kantaa, vaikka olimme Maicun 
kanssa yleistäneet sen puheessamme "sam-
makoksi" jo pari viikkoa ennen haastattelua 
siitä keskustellessamme. Se ei välittänyt, että 
tiedemaailma kutsuu sitä konnaksi ja me 
sammakoksi. Se oli sille mitätön pikkuseikka, 
jota ei kannattanut edes mainita. Ja se itsekin 
käytti sammakkoyleistystä viestissään: ”Me 
sammakot olemme ylpeitä olentoja.” (HVV 
3).   
  
Jos eläinten viesteistä tulee kysyttävää, silloin 
me voimme aina kysyä niiltä jälkikäteen. Se 
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Vetovoiman Lain 
mukaan sinä olet 

maailmankaikkeuden 
mahtavin magneetti!  

ei ole mahdoton ajatus.  Eh-
kä sinullakin on herännyt 
joitakin kysymyksiä jo näi-
den tähän mennessä tehtyjen 
eläinhaastattelujen suhteen. 
Kenties me voimme yhden 
lehden pyhittää pelkästään 
näille kysymyksille, jos kiin-
nostusta riittää. 
 
Joka tapauksessa, seuraavassa numerossa, eli 
numerossa 5 teemana on Vetovoiman Laki ja 
Leyla vastaa kysymyksiin siitä. Siitä saattaa 

tulla suuri numero, jos Mai-
culla on paljon tuliaisia kun 
hän tulee takaisin Suomeen. 
 
 Lähettäkää edelleen kysy-
myksiä Leylalle!  
 
Vetovoiman lain mukaan 

sinä olet maailmankaikkeuden mahtavin 
magneetti! 
 
 
Lea

 
 
 
 
 
♥ 
 

Linkkejä & yhteystietoja 
 
 

Tämä ja muut numerot: 
http://thepowerofsilentwisdom.wordpress.com/psw-suomeksi/ 

 
 

Maiccu Kostiainen 
maiccu@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 

Linda Roosloot 
http://www.bellavitalisblog.com/ 

http://www.facebook.com/LindaRoosloot 
http://twitter.com/lindaroosloot 
http://twitter.com/BellaVitalis 
http://twitter.com/Dierentolk 

 
Ja vielä viimeinen vinkki: 

Jos olet ruotsinkielinen ja tahdot kysyä 
jotakin eläinkommunikoinnista, voit ottaa 

yhteyttä ruotsissa asuvaan  
Sonja Rantilaan. Tässä hänen bloginsa: 

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

 


