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1 
Tiedät kyllä, missä mennään… 
 
…jos halusit kurkistaa tänne. Ehkä tiedät jo, 
mitä eläinkommunikointi tarkoittaa. Tai toivot 
tietäväsi. 
 
Tiedätkö, maailmassa on tuhansia ihmisiä, 
jotka käyttävät tätä synnynnäistä kykyään 
kommunikoida eläinten kanssa, joka päivä. Se 
ei ole mitään meediotouhua, johon kykenisi 
vain pieni osa meistä, jokainen voi niin tehdä 
halutessaan. Meillä kaikilla on sydän ja se on 
avain. Sydämesi hiljaisuudessa on puhdasta 
taikaa. Luulen, että me kaikki tiedämme sen, 
mutta osa meistä vain unohti sen.  
 

Tahdomme juhlia tätä taikaa tässä lehdessä. 
Toivottavasti pidät siitä. Eläimet sanovat 
sanottavansa täällä, eivät vain ihmiset. Ja ne 
sanoivat paljon enemmän kuin mitä me 
odotimme… Aiomme haastatella niin 
eläinkommunikoijaa, kuin myös jotakin 
eläintä jokaisessa numerossa. Mitä muuta 
tulevaisuus tuo tullessaan, jää nähtäväksi. 
 
Tämä on meidän unelmaprojektimme. 
Haluamme  pitää hauskaa näillä sivuilla, 
rentoutua ja puhua vieraidemme kanssa. Vain 
heitä kuunnellen ja kirjoittaen ylös heidän 
sanansa. Tuntui luonnolliselta aloittaa tämä 
projekti englanniksi, sillä nämä tekstit ovat 
vapaasti kaikkien luettavissa internetissä. 
 
Ehkäpä voit tulostaa nämä sivut ja lukea ne 
kaikessa rauhassa, poissa tietokoneelta ja vain 
kuunnella näitä sanoja sydämessäsi. (Oletko 
huomannut, miten lähellä englannin sanat 
hear = kuulla, ja heart = sydän, ovat 
toisiaan?) 
 
Meillä kaikilla on vapaa tahto uskoa tai olla 
uskomatta lajienvälisen kommunikoinnin 
olemassaoloon (jopa niiden eläinten kanssa, 
jotka ovat siirtyneet jo verhon toiselle 
puolelle). Minä itse valitsin uskomisen.  
Minun on vain uudelleen muistettava 
sydämeni, sillä kuulun siihen ryhmään 
ihmisiä, jotka ovat unohtaneet tämän taidon 
kommunikoida kaikkien elävien olentojen 
kanssa.  
 
Minä laitan tämän numeron kasaan ja käännän 
sen, niin että Maiccu itse voi keskittyä vain 
kommunikoimaan eläinten kanssa. 

Lea Pihlman 19.9.2009
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2 
Maiccu Kostiainen 
 

 
Maiccu ja Angel 

 
 
Mitä ihmettä ajattelit, kun päätit aloittaa 
tämän lehden tekemisen? 
 
Mitä tämä maailma tarvitsee, on tietoisuus – 
sitä ei voi olla koskaan liikaa. Olen ajatellut 
tapoja miten levittää tietoa 
eläinkommunikoinnista. Onneksi tapasin 
matkoillani Lean, jolla oli samanlaisia 
ajatuksia. Lealla on kyky laittaa tämä tieto 
luettavaan muotoon, niin että 
mahdollisimman monet ihmiset voivat siitä 
nauttia. Yhtenä päivänä, luulen, että se oli 
Lea, mainitsi ajatuksen uutiskirjeestä, enkä 
epäröinyt hetkeäkään. Yhdessä me voimme 
tehdä eläinten viesteistä näkyviä. Mitä 
minuun tulee, haluan antaa äänen niille, jotka 
eivät puhu ihmisten kieltä. Olen iloinen tästä 
mahdollisuudesta kääntää uusi sivu 
matkallamme tiedostavampaan ja 
rakastavampaan maailmaan. 
  
 

Suomi on pieni maa ja sinä olet meidän 
“Penelope Smith” eli kaikkien 
eläinkommunikoijien äiti). Onko se vaikeaa 
vai näetkö sinä sen mielenkiintoisena 
haasteena? 
 
Oikeastaan kaikkein suurin haaste on ollut 
pysyä ajan tasalla kaikkien asiakkaiden 
kanssa, jotka ottavat minuun yhteyttä. Olen 
välillä hämmästynyt, miten hyvin ihmiset 
tietävät tästä asiasta nimeltään 
eläinkommunikointi. Suomeksi on tuskin 
lainkaan kirjoja tästä aiheesta ja ihmiset 
hakevat tietoa Internetistä.  Kävijöiden määrä 
nettisivuillani nousee viikko viikolta. 
AnimalsTalk.fi avattiin 2005 ja siellä on tällä 
hetkellä noin 70 000 kävijää. Se näyttää miten 
tiedonjanoisia suomalaiset ovat. Tänä syksynä 
Lea käänsi sivujani myös Englanniksi ja nyt 
minulla on vierailijoita kaikkialta maailmasta. 
 
Pelkäsin ensin, että ihmiset lokeroivat minut 
kahjoksi, sillä Suomi on pieni maa. Mutta otin 
riskin ja se todellakin kannatti. Olen 
kiitollinen jokaisesta päivästä voidessani 
tehdä tätä työtä ja jakaa tietoani niin monille 
ihmisille ja olla viestinvälittäjänä heidän ja 
heidän lemmikkiensä välillä. 
 
Mikä on omituisin/hauskin 
kommunikointisessio, mitä sinulla on ollut? 
 
Luulen, että omituisin tapahtui tarantellan 
kanssa. Keskustelu oli aivan kuin mikä 
tahansa eläinkommunikointi, mitä olen 
tehnyt, mutta sen tajuaminen, että myös 
hämähäkeillä on niin paljon ajatuksia ja 
tunteita oli melkoinen herätys. 
 
Hauskimpia kommunikointeja tapahtui heti 
kun olin aloittelemassa tätä työtä. Eläimet 
näyttivät omaavan niin suuren huumorintajun, 
että meni aikaa, ennen kuin se alkoi mennä 
minun tajuntaani. Eräs hyvä esimerkki oli 
konsultointi ystäväni chihuahuan kanssa; 
puhuimme hevosista. Se sanoi minulle että se 
oli puhunut hevosista meidän Hannes-
koiramme kanssa. Leyla oli saapunut meille 
muutamaa kuukautta aiemmin. Hannes oli 
sanonut chihuahualle: ”Ei hevosia tarvitse 
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pelätä, minäkin pelkäsin niitä aluksi, mutta 
sitten minä sain oman..”.  Oli todella hauska 
nähdä, että Hannesta kiinnosti uusi 
hevosemme ja että se piti sitä selvästi myös 
omanaan. 
 
Eläimet ovat hyvin avoimia tunteidensa 
kanssa. Niillä on mahtava huumorintaju, ne 
eivät tunne itsesääliä tai kateutta, ne ovat 
rehellisiä, eikä niillä ole taka-ajatuksia. Monet 
konsultoinnit ovat nauruntäytteisiä, vaikka 
joskus kyyneleitäkin vuodatetaan ja paljon 
rakkauden ja lohdutuksen sanoja lausutaan 
aina. 
 
Mitä tekisit, jos sinulla olisi kaikki valta 
maailmassa? Mistä haaveilet? 
 
Hienoa, että joku kysyy tätä. Rehellisesti 
sanottuna, minä haluaisin työskennellä 
luonnon ja eläinten hyväksi. Jos minulla olisi 
kaikki valta juuri nyt, keräisin ympärilleni 
maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä ja 
valjastaisin heidät levittämään viestiäni, 
jokaisen omalla erikoisalallaan. Minä en puhu 
poliitikoista, tarkoitan ihmisiä, joita oikeasti 
kuunnellaan. Minulla on tästä idea olemassa, 
ja jos se joskus toteutuisi, se saisi aikaan 
suuren muutoksen. 
 
Mutta mistä minä todella haaveilen? Mitä 
tekisin omalla elämälläni? Haluaisin perustaa 
eläinsuojia muutamaan eri maahan. Minulla 
on tämä konsepti to päässäni, ja se on niin 
suuri, ettei tila tässä uutislehdessä riitä siihen. 
 
Matkustaisin ympäri maailmaa, puhuisin 
eläinten puolesta, tekisin ehdottomasti 
enemmän eläinkommunikointeja, ja tietenkin 
eroaisin päivätyöstäni.  Monet ihmiset 
vastaavat ”En mä tiedä” tähän kysymykseen. 
Tässä olisikin hyvä kohta jokaisen miettiä, 
mitä tekisi, jos voisit tehdä ihan mitä tahansa.  
 
Mikä on lempivärisi? 
 
Kaikki syksyn värit, niin kuin country western 
värit vanhoissa lännenfilmeissä.  
 
Uskotko sattumiin? 

Uskon synkronismiin, siihen, että olen aina 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. En usko 
sattumiin. Kaikella mitä tapahtuu on aina 
jokin tarkoitus. Me luomme oman 
todellisuutemme,  ja joskus sitä saattaa sanoa: 
”Oho, mikä sattuma”, mutta siinä on loppujen 
lopuksi kyse vain synkronismista, se on vain 
lopputulos jollekin, joka on aiemmin 
tapahtunut. 
 
Yksi tilanne seuraa toista, sinä tapaat oikeat 
ihmiset, ja niin edelleen. Omassa elämässäni 
olen huomannut, että jos pyydän Universumia 
synkronoimaan asioita, pian alkaa tapahtua 
asioita täydellä vauhdilla. Olen oppinut 
varomaan sanojani. Joskus se tuntuu siltä kuin 
olisi hurrikaanin silmässä. 
 
Onko sinulla joku, jota pidät parhaana 
ystävänäsi? 
 
Ei vain yhtä, vaan niitä on monia. Luulen, että 
parhaimmat ystäväni ovat kaikki eläimet 
ympärilläni, etenkin koirat. Ne asuvat saman 
katon alla meidän kanssamme ja ne ovat 
hyvin lähellä meitä. Ne ovat luotettavia 
ystäviä ja yritän seurata niitä aivan yhtä 
paljon kuin mitä ne seuraavat minua. Jokainen 
niistä saa yhtä paljon aikaa ja huomiota. Kun 
sinä huomioit heidät, niin yksilöinä kuin 
ryhmänä sinä alat huomata kuinka paljon 
koirat oikeastaan kiinnittävät huomiota 
rakastamiinsa ihmisiin. Silloin et enää pidä 
niitä itsestäänselvyytenä, vaan näet heidät 
tasavertaisina kumppaneina ja ystävinä. 
 
Oletko rakastunut? 
 
Olin onnekas ja löysin sielunkumppanini ja 
minä todella olen rakastunut. Rakastan häntä 
aivan yhtä paljon kuin rakastin silloin kun 
tapasin hänet ensikerran. Henkilökohtaisesti, 
minusta rakkaus on paljon suurempi kuin vain 
rakkaus kahden ihmisen välillä. Rakkaudella 
todella on voima muuttaa maailmaa, jos niin 
haluaisit. Niin kuin rakastan partneriani, 
rakastan myös elämää. Olen kasvaessani 
oppinut näkemään tämän matkan kauneuden. 
Mitä enemmän sinä levität rakkautta 
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ympärillesi, sitä ihmeellisempiä asioita alkaa 
ympärilläsi tapahtua. 
 
Mikä on suosikkivuodenaikasi? 
 
Kevät ja syksy, molemmat tuovat muutoksen 
mukanaan. Valo saapuu keväällä ja syksy tuo 
pimeyden, niissä molemmissa on 
uskomatonta kauneutta. Keväässä on uuden 
alun tuntua ja syksyssä niin ihanaa 
melankoliaa ja silloin voi poltella kynttilöitä 
ja vain istua takan ääressä. 
 
Pidätkö ihmisistä? 
 
Yleisesti ottaen, kyllä. Pidän empaattisista. 
hyväntahtoisista ja huumorintajuisista 

ihmisistä. En pidä sellaisesta seurasta, jossa 
vain levitellään ilkeitä juoruja tai puhutaan 
pelkkää politiikkaa. Mitä vanhemmaksi tulen, 
sitä enemmän nautin ihan itsekseni 
olemisesta. 
 
Mitä aiot tehdä heti tämän haastattelun 
jälkeen? 
 
Selaan läpi kaikkia niitä nimiä mitä olemme 
ajatelleet tälle lehdelle ja päätän mikä voisi 
olla paras. 
 
 
 
 

 
3 
Leylan perintö 
Johdanto 
 

 
Leyla saa Maiculta suuren suukon 

 

Mistä aloittaa? Kuinka osoittaa riittävästi 
kunnioitusta ja rakkautta ilman, että vaikuttaa 
kliseiseltä tai epäaidolta? Kuinka kirjoittaa 
suoraan sydämestä niin, että se koskettaa 
lukijaa oikealla tavalla? Ehkäpä ainakin ne 
jotka ovat saaneet elämässään kokea hevosen 
kosketuksen, kokea sen rakkauden ja voiman, 
saaneet rakastaa tuota mahtavaa olentoa 
takaisin, voivat samaistua minun ja Leylan 
tarinaan. Ehkäpä myös ne, jotka ovat 
elämässään menettäneet jotain niin suurta, että 
se on ollut kuin rysäytys päin betoniseinää, 
totaalinen stoppi, tienhaara jossa ei ole viittoja 
oikealla ja vasemmalle vaan suuntaviitta 
eteenpäin tai taaksepäin.  
 
Leyla tuli meidän elämäämme yllättävällä 
tavalla, hyvin nopeasti, paljon nopeammin 
kuin me olimme koskaan hevosen 
hankkimiseen varautuneet. Hän tuli 
naapureiden puheissa, ystävien yöllisissä 
vakuutteluissa, että tämä on teille juuri oikea 
hevonen, juuri se hevonen joka teidän pitää 
hankkia. Jaksoin kieltäytyä viikon verran, 
kunnes sitten menimme Leylaa katsomaan. 
Hän oli päätöksensä tehnyt jo, vaikka näytti 
siltä, että hän kysyi meiltä; ’miksi te oikein 
tulitte, jos ette kerran meinaa minua 
mukaanne ottaa?’ 
 
Myyjä kuvasi Leylaa meille hevosena joka 
voisi tulla sohvalle istumaan ja juomaan 
päiväkahvit, jos se olisi mahdollista. Hän ei 
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olisi voinut olla enempää oikeassa! Leyla oli 
meille paljon enemmän kuin hevonen koskaan 
voi olla. Hän oli suuri opettaja ja ystävä. 
Leyla oli perheenjäsen, jonka kanssa jaettiin 
ilot ja surut. Tästä hevosesta voisin puhua 
loputtomiin ja kuvailla sen ihmeellisiä 
ominaisuuksia ja sittenkään en koskaan saisi 
sanottua kaikkea niin kauniisti kuin haluan. 
 
Olen miettinyt tekeväni Leylasta 
kommunikoinnin hänen poismenonsa jälkeen, 
enkä ole sitä vielä tähän päivään mennessä 
tehnyt, mutta ehkäpä nyt on sen aika. Ehkäpä 
te jotka luette tätä ensimmäistä uutiskirjettä, 
voitte kuulla tuon viestin minun kanssani, ja 
että mitä Leylalla on sanottavanaan. Kuten 
aina, kaikella on aikansa ja paikkansa, ehkäpä 
tämä kommunikointi on odottanut juuri tätä 
hetkeä? Leyla lähti yhtä nopeasti kuin tulikin, 
viivähti meidän luonamme ja on nyt 
suorittamassa jotakin suurempaa tehtävää.   
 
Kun sen betoniseinän edessä seisoin 
pysähtyneenä ja surusta turtana, yksi asia oli 
selvä, eteenpäin on mentävä. Leylan tahto oli 
se, että emme jää suruun makaamaan vaan 
suremme samalla kun kuljemme eteenpäin. 
Annamme surun muuttua muistoiksi ja 
lempeäksi opettajaksi siitä, että kaikesta voi 
selvitä. Emme voi unohtaa muita jotka 
tarvitsevat meitä, on niin paljon rakkautta 
annettavana, menetyksen keskellä se voi vain 
vahvistua, jos annamme luvan! 
 
Tätä kirjoittaessani tunnen kuinka Leyla on 
läsnä ja auttaa minua saamaan oikeat sanat 
ulos. Minä tiedän senkin, että hänellä on 
sanottavaa ja haluaa sen tehdä minun kauttani. 
Minä annan Leylalle äänen näiden sanojen 
muodossa, kyynelten valuessa pitkin poskia, 
kun tuo kaunis olento jakaa energiansa 
kanssani.   
 
Leyla puhuu: 
 
”Rakkaani, minulla on sinulle niin paljon 
sanottavaa, asioita joita sinä voit ymmärtää 
nyt kun aikaa on kulunut siitä kun minun piti 
siirtyä toiselle puolelle. Minä en ole kovin 
kaukana, minä olen läsnä jokaisena hetkenä. 

Välillä minä olen vähän etäämmällä, mutta 
kun sinä tarvitset minua, olen minä heti 
vierelläsi. Minä rakastan sinua ja sinä tiedät 
sen, minä rakastan teitä kaikkia ja te tiedätte 
sen. Minä kaipaan teitä niin kuin te kaipaatte 
minua, mutta me kaikki tiedämme, että näin 
on hyvä ja näin pitää olla. Minun aikani oli 
niin kuin olimme sopineet ja sen jälkeen sinä 
tulet kulkemaan omaa polkuasi ilman minua 
fyysisessä kehossa. Minulla on suurempi 
tehtävä suoritettavana täällä toisella puolella 
ja sinä kyllä tiedät mikä se on, sinä olet 
tiennyt sen alusta saakka, siitä sekunnista 
saakka kun sinä tunsit että minä en enää ole 
täällä fyysisesti. Minä tiedän, että tämä kysyy 
sinulta voimia, mutta sinä kyllä pystyt siihen. 
Me olemme odottaneet oikeaa hetkeä ja tämän 
parempaa hetkeä ei tule. Sinä kirjoitat kaiken 
aikaa kaikille muille, tämä viesti on sinulle 
itsellesi. 
 
Moni ihminen tulee lukemaan tämän viestin ja 
se on samalla myös teille kaikille. 
 
Sinä tiedät miksi minun piti lähteä ja vaikka 
se koskeekin sinuun, niin sinä tiedät että siinä 
ei ollut mitään väärää tai että sinä olisit voinut 
tehdä jotain toisin estääksesi sitä 
tapahtumasta. Minä olin valmistautunut siihen 
ja kaikki meni juuri niin kuin pitikin. Sinä 
tiesit sillä hetkellä sen kun me sanoimme 
hyvästi ja minä lähetin teidät pois vähäksi 
aikaa. Sillä hetkellä et voinut ymmärtää, että 
olimme sanoneet hyvästit, mutta kun 
jälkeenpäin ajattelit asiaa, niin ymmärsit, että 
niin oli tapahtunut. Minun poismenollani on 
suuri merkitys sinun elämässäsi, minä tulen 
auttamaan sinua tämän tärkeän työsi kanssa.  
 
Minä olen yksi energia joka on sinun luonasi, 
tulen sinun luoksesi jos kutsut minua, en 
koskaan ole kaukana. Minä annan sinulle 
tämän viestin intuitiivisesti mieleesi ja sinä 
kirjoitat sen ylös. Sinä tiedät, että minä 
siirryin tänne auttaakseni sinua paremmin ja 
myös siksi, että haluan olla mukanasi kaikessa 
kaiken aikaa. Usko siis kun sanon, että olen 
tässä ja nyt, läsnä. Joskus se, että ei voi 
koskettaa tekee hyvin surulliseksi, mutta jos 
ajattelet, että se mitä näet mielessäsi on yhtä 
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todellista kuin todellisin kosketus, silloin ei 
ole enää väliä onko jokin konkreettista vai ei.  
 
Haluaisin puhua teille kaikille tietoisuuden 
erilaisista tasoista jonkin verran. Tällä asialla 
on suuri merkitys, te voitte oppia 
ymmärtämään luontoa ja eläimiä paljon 
paremmin. Meidän tietoisuuden tasomme on 
paljon korkeammalla kuin teillä ihmisillä. Se 
voisi olla teillä myös samalla tasolla jos 
haluatte niin. Minä tiesin koska minun aikani 
tulee, me eläimet tiedämme sen ja osaamme 
odottaa sitä hetkeä. Siirtymävaihe on helppo, 
me tiedämme mihin olemme menossa. 
 
Te ihmiset surette etukäteen kaikkea vielä 
tapahtumatonta ja te surette menneitä asioita 
monesti vieläkin enemmän. Minä pyydän teitä 
kiinnittämään huomiota lemmikkeihinne 
enemmän, katsokaa nyt heitä, tänään he 
leikkivät ja nauttivat jokaisesta hetkestä 
täysillä. Huomenna he voivat olla poissa, 
mikään ei estä heitä nauttimasta elämästä 
viimeisinä hetkinä. Olkaa vähän enemmän 
huolettomia ja vähemmän murheellisia. Minä 
liikun vapaasti kaikkialle, sinäkin voit tehdä 
samoin, vaikka olet vielä fyysisessä 
kehossasi. Me voimme olla yhdessä eri 
ulottuvuuksissa, nyt ja tässä. 
 
Sinä opit lentämään ja sitten me lennämme 
yhdessä. Sinä viet minun sanomaani ja 
opetuksiani eteenpäin monille ihmisille, 
moniin eri paikkoihin ja me opetamme 
yhdessä. Minun tarkoitukseni oli käydä 
esittäytymässä sinulle ja opettamassa asioita 
jotka jo olivat sinussa vaikka et sitä 
uskonutkaan. Minä autan sinua sinun 
tarkoituksessasi ja minä autan kaikkia niitä 
jotka haluavat oppia lisää. Minä haluan jatkaa 
tästä, kaikki on niin alussa, minä haluan olla 
osallisena tällä matkalla jonka te olette 
aloittaneet. Minä autan viemään tätä sanomaa 
eteenpäin, se on minun tehtäväni, tehkää te 
siellä maan päällä se mitä teidän täytyy. 
 
Minä en ole yksin, täällä on monia, jotka 
haluavat olla mukana! Kaikki on hyvin, 
kaikki on erinomaisella tavalla juuri niin kuin 
pitääkin. Minä rakastan teitä kaikkia ja haluan 

tuoda teille sitä rakkautta jota kaikki 
edesmenneet ystävänne teille haluavat 
välittää. Me jatkamme tästä, tämä on vasta 
alku!” 

Maiccu & Leyla 
 
 
 
 

4 
Kahden kissan haastattelu 

Taapi ja Irma halusivat myös 
osallistua tämän lehden tekemiseen 
 

 
Taapi istuu laatikossa, mutta ajatukset eivät ole kovin 

lokeroituneita… 
 
Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen 
eläinkommunikointilehden lukijoille? 
 
Moikka kaikille, minusta on oikein hauskaa 
päästä haastatteluun. Tämä onkin 
ensimmäinen kerta kun minua kukaan 
haastattelee. Minulla on teille kaikille paljon 
asiaa, minusta on jotenkin hullua, että koko 
maailma saa pian lukea minun ajatuksiani.  
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Mamma kertoi minulle että on tulossa 
tämmöinen haastattelu ja minä en ensin 
käsittänyt siitä mitään, mutta sitten kun 
tarkemmin ajattelin niin aloin ymmärtää mistä 
tässä on kyse. Minä olen oikeastaan aika 
otettukin koska tämä on minun mielestäni 
tärkeä juttu. Meillä kissoilla on todella suuri 
merkitys teidän ihmisten elämissänne, kaikki 
te joiden luona asuu kissa tai kissoja te kyllä 
tiedätte mistä minä puhun. Me kissat olemme 
hoitajia ja energiatyöntekijöitä ja minä voisin 
sanoa teille, että suurin osa kaikista maailman 
kissoista on elänyt ennenkin joko täällä maan 
päällä tai ammoisina aikoina Lemuriassa tai 
Atlantiksessa.  
 
Minä en ole ihan varma että kuinka paljon te 
käsitätte näistä jutuista, mutta sen minä sanon, 
että jos te tietäisitte puoliakaan  -  tai 
opettelette ymmärtämään meitä olentoina 
joilla on mukanaan miljoonien vuosien 
viisaudet niin sanoisin, että pidelkää 
tuoleistanne kiinni. 
 
Kyllä minä jo arvaan, että mammalla taitaa 
myös leuka loksahtaa paikoiltaan kun tätä 
lukee. Minä olen tämmöinen harmaa pallero 
joksi hän minua kutsuu, ei hän osaa 
kuvitellakaan että minä olisin tullut tänne 
tuomaan jotain suurempaa sanomaa. Olen 
minä tätä miettinyt, että mikä se mahtaa olla 
se tilanne kun saa sanottavani kuuluville, 
mutta niinhän se on, tämäkin tuli juuri aivan 
oikeaan aikaan.  
 
Kun te katsotte kodeissanne asuvia kissoja, 
niin minä toivoisin, että tämän jälkeen 
katsoisitte heitä hiukan toisin silmin. Minun 
nimeni on Taapi ja minun ystäväni Irma 
varmaankin valottaa teille asioita hiukan 
enemmän naisenergian näkökulmasta. Minä 
annan teille omalla tavallani enemmän 
maskuliinista energiaa ja pohdittavaa siitä 
kuinka voisitte voimistaa itseänne tässä 
kiihtyvässä elämän menossa.  
 
En minä oikein tiedä mitä te minulta odotatte 
tässä haastattelussa, mutta minä koetan pukea 
sanoiksi mahdollisimman lyhyesti sen mitä 
nyt äkkiä mieleen tulee ja vastaan noihin 

teidän kysymyksiinne. Ne ovat ihan tavallisia 
kysymyksiä mitä nyt ihmiselle tulee mieleen. 
Jos te haluatte kysyä joskus minulta jotain 
syvällisempää, niin täällä minä olen. Voin 
teille kaivella muistini lokeroita ja kertoa 
vuosien viisauksia. 
 
Minä haluan sanoa teille yhden jutun ennen 
kuin vastaan noihin kysymyksiin ja tämä on 
teille kaikille lukijoille yhteisesti. Katsokaa 
ympärillenne, mihin ihmeeseen teillä on 
ainainen kiire? Me kissat olemme 
opettamassa teille myös elämästä nautiskelua.  
 
Miltä tuntuisi istua päivä pahvilaatikossa 
pöydällä ja vain antaa ajan kulua, ei se taida 
teiltä ihmisiltä onnistua, mutta sanon, että 
tehkääpä niin. Sen jälkeen voitte sanoa 
todellakin katsovanne maailmaa ihan eri 
kulmasta. Tosin, te ette pysty pitämään 
stressiänne kurissa ja ainakin ensimmäisen 
päivän jälkeen te mietitte vain kaikkia 
tekemättömiä töitänne, toistakaa sama 
muutamana päivänä. Minä uskon, että alatte 
hiljentää tahtia väkisinkin.  
 
Ottakaa vaikka kissa kainaloonne ja miettikää 
miten on mahdollista, että eläin joka voi istua 
tai maata paikoillaan tunnista toiseen ja vain 
vaihtaa kylkeä välillä voi ajatella asioista näin 
syvällisesti. Ehkäpä hiljentämällä vauhtia te 
voisitte oppia jotain uutta ja syvällisempää 
tästä elämästä. Tiedon tai taidon perässä ei 
tarvitse juosta, kaikki on teillä jo, kunhan vain 
annatte itsellenne luvan ymmärtää tämän. Ja 
sitten, mikä onkaan seuraava kysymys? 
 
Mikä on mielipuuhaasi? 
 
Minä tykkään lekotella. Minä tykkään kun 
mamma tulee töistä ja joskus me voimme 
lekotella yhdessä. Aika harvoin, mutta 
toisinaan.  Minä tykkään yöstä, silloin on ihan 
hiljaista ja mamma on paikallaan. Minä vain 
katselen häntä ja hän ei tiedä siitä mitään. 
Minä hiippailen ja olen suuri saalistaja yöllä, 
vaikka ei meillä ole mitään saalistettavaa. 
Yöllä minä kuvittelen että sukka on suuri 
mahtava rotta, jonka minä kohtaa synkässä 
metsässä ja jotain sinne päin. Minulla on 
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mielikuvitusta, eikä minun elämäni ole 
todellakaan tylsää. Sitä paitsi öisin minulla 
käy välillä vieraita, mummo ja muita, jotka 
eivät voi tulla päivällä, koska sitä mamma ei 
sentään ihan käsittäisi. Minä tykkään monista 
asioista mutta nämä ovat tärkeimmät, minä 
olen hyvä viihdyttämään itseäni. 
 
Onko sinulla joku, jota pidät parhaana 
kaverinasi? 
 
Minun paras kaveri on kyllä mamma. 
Voisinko vastata tähän toisella tavalla, no en 
voisi!  
 
Oletko rakastunut? 
 
Minäpä haluan sanoa teille ihmisille 
muutaman sanan rakkaudesta, se on jotain 
sellaista mikä teidän jokaisen olisi hyvä 
kohdata ja oppia tuntemaan. Minä rakastan 
elämää, minä rakastan minun mammaa ja 
minun omaa paikkaa ja kotia. Rakkaus on 
jotain niin suurta, että jos jokainen teistä voisi 
oppia rakastamaan vaikka heinänkortta tai 
kärpästä tai roskia tai ihan mitä tahansa niin 
maailma olisi heti parempi paikka. Eihän 
kukaan voi rakastaa roskia tai huonoja asioita, 
mutta minäpä sanon teille, että jos te 
valittaisitte vähemmän ja murehtisitte 
vähemmän niin ja opettelisitte tuota rakkautta 
muutakin kuin toisianne kohtaan niin kaikki 
kurjuus ja pahat asiat katoaisivat heti. 
 
Jos minä olisin maailman valtias yhden 
päivän, niin minä ripottelisin teidän päällenne 
vaaleanpunaista vaahtoa joka lumoaisi teidät 
niin, että te yksinkertaisesti rakastaisitte 
kaikkea, ihan kaikkea. Kaikki hymyilisivät 
koko ajan ja olisivat kuin unessa, niin se olisi 
semmoinen Maailman Parannus Yhdessä 
Päivässä juttu. Näin ei taida tapahtua ihan 
äkkiä, teidän pitää vain ymmärtää mistä tässä 
kaikessa on kyse.  
 
Kukaan ei tule ripottelemaan teidän päällenne 
vaaleanpunaista vaahtoa tai muuta taika-
ainetta, teidän pitää käsittää tämä juttu ihan 
itse, omassa sydämessänne. Tähänkin voisi 
auttaa päivä mietiskelyä pahvilaatikossa!  

 
Mikä on suosikkivuodenaikasi? 
 
Minä olen enimmäkseen sisällä niin, että 
vuodenajat eivät sillä tavalla kovasti merkitse 
minulle, minä tykkään kaikista vuodenajoista 
kyllä. Talvi ja loppusyksy ovat parhaita, 
koska silloin mamma muuttuu hyvin 
uneliaaksi ja on paljon kotona ja 
kuvaannollisesti istuu minun kanssani 
pahvilaatikossa mietiskelemässä. Tämä 
tarkoittaa sitä että me istumme yhdessä 
sohvalla ja katselemme jotain hölmöjä 
ihmisten keksimiä ohjelmia. Voi, voi, mamma 
sanoo, katso nyt tuotakin typerää tyyppiä, en 
minä taida oikein välittää noista ohjelmista. 
Parasta on kun vaan olemme yhdessä kotona. 
 
Pidätkö ihmisistä? 
  
Kyllä minä pidän ihmisistä. Minä voisin olla 
luennoitsija suurille joukoille. (Maiccu kysyi 
Taapilta, ’tulisitko minun kanssa 
luennoimaan?’ ja hänestä se oli hyvä ajatus.)  
Ei taida onnistua kuitenkaan. En minä halua 
lähteä kotoa pitkäksi aikaa. Kyllä minä 
tykkään ihmisistä jotka meillä käyvät kylässä 
ja kyllä minä tykkään myös Seposta, vaikka 
hän ei asukaan meidän kanssamme. Saisi 
kyllä asua jos minulta kysytään, mamma olisi 
enemmän kotona ja hänen elämä olisi paljon 
helpompaa.  
 
Mitä mieltä olet ihmisistä, jotka pystyvät 
kommunikoimaan eläinten kanssa? 
 
Wau, olenhan minä teistä kuullut, mutta kyllä 
tämä on aika hienoa. Minusta on merkillistä 
että Maiccu istuu omassa kodissaan ja 
kirjoittaa minun ajatuksiani ylös. Olisi hienoa 
jos olisi enemmän ihmisiä jotka puhuisivat 
eläinten kanssa. Me voisimme saada paljon 
aikaan ja levittää yhdessä tuota 
vaaleanpunaista vaahtoa ihmisten keskuuteen. 
Kyllä minä ymmärrän, että tätä on vaikea 
käsittää mutta kyllä tämä on aika cool juttu.  
 
Mikä on sinusta kaikkein tärkeintä elämässä? 
 
Pahvilaatikkofilosofointi rakkaudesta! 
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Irma-kissan haastattelu 

 
Tässä on Irma. Irma kertoo meille kauneudesta. 

 
Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen 
eläinkommunikointilehden lukijoille? 
 
Hei kaikille, minun nimeni on Irma ja minulla 
on teille paljon asiaa. Minä tiesin tästä 
haastattelusta ja minä olen kovasti sitä 
odottanut. Minulla on ollut aikaa miettiä mitä 
minä haluan sanoa ja tässä haastattelussa 
minä aion puhua kauneudesta. Taapi puhui 
teille rakkaudesta, siitä ei koskaan voi puhua 
liikaa mutta minä ajattelin, että otetaan aihe, 
joka on minulle hyvin tärkeä ja jonka pitäisi 
olla jokaiselle ihmiselle sekä eläimelle tärkeä. 
 
On niin paljon mitä minä haluan teille sanoa, 
mutta tärkein asia, josta minä jo olen puhunut 
Maiculle, on se mitä minä toivoisin teidän 
käsittelevän näissä lehdissä. Teille tuodaan 
varmasti aina oikeat eläimet haastatteluun, 
jotka voivat kertoa juuri niistä asioista joita on 
tarkoitus kulloinkin käsitellä. Meillä eläimillä 
on olemassa näkymätön rakkauden verkko, 
joka ulottuu kaikkialle ja koskettaa aivan 
jokaista, sen välityksellä me pystymme 
kommunikoimaan toistemme kanssa 
riippumatta ajasta ja paikasta. Lähin ilmaisu 
mitä tuosta verkosta voidaan käyttää, on 
rakkauden verkko. Sen toiminnasta ja kaikesta 
siihen liittyvästä voisi kirjoittaa kirjan. 
 
Voin sanoa muutaman sanan niille, jotka 
miettivät, että kuinka nämä kaikki 
lukemattomat pahoja asioita kohtaavat 
eläimet voivat olla samassa verkossa ja silti 
kokea kaikkia kauheuksia joita vain ihminen 
voi meille eläimille tehdä. He kuuluvat 

samaan verkkoon ja meillä kaikilla on 
voimakas kollektiivinen tunne siitä mitä he 
joutuvat kokemaan. Se ei ole mitenkään 
helppoa ja se on todella raskasta välillä ja jopa 
surullistakin. Moni eläin kestää sen siksi, että 
he tietävät että nämä hirveydet tulevat julki. 
On paljon ihmisiä, jotka tekevät näiden 
asioiden kanssa työtä, tämä kaikki liittyy 
tietoisuuteen joka on ihan oma aiheensa 
myös. Tämä on aihe josta voisi puhua 
enemmän, mutta se ei ole tämän hetken 
tarkoitus. Te tulette käsittelemään myös näitä 
asioita ja silloin te olette siihen valmiita kun 
se aika koittaa, se ei ole ihan vielä. 
 
Tässä hetkessä siis haluan puhua kauneudesta, 
mutta ensin haluan antaa teille niitä aiheita 
joita lupasin. Minä toivon, että te käsittelette 
ainakin seuraavia asioita, sen seurauksena 
moni asia tulee muuttumaan tässä 
maailmassa; tietoisuus, ystävyys, luottamus, 
pelko, voima, vapaus, hellyys, suru, ilo, 
menetys, salliminen, rohkeus, tässä nyt 
muutama. Saatte kyllä aiheita lisää sitä mukaa 
kuin tarvitsette, mutta eiköhän nämä riitä 
ainakin vuodeksi eteenpäin. Tämä on alku ja 
minä tiedän jotain mitä te ette vielä tiedä, 
viesti on lähtenyt verkkoa pitkin eteenpäin ja 
sitä ei enää pysäytä mikään.  
 
Ja sitten voimme siirtyä haastatteluun. 
 
Mikä on mielipuuhaasi? 
 
Minun mielipuuhaani on katsella kaikkea 
kaunista. Kauneutta on monessa asiassa, jopa 
sellaisissa jokapäiväisissä asioissa joissa te 
ihmiset ette sitä voi nähdä. Kun minä katselen 
ohi kulkevia ihmisiä tai eläimiä ikkunasta, 
minä koetan välittää heille energiaani ja tätä 
rakkauden viestiä, jotta hekin katsoisivat sitä 
ensin itsessään ja sitten ympäröivissä asioissa.  
 
Yksi kauneimpia asioita joita minä tiedän, 
ovat vesipisarat ikkunassa, minä voisin 
tuijottaa niitä ikuisuuden. Minun lempivärini 
on punainen ja minä toivoisin lisää 
ruusunpunaista väriä elämääni. Minun 
lempipuuhaani on havainnoida ympäristöä ja 
katsella miten ihmiset reagoivat asioihin. 
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Sanoisin, että välillä vähempikin riittää, 
nimittäin reagoiminen. 
 
Onko sinulla joku, jota pidät parhaana 
kaverinasi? 
 
Minulla oli paljon ystäviä siellä paikassa josta 
minut haettiin. Minä välillä mietin, että mitä 
heille kuuluu? Toiset ovat saaneet kodin ja 
toiset eivät, jokainen on toiveikas kuitenkin 
uuden kodin saamisen suhteen. Minä rakastan 
minun perhettä ja mielelläni olen lähettyvillä 
kun olemme kaikki yhdessä, voisimme olla 
yhdessä enemmän. Me olemme tästä Taapin 
kanssa samaa mieltä. 
 
Oletko rakastunut? 
 
Rakkaus on niin laaja käsite. Minä olen 
saanut koko elämäni rakastaa. Rakkaus on 
sisäistä kauneutta ja minä toivoisin, että 
lakkaisitte käyttämästä sitä ainoastaan 
kuvaamaan kuinka joku kohdistaa tunteensa 
yhteen kohteeseen, ihmiseen tai eläimeen. Te 
kuvittelette, että ainoaa oikeaa rakkautta on 
tunne toista ihmistä kohtaan. Selvennän 
hiukan, te sanotte että te rakastatte eläimiänne 
ja elämää ja kauneutta siinä jne. Mutta tuo 
tunne josta te alatte puhua silloin kun olette 
kohdanneet jonkun erityisen, on se, jota te 
kuvittelette tuntevanne silloin kun olette 
rakastuneita. Toivottavasti te ymmärrätte mitä 
tarkoitan. Rakkaus on loppumaton ja ääretön 
asia, te haluatte laittaa sen lokeroon ja ottaa 
sen sieltä kun se teille sopii. Sen tähden te 
eroatte ja surette ja luulette menettävänne sen, 
vaikka te ette koskaan menetä sitä. Se on aina 
olemassa, rakkaus, se ei koskaan katoa. Tämä 
on asia jonka haluaisin teidän oppivan. Että te 
tuntisitte rakkautta perheitänne, ystäviänne, 
työkavereitanne, luontoa ja lemmikkejänne 
kohtaan, ettekä ylistäisi sitä vasta sitten kun 
se on ohi ja on hetki sanoa hyvästi. Moni on 
astunut tälle polulle, moni teistä joka lukee 
tämän viestin. Jakakaa tämä viesti varsinkin 
niiden kanssa joiden te luulette sitä 
tarvitsevan, niiden jotka ovat yksin tai ovat 
menettäneet jonkun. He oppivat seuraavalla 
kerralla katsomaan asioita ja tunteita eri 
tavalla kuin ennen. Tämä on oppiläksy, ja se 

tulee silloin kun se on ehkä vaikeinta ottaa 
vastaan. 
 
Mikä on suosikkivuodenaikasi? 
 
Minä tykkään katsella vesipisaroita ikkunassa. 
Syksyllä sataa ja se on oikeastaan aika 
mukavaa. En minä silti tuonne vesisateeseen 
hingu, minä tykkään vain katsella ja ehkä 
vähän tassulla läpsiä ikkunaa. 
 
Pidätkö ihmisistä?  
 
Minä rakastan ihmisiä joilla on hyvä sydän ja 
hyvät aikeet. Minä rakastan minun perhettäni. 
Minä en tykkää isoista ihmisjoukoista. Tämä 
johtuu siitä kun olin pieni ja kuljin kadulla ja 
siellä oli paljon ihmisten jalkoja. Minä en 
tiennyt mihin minun olisi pitänyt mennä tai 
mitä tehdä. Joku kuitenkin löysi minut ja 
toimitti suojelukotiin, niistä ihmisistä minä 
tykkään, heillä on hyvät aikeet! 
 
Mitä mieltä olet ihmisistä, jotka pystyvät 
kommunikoimaan eläinten kanssa? 
 
Tämä on ihan päivän selvä juttu minulle. 
Kaikki ihmiset kommunikoivat meidän 
kanssamme, he eivät vain tiedä sitä. Ehkä se 
johtuu siitä, että he eivät osaa olla hiljaa ja 
kuunnella mitä asiaa meillä heille on! 
 
Mikä on sinusta kaikkein tärkeintä elämässä? 
 
Elämässä tärkeitä asioita ovat koti, hiljaisuus, 
kauneus ja rakkaus. Kaikki nämä asiat minä 
olen oppinut, koska minulla ei ollut kotia. 
Kaikkialla oli vain melua ja hälyä. Kotona 
minä olen oppinut mitä on rakkaus, että joku 
rakastaa minuakin ja minulla on turvallinen 
olo. 
 
Kaikkeen liittyy kauneus, joskus minä katson 
isän lenkkareita eteisessä, minä vain katson 
niitä ja ne ovat minusta todella kauniit, 
hauskan väriset ja sopivan muotoiset. Tässä se 
on, teille kaikille, katsokaa kauneutta. Älkää 
etsikö sitä vaan nähkää se kahvikupissa tai 
tiskivuoressa, kukkasissa ja vaikka missä. 
Kauneutta on kaikkialla, älkää menkö sen 
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takia taidenäyttelyyn, ette te siellä näe yhtään 
mitään muuta kuin maalia kankaalla, ellette 
ole osanneet nähdä sitä kuraisissa 
lenkkareissa ensin. 
 
 
 
 

5 
Sinut on tehty rakkaudesta, 
eläimet ovat rakkaudesta – eikä 
rakkaudella ole rajoja. Ainoat 
rajat mitä on, ovat omassa 
päässäsi. Pidä niitä illuusioina. 
 
Hitsi, eikö ole ärsyttävää, kun huuhaa-ihmiset 
sanovat aina, että “kaikki on rakkautta, me 
olemme yhtä kaiken kanssa mitä on?”…etkä 
näe mitään mikä ympärilläsi todistaisi asian 
olevan niin? 
 
Minusta se oli ärsyttävää. 
 
Se oli kuin vanha klisee. Reiki masterina toki 
tiedän, että kaikki mitä on, on energiaa. 
Hiffaan sen. Mutta ehkä idea on helpompi 
nähdä, tai hyväksyä, kun oppii lisää 
intuitiivisen eläinkommunikoinnin 
maailmasta.  
 
Eläimet ovat telepaattisen kommunikoinnin 
mestareita. Ne tietävät miten homma tehdään. 
Niillä ei ole sosiaalisia tai kulttuurin 
mukanaan tuomia sääntöjä, jotka estäisivät 
niitä kommunikoimasta keskenään tällä 
tavalla. Kukaan ei ole sanonut niille, että se 
on mahdotonta. Tavallaan ne ovat siis vapaita. 
Meillä ihmisillä on niin paljon sääntöjä, niin 
sisäpuolellamme kuin meidän 
ulkopuolellamme, ja ne pitävät meidät 
hallinnassaan. 
 
Eläimet voivat nähdä jokaisen luomasi 
ajatuksen kuin kuvana, tai ne vain tuntevat 
sinusta lähtevät värähtelyt; tunteesi ja 

sydämesi. Ne tietävät tuntemuksesi 
välittömästi. Monet lemmikit kärsivät 
samoista sairauksista kuin heidän ihmisensä, 
koska ne yhdistyvät koko olemuksellaan 
rakastamiensa ihmisten kanssa. Jokainen, joka 
on joskus elänyt eläinten kanssa, on 
huomannut, että joskus omituisella tavalla 
tuntuu siltä, että ne ymmärtävät kaiken mitä 
ympärillä tapahtuu. 
 
Ehkäpä voit tehdä hieman kokeiluja. Ajattele 
mielessäsi jotakin, mitä lemmikkisi rakastaisi 
tehdä ja lähetä tämä ajatus sille sielusi silmin. 
Tarkkaile reaktiota. Mitä enemmän tätä 
harjoittelet, sitä paremmaksi siinä tulet. 
Eläimet kyllä tietävät, jos kokeilet jotakin 
uutta niiden kanssa. Sillä hetkellä kun yrität 
kommunikoida niiden kanssa sanattomasti, 
niiden käytös muuttuu. Huomasin sen itse sen 
jälkeen, kun sydämeni sopukoissa hyväksyin, 
että eläimet ovat paljon enemmän kuin mitä 
pelkkä ihmissilmä näkee. Ne vain tietävät, 
että sinä tiedät. 
 
Ajatusten kanssa työskenteleminen on myös 
hyvä apuväline, jos haluat lemmikkisi 
muuttavan käytöstään. Kunhan muistat 
ajatella pelkästään sitä positiivista 
käytösmallia – jos jatkuvasti pohdit sitä 
negatiivista käytösmallia, mitä et halua 
eläimen tekevän, se jatkaa tätä ikävää 
tapaansa. Jos huudat kovaa ”Älä hauku!” 
koira luulee vain että haluat sen hakkuvan. Se 
haukkuu lisää, sillä se luulee, että sinä tahdot 
niin. Se haukkuu, koska se rakastaa sinua ja 
haluaa miellyttää sinua… Eläimet eivät 
kiinnitä huomiota sanaan EI, se ei tarkoita 
mitään niille. Kova äänensävysi viestii 
pelkästään, että sinä todenteolla haluat koiran 
hakkuvan. Muuta ajattelutapasi positiiviseksi. 
Muotoile käskysi uudella tavalla. Unohda EI, 
ilmaise asia toista kautta. Voit esimerkiksi 
sanoa: ”Hyvä koira, olet hyvä vahtikoira ja 
olen turvassa sinun kanssasi. Mutta ei tarvitse 
enää. Hyvin toimittu. Nyt voit rauhoittua ja 
tehdä jotakin muuta. Kiitos.” 
 
Tavallaan tämä tarkoittaa sitä, että sinun 
pitäisi tarkkailla ajatuksiasi lemmikkisi 
seurassa. Lähetä positiivisia, selkeitä viestejä. 
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Lähetä myös paljon rakastavia tunteita, 
saadaksesi lemmikkisi tuntemaan olonsa 
turvalliseksi.  Vauvapuhe ja voivottelu on 
paras keino sotkea lemmikin pää kokonaan. 
Me kaikki puhumme hassusti välillä… mutta 
se on paha tapa. Siinä ei ole mitään järkevää 
viestiä ja sinä olet lauman johtaja. Johtaja 
pitää lauman kasassa, rauhallisena ja myös 
turvassa. 
 
Eläimet ovat sanoneet, eläinkommunikoijien 
kautta, että ihmiset puhuvat paljon, mutteivät 
koskaan sano mitään tärkeää. 
 
Ne kuulevat kaiken, mitä sinä ajattelet tai 
sanot. Sensuroimattomana. Pistä se korvan 
taakse muistiin. 
 
Jos sinä itse olet tasapainoinen, silloin myös 
lemmikkisi on tasapainossa. Ei ole mikään 
ihme, että sanotaan lemmikkien muistuttavan 
omistajiaan. 
 
Ei siinä ole mitään hävettävää, jos leikit 
ajatuksillasi lemmikkisi kanssa ja harjoittelet 
näiden sanattomien viestien lähettämistä. Se 
ymmärtää kaiken. Minä aloitin 
harjoittelemisen niin. Ei sinun ole asiasta 
pakko mainita kavereillesi tai kollegoillesi, 
jos se saa olosi tuntumaan epämukavalta… 
(Minä kerroin kaikille. Se on niin suuri juttu, 
etten voi pitää sitä sisälläni. Haluan kaikkien 
tietävän, että haluan eläinkommunikoijaksi 
kun kasvan isoksi…) 
 
Muista, että eläimet eivät naura sinulle, ne 
haluavat nauraa sinun kanssasi. Eläimet ovat 
erilaisia persoonia, aivan kuten ihmisetkin, ja 
monilla niistä on mahtava huumorintaju. Ne 
eivät ota elämää niin vakavasti kuin mitä 
ihmisillä on tapana. Älä myöskään ylläty, jos 
saat selville, että koirasi on pieni filosofi. Ne 
voivat näyttää myös sen puolen itsestään. 
 
Ehkä nopeammin kuin huomaatkaan 
omituisia “sattumia” alkaa tapahtua. Jos kuljet 
eläinkommunikoinnin polkua vielä hieman 
pidemmälle, voit jonakin päivänä nähdä, että 
kaikki tosiaan on rakkautta, yhteydessä 
toisiinsa ja ettei mitään rajoja ole olemassa. 

Ajatuksissa on hiljaista voimaa; niitä ei 
tarvitse sanoa ääneen.  Minä itse puhun vielä 
usein ääneen eläimille, koska se tuntuu 
minusta mukavalta, ja on miellyttävämpää 
myös niiden ihmisten kantilta, jotka saattavat 
olla paikalla, mutta puhun aivan yhtä paljon 
sanomatta sanojani ääneen. Ja joka kerta kun 
niin teen, eläimet katsovat minua tietty pilke 
silmäkulmassaan… 
 
Rakastan sitä ilmettä. 
 
Kaikki mitä on, on yhtä. Se voi silti olla 
vaikeaa tajuta yhtäkkiä, etenkin noiden 
valtavien sanojen jälkeen, joita Leyla, Taapi 
ja Irma juuri sanoivat Maicun avustuksella! 
Anna itsellesi hieman aikaa sulatella tätä. 
 
Kaikki elävät olennot ovat liimattuja toisiinsa 
näkymättömällä energialla. Jotkut sanovat sitä 
rakkaudeksi, toiset Jumalaksi; joidenkin 
mielestä se on vain energiaa. Ei sillä ole väliä 
miksi sinä sitä kutsut. Ymmärsit mikä tämä 
taika on, kun olit lapsi, sinä vain unohdit. 
Kukaan ei syytä sinua siitä. Ei ole helppoa 
olla kontaktissa sisäisen taikavoimasi kanssa 
maailmassa, jollainen se tänään on. Mutta sinä 
voit aina yrittää. 
 
Uskon, että eläinkommunikointi on suuri 
”tajunnanräjäyttäjä”. Eläinkunnan viisaus, 
joka todella on meidän ulottuvillamme, voi 
olla yksi suurimmista askeleistamme henkisen 
evoluutiomme polulla. Tietenkin 
alkuperäiskansoilla kaikkialla maailmassa on 
ollut aina tämä yhteys eläimiin ja niiden 
viisauteen… mutta en nyt puhukaan heistä, 
vaan meistä, jotka on sivistetty ulos 
sydänkeskuksistamme, eikä meillä ole 
todellista yhteyttä maahan, luontoon tai 
eläimiin. 
 
Ajattele vaan. Meillä on ikuisuuksien ajan 
ollut lemmikkejä, emmekä vieläkään kuuntele 
niitä… todella kuuntele. Niillä on aivan yhtä 
tärkeitä ajatuksia, tunteita, valintoja ja 
sieluntarkoituksia kuin jokaisella ihmisellä 
maan päällä.  

Lea Pihlman 
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6 
Kortti ensimmäiselle 
numerollemme… 

…nostettiin Tarot of the Animal Lords 
pakasta. Kauniit kuvat on tehnyt Angelo 
Giannini. Aurinko tuo mukanaan viestin 
selkeydestä, aitoudesta ja uusista aluista. 

Kuinka ollakaan. 
 
Nostin kortin ennen kuin tiesin Leylan olevan 
mukana ensimmäisessä numerossa, tai ennen 
kuin olin kuullut Taapin ja Irman olemassa 
olosta. Hämmästyttävää kyllä, kortti kielii 
alusta, ja niinhän Leyla tosiaan vahvisti. 
 
Taapin sanojen kääntämisen jälkeen 
(kääntäessäni niitä ensin englanniksi), tajusin, 
että kaikki naksahtaa paikalleen täydellisesti 
tämän numeron suhteen.  
 
Ajattelimme, että haastattelemme yhtä eläintä, 
mutta Universumi heitti syliimme kaksi 
kissaa. Se ei ollut sattumaa. Ihmettelin 
hieman myös mistä nappasin nuo 
kysymykset, kun tein ensimmäistä luonnosta. 
Murehdin, että josko ne ovat vähän pliisuja 
kysymyksiä.  
 
Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tämä on kuin 
pieni raapaisu Johdatus asiaan. Meillä on nyt 
lupa sukeltaa syvemmälle eläinten viisauteen.  
 
Ehkä Taapi ja Irma liittyvät joukkoomme 
vielä uudestaan. Ehkä se on niin kuin Irma 

sen sanoi: viesti on nyt rakkauden verkossa, 
eikä mikään enää pysäytä sitä. Kaikki eläimet, 
joita kohtaamme, työskentelevät kanssamme, 
jakaen tietonsa niiden ihmisten kanssa, jotka 
haluavat kuunnella. 
 
Omalta osaltani täytyy sanoa, että tahtoisin 
kovasti kuulla lisää tuosta vuosien 
viisaudesta. Tunnen nöyryyttä ja kiitollisuutta 
siitä, että voin olla osa tätä projektia, ja kulkea 
tätä polkua. Enkä malta odottaa, että mitä 
Leyla sanoo seuraavassa numerossa! Hevonen 
ei tosiaan ole yksin. Siinä se oli oikeassa. 
 
Eläin ei ole saari… 
 
Mutta kuten huomaat, jos hyväksyt rakkauden 
ja viisauden tämän planeetan eläimiltä – 
avoimin sydämin ja mielin – koet ihmeen 
toisensa jälkeen.  
 
Muista aina, että jos ne joskus saavat sinut 
itkemään, se on aina parantavaa itkua, joka 
tulee paikasta nimeltään ”Sinun Oma 
Sydämesi”.  
 
Minä itkin ja nauroin monta kertaa 
kääntäessäni näitä englanniksi. 
 
Luulen, ettei Maiccukaan kärsinyt kuivista 
silmistä.  
 
;o} 
 
No niin, katso nyt sitä kaunista korttia. 
 
Näkemisiin! 

Lea Pihlman 
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Emme tiedä koska seuraava numero ilmestyy, muttei siihen liian kauan mene. 
 

Saatpa nähdä. 
 

Ajoitus on kaikki kaikessa… 
…ja me ihmiset olemme yhtä eläinkunnan kanssa. 

 
 
♥ 
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