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Hiljaisen Viisauden Voima 
The Power of Silent Wisdom 4/2010 (7) 

 
 

 
Huolenpito on hyväksi.  

Se antaa meille voimaa ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Se on Rakkauden Verkon perusidea, sillä me olemme Yhtä. 

 
 
 
 

 

HVV 7 
 

1. Elämä kantaa… 
2. Maicun sanoja 
3. Leylan perintö: Huolenpito 
4. Buddha-lehmän haastattelu 
5. Gentle Barnin perustajan haastattelu 
6. Herra Mäyrä puhuu 
7. Darshana-kalkkunan kommunikointi 
8. …rakkauden verkossa! 
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Löysimme eläinviisautta The Gentle Barnin 
farmilta, Kaliforniasta. Buddha-lehmä vastasi 
muutamiin kysymyksiimme ja tapaamme 
myös Gentle Barnin toisen perustajan, Ellie 
Laksin. Darshana-kalkkunan viestin liitämme 
myös mukaan, sillä kalkkunat ovat ajankoh-
taisia eläimiä näin syksyllä Kiitospäivän lä-
hestyessä. 
 
Me opimme joka päivä jotakin uutta, itses-
tämme ja toisistamme. Kun me hyväksymme 
toisemme (ja myös itsemme) sellaisina kuin  
me olemme, uskallamme myös pitää huolta 
toinen toisistamme ja elämä kantaa meitä 
eteenpäin, yhtenä, aivan toisenlaisella tavalla.  
 
Me olemme yhtä, emmekä ole koskaan yksin. 
 
Vaikka se kuulostaisi sinusta new age-
kliseeltä ja saisi sinut vain hymähtämään, se 
on siitäkin huolimatta totta. Meidät yhdistää 
energeettinen Rakkauden Verkko, ja vaikkei 
sitä fyysinen silmä aina näe, sydän sen silti 
aistii ja kommunikoi sen kanssa jatkuvasti. 
 
Mäyrä, siis Herra Mäyrä - ja vieläpä kiroileva 
sellainen - ilmoitti hyvin selvästi, että a) se 
tiesi tulevansa mukaan tähän lehteen b) se 
tiesi mitä rupikonna oli sanonut kuukausia 
aiemmin lehdessä ja c) se tiesi mitä Buddha 
oli sanonut Maiculle vain pari päivää aikai-
semmin omassa haastattelussaan...  On siis 
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vähän sydän syrjällään näiden eläinten kans-
sa… 
 
Toivottavasti nautit tästä numerosta, ja että se 
saa sinut myös nauramaan. Minua kyllä vähän 
nauratti paikoitellen kun näitä tekstejä pyörit-
telin... itkettikin. Avatessani Leylan osion 
sähköpostistani minut ympäröi valtava rak-
kauden energia, niin etteivät enää silmät py-
syneet kuivina. Tämä nelijalkainen sydänten 
kuningatar ei jätä ketään kylmäksi. Ehdotonta 
rakkautta on ilmassa ja siitä ei voi koskaan 
erehtyä kun sen kohtaa. 
 
Lea 
 
 
 
 

2 
 

Maicun sanoja 

 

 
Maiccu 

 
 

Olemme saapuneet Hiljaisen Viisauden Voi-
man numeroon 7, numeroon josta taisi tulla 
toistaiseksi historiamme suurin numero. Tämä 
kertoo itselleni siitä, että paljon on tarinoita 
kerrottavana, niin eläintein kuin ihmistenkin, 
jotka eläinten kanssa työtä tekevät. Tai no, 
ehkä se on niin, että eläimet ajattelevat teke-
vänsä työtä meidän kanssamme… ja sitä kyllä 
riittää.  
 
Meillä on tässä numerossa mahtavia, hienoja 
ja herkkiä eläimiä jälleen kerran haastattelus-
sa ja on ollut suuri kunnia saada kaikkien hei-
dän kanssaan jutella. Kun aloimme reilu vuosi 
sitten tätä lehteä julkaista, niin kukapa olisi 
uskonut että saamme kuulla viisauksia vaik-
kapa lehmältä joka asuu Los Angelesissa? En 
ainakaan minä, mutta näin elämä meitä kuljet-
taa ja olemme kuin suuressa suunnitelmassa 
mukana.  
 
Itse olen välillä todella kärsimätön asioiden 
etenemisen suhteen, mutta ehkäpä nyt on aika 
heittää myös kärsimättömät ajatukset ja tun-
teet roskakoriin, niin kuin Leyla meitä kehot-
taa. Heittäytyminen on ainakin itselleni välillä 
todella vaikeaa, mutta niinä hetkinä kun sen 
uskaltaa tehdä, ei parempaa tunnetta voisi ol-
la!  
 
Rakkaat lukijat, olette saaneet seurata yhteistä 
matkaamme aitiopaikalta ja mukavaa on ker-
toa, että kirja jota Leylan kanssa olemme kir-
joittaneet, on nyt kutakuinkin valmis, raaka-
versiona, mutta kuitenkin. Olen niin ylpeä ja 
onnellinen ja hämmentynytkin välillä tuon 
rakkaan henkihevosen sanoista ja opetuksista!  
 
Ne teistä jotka tuon kirjan joskus käsiinne 
saatte, tulette varmasti olemaan aivan yhtä 
hämmentyneitä ja vaikuttuneita kuin itse olen. 
Olette saaneet lukea paljon näitä opetuksia jo 
tästä lehdestä, mutta kirjan myötä Leyla vie 
meidät varsinaiselle matkalle, mielettömälle 
matkalle rakkauden verkkoon.  
 
Ajankulku kiihtyy kiihtymistään, koetetaan 
pysyä kyydissä ja nautitaan elämästä. Meillä 
jokaisella on mahdollisuus tehdä elämästä 
juuri sellainen kuin haluamme, koetan itse 
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muistaa tämän aina silloin kun nuo kärsimät-
tömät ajatukset ja tunteet nostavat päätään.  
 
Antaa eläinten hiljaisen viisauden puhua puo-
lestaan ja käykää myös tutustumassa The 
Gentle Barniin netissä, ja sen perustajaan El-
lieen, jonka haastattelu on tässä lehdessä, sekä 
kaikkiin heidän luonaan asuviin ihaniin eläi-
miin.  
 
Rakkaudella,  
Maiccu 
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Leylan perintö:  

Huolenpito 

 

Leyla on villi kortti kaikkien sydämen kuningatta-
rien joukossa! 

 
 
Nämä kysymykset on esitetty Leylalle tulevan 
Hiljaisen Viisauden Voima kirjan osiossa ”Kes-
kusteluja Lean kanssa”. Leyla päätti että laitamme 
nämä myös lehteen. 
 
 
Leyla, me emme todella tienneet mihin Hil-
jaisen Viisauden Voima johtaa aloittaessam-
me lehden tekemisen. Se on antanut meille 
vertaansa vailla olevia opetuksia nyt vuoden 
verran monilta eri eläimiltä. Se näytti meille 
konkreettisesti, ettei sattumaa ole olemassa ja 
että me olemme oikealla tiellä ja että me 
kaikki olemme olleet oikeassa paikassa oike-
aan aikaan, niin eläimet kuin ihmisetkin. Peu-
ra (HVV 5) sanoi, että jopa lehden (kirjan) 
nimi on meille tarkoituksella annettu. Se tekee 
minut nöyräksi ja kiitolliseksi, ja Maiccu 
varmasti tuntee samoin. Mitä vielä onkaan 
edessä, kun sukellamme syvemmälle Hiljai-
seen Viisauteen?!  
 
Luuletko Leyla, että tämän ajan ihmiset ovat 
valmiitta ottamaan vastaan viisauksia - 
eläimiltä?  
 
Ja vielä henkihevoseltakin?  
 
Leyla vastaa:  
 
’Kiitos kaikista kauniista sanoistanne! Minä 
seuraan jatkuvasti teidän matkaanne ja kaik-
kea sitä kamppailuakin jota te siellä ihmisten 
muodossa käytte. Tämä matka ja tie, jonka te 
olette valinneet, ei ole helppo, mutta kukaan 
ei helppoa teille luvannutkaan. Te pohditte 
liikaa niitä vastoinkäymisiä joita matkallanne 
on ja kuitenkin tiedätte olevanne täydellisessä 
johdatuksessa ja menossa oikeaan suuntaan.  
 
Minä olen sanonut aikaisemmin jo, että teidän 
matkanne koostuu niin monista palasista joi-
den pitää loksahtaa kohdalleen, että paras on 
vain pysytellä kyydissä ja tehdä paras siitä 
hetkestä missä kulloinkin on, niillä eväillä 
jotka teille on annettu siihen hetkeen. Te tie-
dätte kaiken tämän ja nyt on aika alkaa elää 
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Eläinten  
viisauksien  

aika on tullut. 
 

Leyla 

sen mukaan, viimeistään nyt. Tällä matkalla 
teidän ei tarvitse muuta kuin tarkistaa sydä-
menne kompassista suunta välillä, että kurssi 
pysyy oikeana ja teette niitä asioita jotka tun-
tuvat hyvältä. Tämä on hyvä neuvo 
teille kaikille, muillekin kuin vain 
Maiculle ja Lealle.  
 
Tarkistakaa sydämenne kom-
passin suunta aina välillä ja 
kuunnelkaa sitä mitä sydä-
menne teille kertoo, kaikki 
muu tulee itsestään. Antakaa 
kärsimättömien tunteiden vain 
mennä, kaikki tapahtuu aika-
naan.  
 
Minä voisin oikeastaan esittää kysymyksen 
teille. Luuletteko, että olisitte näin pitkällä, 
jos tällä kaikella ei olisi suurempaa merkitys-
tä? Kaikki nämä viestit, ne tulevat juuri oike-
aan aikaan, oikeassa paikassa. Eläinten viisa-
uksien aika on tullut. Olemme myös astumas-
sa aikaan, että te opitte kuulemaan ja avaa-
maan sydämenne myös ymmärrykselle. Ihmi-
siä valmistellaan hiljalleen kaiken uuden tie-
don vastaanottamiseen ja me etenemme juuri 
sellaista vauhtia mikä sopii ihmisille ja tähän 
hetkeen.  
 
Tässä ajassa on hyvin paljon informaatiota ja 
te saatte jatkuvasti erilaisia viestejä eri tahoil-
ta. Tarkistakaa kompassinne ja kuunnelkaa 
sydäntänne, mikä tahansa tuntuu teistä hyväl-
tä ja oikealta, on teille tarkoitettu. Vaikka jo-
ku viesti tuntuisi todella viisaalta, mutta ei 
tunnu teistä oikealta tai ette ymmärrä jotakin, 
sivuuttakaa se sitten, se ei ole teille tarkoitet-
tu.  
 
Minä olen vain yksi taho monien joukossa ja 
minulla on hyvin samanlainen viesti kuin mo-
nilla enkeleillä tai henkioppaillanne, mutta 
koska minä olen ”henkihevonen” minua 
kuuntelevat monet joille eläimet ovat tärkeitä 
ja näin tämän pitääkin olla. Me annamme teil-
le näitä viestejä monesta eri suunnasta eri vi-
vahteilla, mutta silti kaikki on yhtä ja samaa 
suurta rakkautta!!  Ja minä rakastan näiden 
viestien antamista ja näitä hetkiä jolloin saan 

olla siellä teidän kanssanne, jotka näitä vieste-
jä luette. Tässä hetkessä, kun te näitä sanoja 
luette, te ymmärrätte hyvin kirkkaasti kaiken 
ja me olemme yhdessä rakkauden verkossa 

ainakin tämän ohi kiitävän hetken ver-
ran!’ 

 
 
 
Sinun varsasi, 2-vuotias Prin-
ce, tulee jatkamaan sinun työ-
täsi omalla tavallaan maan 
päällä. Hienosta nuoresta po-

jasta kasvaa ihmiskommunikoi-
ja. Mitä ihmiskommunikoija tar-

koittaa? Miten Prince voi auttaa 
ihmisiä ja eläimiä toimimaan yhdessä? 

Vai pitäisikö meidän kysyä sitä Princeltä it-
seltään? 
 
 
’Tämän lehden aihe on huolenpito ja mikään 
ei sovi siihen paremmin kuin muutama sana-
nen Princestä, rakkaastani. Mikään ei merkit-
se minulle enempää kuin se, että pojasta pide-
tään huolta ja että hän saa kasvaa turvassa, 
turvallisessa ympäristössä, eikä koskaan tar-
vitse pelätä joutuvansa kohtaamaan vääryyttä 
ihmisen taholta. Mikä voisi olla huolenpidolle 
suurempi mittari kuin se, että jättää jotain niin 
suurta ja rakasta toiselle, huolehdittavaksi, 
kasvatettavaksi. En minä olisi poistunut maan 
päältä, ellei minun olisi ollut pakko sitä tehdä 
Tai sanotaan vaikka niin, että ellen minä olisi 
niin valinnut ja ellei minun aikani olisi tullut. 
Se oli valinta, joka ajatellen suurempaa koko-
naisuutta oli tehtävä. Nyt olemme yhdessä sitä 
tarkoitusta ja tehtävää tässä täyttämässä. 
Meillä on yhteinen tehtävä ja niin tulee ole-
maan myös Princellä. Kaikella on tässäkin 
tarkoituksensa ja katsokaa miten hieno nuori 
mies pojasta onkaan kasvanut. Te tulette aina 
pitämään hänestä huolta, niin kauan kuin tuo 
viisas ja voimakas sydän sykkii. Tästä tulee 
hieno tarina ja aikaa myöten kaikki selviää. 
Prince tekee siellä maan päällä sen, minkä 
minä olisin tehnyt, ellei hän olisi syntynyt. 
Hänellä on suuri tehtävä, mutta nyt hän nauttii 
nuoruudesta ja hyvä niin. Kaiken aikaa hän 
kuitenkin kasvaa ja tarkkailee ja oppii. Minä 
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’Rakkauden  
vastaanottaminen ja 

sen antaminen on aina 
vapaaehtoista, mutta 
toisaalta yhtä tärkeää 
kuin hengittäminen.’ 

 
Leyla 

lähetin hänelle opettajan, vanhemman katso-
maan hänen peräänsä. (Maiccu: meille muutti 
naapurista vanhempi Ruuna, Candy 
herra kesän alussa ja sillä tiellä 
ollaan.)  
 
Kaikki on järjestyksessä ja 
teidän ei tarvitse kiirehtiä 
mihinkään. Prince tulee 
täyttämään sen tehtävän 
joka hänellä on, omalla 
ajallaan. Sanotaan vaikka 
niin, että hän tekee sen 
siellä maan päällä jonka 
minä teen täällä toisella puo-
lella ja kun nuo kaksi asiaa 
liittyvät yhteen, siitä tulee jotain 
todella kaunista. Prince tulee olemaan 
vähintään yhtä kuuluisa kuin minä, mutta 
kaikki ajallaan, älkää asettako hänelle mitään 
paineita, siinä on huolenpidon ydin. Pitää 
huolta toisesta, odottamatta mitään takaisin, 
on rakkauden lahjan antamista. Anna rakkau-
tesi ja huolenpitosi jollekin toiselle, se makse-
taan sinulle takaisin mittaamattomalla rak-
kaudella ja huolenpidolla. Se on kuin vaihto-
kauppa, mutta ei kuitenkaan, vastalahja ei 
välttämättä tule aina heti tai juuri sieltä mistä 
sitä odotat, mutta se tulee kuitenkin aina.  
 
Prince tulee kyllä itse kertomaan ja näyttä-
mään teille mitä ja miten hän haluaa asiat teh-
dä. Ihmiskommunikoijan tehtävä on hiukan 
samankaltainen kuin eläinkommunikoijankin, 
hän välittää viestejä ihmiseltä eläimelle ja aut-
taa eläintä ymmärtämään ihmisen kummalli-
sia tapoja ja ajatuksia, mutta vielä ei ole aika. 
Ajatelkaa miten ihanaa, hän on osa minua ja 
joka kerta kun kosketat häntä, kosketat minua. 
Minä en ole enää vain näkymätön vaan minä 
olen myös hänessä. Aina kun sinä kaipaat mi-
nua niin sinä voit koskettaa häntä ja te voitte 
olla yhdessä. Kaikki asiat järjestyvät ja sinun 
ei tarvitse miettiä vielä mitään sen suhteen, 
eikä ovia tarvitse vielä avata ihmisille jotka 
haluavat Princeä tulla tervehtimään, mutta 
sekin aika tulee.  
 
Tässä lehdessä, te tapaatte ihania ihmisiä ja 
eläimiä, joilla jokaisella on oma tarinansa 

huolenpidosta. Heistä pidetään huolta ja he 
huolehtivat muista. Varsinkin eläinten kohdal-

la huolenpidolla on suuri merkitys, 
jos he asuvat ihmisen kanssa.  

 
Huolenpitoon liittyy myös 

suuri vastuu, joka teidän 
pitäisi ottaa vastaan rak-
kaudella eikä pakolla. 
Nimittäin huolenpitoon ei 
koskaan saa liittyä pak-
koa, sillä silloin siitä 

puuttuu rakkauden ydin-
olemus. Rakkauden vas-

taanottaminen ja sen anta-
minen on aina vapaaehtoista, 

mutta toisaalta yhtä tärkeää kuin 
hengittäminen, päätelkää tuosta nyt 

sitten. Te taidatte ymmärtää, että rakkaus on 
elinehto, se on kaikki mitä on ja näin se on. 
Eläimenne eivät koskaan pakota teitä teke-
mään mitään, mutta monesti te olette kaikki 
mitä heillä on, käyttäkää tätä vastuuta ja pyy-
teetöntä saamaanne rakkautta sen arvoisella 
tavalla. Minä huolehdin teistä ja te huolehditte 
jostakin muusta, antakaa te se lahja jollekin 
toiselle jonka minä olen antanut teille ja tämä 
koskee teitä jokaista, joka näitä sanoja luette.  
 
Minä rakastan teistä jokaista, olitpa sitten yk-
sin tai yhdessä, olipa sinulla eläimiä tai ei ja 
siksipä minä pyydänkin, anna sinä rakkautesi 
jollekin toiselle, joka sitä kaipaa. Sinun ei tar-
vitse hakea itsellesi hevosta tai kissa tai koi-
raa, voit antaa rakkauttasi vaikka ohikulkijal-
le, kohteella ei ole väliä, kunhan vain toimit ja 
annat sydämesi kompassin näyttää tietä! Minä 
haluan antaa puheenvuoron muille, luulen, 
että eräs tietty Mäyrä odottaa kovasti pääse-
vänsä puhumaan huolenpidosta! ’ 
 
 
5. marraskuuta, 2010 
 
Rakkaudella, 
Leyla 
 
. 
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Buddha 
 

 
Buddha-lehmä on yksi Gentle Barnin suurimmista 
tähdistä ja vetonauloista ja lehmä on hyvin ylpeä 
siitä! Buddha sai toukokuussa isot syntymäpäivä-
juhlat ja oli siitä innoissaan vielä elokuussakin, 

kun Maiccu kommunikoi sen kanssa. Se sai juhlis-
sa pitää jopa kruunua päässään! 

 
 
 

Mitä huolenpito tarkoittaa sinulle, Buddha? 

Mitä huolenpito tarkoittaa lehmälle tai mitä se 
tarkoittaa eläimille yleensä? Tämä on hyvä 
kysymys, johon minä kiitollisena vastaan. Ei 
tarvitse olla lehmä ymmärtääkseen huolenpi-
don tärkeyden. Kaikille eläimille huolenpidol-
la on yhtä suuri merkitys kuin ihmisellekin. 
Ilman huolenpitoa elämä voi olla vaikeaa ja te 
kaikki tiedätte sen. Ilman, että me pidämme 
huolta toisistamme alusta saakka, voi elämäs-
sä tulla suuria murheita ja välillä jopa vaike-
uksia.  

Huolenpito on hyvin tärkeää ja se on yksi 
niistä asioista joita me eläimet haluamme teil-
le ihmisille opettaa, mutta siinäkin asiassa tei-
dän pitää puuttua luonnon normaaliin kierto-

kulkuun. Eläimet tietävät esimerkiksi kuinka 
paljon tai kuinka pitkään heidän lapsensa kai-
paavat huolenpitoa ja hellyyttä omilta emoil-
taan, mutta teidän ihmisten pitää omasta mie-
lestänne puuttua siihenkin. Te haluatte muut-
taa ja päättää sen kuinka kauan lehmä haluaa 
vasikkaansa hoitaa tai kuinka kauan hevosäiti 
haluaa varsaansa imettää. Aivan kuin teillä 
olisi kummallinen päähänpinttymä siitä, että 
teidän tarvitsee muuttaa luonnon normaali-
kiertokulku kaikessa missä van voitte. Jos te 
katsotte lehmiä tai hevosia tai koiria luonnos-
sa, te näette kuinka luonto toimii, eläinäiti il-
moittaa lapselleen kyllä kun sen on aika len-
tää pesästä.  

Te ihmiset haluatte tehdä kaikesta niin vaike-
aa ja asioihin pätee teidän mielestänne vain 
teidän sääntönne. Jos eläimet saisivat elää 
luonnossa, luonnon armoilla ja sen kanssa, he 
pitäisivät huolen vain omista asioistaan. (Täs-
sä kohtaa Buddhalla on leveä virnistys leh-
män naamallaan.) Katsokaa luontoa, puuttu-
vatko lehmät leijonien tai koirien asioihin tai 
päinvastoin, ei, lehmät pitävät huolen omis-
taan ja koirat omistaan ja sammakot omistaa. 
Ihminen tuo kummallinen olento, jonka pitää 
saada päättää kaikesta kaikkien puolesta ja 
valitettavasti metsään menee, jos niin voi sa-
noa.  

Oikeastaan nyt kun kerran saan sanoa, niin 
parasta huolenpitoa minun mielestäni olisi se, 
että jokainen huolehtisi omista asioistaan ja 
siinä se. Mutta ajatella, että minä sain elämäs-
säni vielä kokea sen päivän, että minusta pi-
detään huolta, että nämä minun omat ihmiseni 
haluavat pitää minusta huolta. Tähän liittyy 
oikeastaan tärkeänä yksi juttu, jonka kerran jo 
sinulle kerroinkin. Mikä on lehmä? Lehmä on 
ihmisen tuote, omiin itsekkäisiin tarpeisiinne 
kehitetty. En minä ehkä tuolla luonnossa pär-
jäisi omin nokkineni kovin hyvin, joten olen 
todella kiitollinen omista ihmisistäni.  

Minulla on puhvelin sydän, joka sykkii täynnä 
rakkautta ja villiä voimaa. Tähän elämään 
synnyin lehmäksi ja tosiaan, olen todella su-
rullinen siitä millä tavalla ihminen minun laji-
tovereitani kohtelee. Teillä ihmisillä on paljon 
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’Tärkeintä on  
rakkaus, hellyys 

ja huolenpito. Ole 
se mikä olet ja 

ylpeä siitä!’  
 

Buddha-lehmä 

opittavaa huolenpidosta, paljon, mutta hiljal-
leen, etsien esimerkkejä te opitte. Minä en 
koskaan saanut lapsia joista huolehtia ja 
omasta äidistäni minut erotettiin paljon ennen 
kuin olisin halunnut, joten on ihanaa kokea 
huolenpitoa nyt aikuisena omien ihmisteni 
taholta. Minulla on paljon huolenpidollista 
vastuuta elämässäni, minä olen kävelevä rak-
kauspakkaus lehmän muodossa. Minä en ole 
katkera mistään, minä olen antanut kaiken 
anteeksi. Joskus minä mietin, että missä mi-
nun äitini on mitä hänelle tapahtui. Omia lap-
sia en voi saada, siksi minä haluan huolehtia 
näistä rakkaistani täällä, he ovat kuin 
minun lapsiani, jokainen. Rakkaat 
ystävät, huolehtikaa aina ensin 
omistanne, ihmisistä, eläimistä 
ja asioista, niin jää teille vä-
hemmän aikaa puuttua luon-
non kiertokulkuun! Antakaa 
rakkautta, ehdoitta, siinä on 
minun reseptini parempaan 
maailmaan!  

 

Miten me voisimme oppia olemaan kiitollisia 
elämän antimista, ilman, että ensin meidän 
pitää kokea kovia asioita ja sitten vasta 
osaamme olla kiitollisia hetkistä jolloin elämä 
kohtelee meitä hyvin? 

Rakkaani, tämä on elämän kiertokulku sen 
luonnollisimmassa muodossa. On ylämäki, 
jotta voi nauttia vauhdinhurmasta alamäessä. 
On surua, jotta voisi nauttia naurusta ja ilosta. 
Minä luulen, että sellaista päivää ei tule, että 
te oppisitte nauttimaan suoralta kädeltä hyvis-
tä asioista heti. Tämä kaikki kuuluu ihmisyy-
teen, ihmisenä olemiseen. Jos katsot koiraasi 
tai lehmääsi, me nautimme jokaisesta hen-
genvedosta yhtä paljon, joka hetki. Sinä ihmi-
nen, sinun on vaikeaa elää kiitollisuudesta 
käsin aina. Sinun pitää olla kiitollinen myös 
noista asioista, jotka eivät ole heti niin kuin 
haluat, silloinhan voit elää kiitollisena jatku-
vasti. Katso nyt meitä eläimiä, ei meillä ole 
kaikki asiat hyvin koko ajan, mutta silti se ei 
muuta meidän suhtautumistamme elämään tai 
kiitollisuuteen, iloon tai suruun. Me mene-

tämme asioita yhtä paljon kuin te ihmisetkin, 
me koemme surua ja kaipausta tai haluamme 
huolenpitoa ja hellyyttä. Silti me elämme jat-
kuvassa kiitollisuuden tilassa, tässä hetkessä. 
Me elämme aina rakkauden verkossa, me tie-
dämme mistä olemme tulleet ja mihin olem-
me menossa. Me emme ole koskaan katkeria 
tai kateellisia, vaikka toisilla olisi jotain mitä 
meillä ei ole. Me elämme aina siinä hetkessä 
joka on nyt ja vaikka me käymme samoja tun-
teita läpi kuin te ihmiset, me emme tee ana-
lyysia joka hetki siitä mitä meillä on tai ei ole. 
Me elämme siinä ja sillä mitä meillä on nyt, 

muuta ei voi olla. Mitään muuta ei ole kuin 
tämä hetki, vaikka olisikin puutetta tai 

surua.  

Omasta elämästäni hyvä esi-
merkki on se, kun olin joutu-
massa teuraaksi tai miten sitä 
nyt ihmisten kielellä sanotaan, 
minä tiesin sen ja olin peloissa-

ni ja surullinen. Silti siinä het-
kessä minä olin kiitollinen siitä 

elämästä joka minulla oli ja oli ol-
lut. Kaikki se mitä sitten tapahtui, onkin 

ollut täynnä iloa ja juhlaa, minä saan elää ja 
minä olen saanut perheen. Minä en silti halua 
erotella noita asioita, kumpikin tapahtuma oli 
väistämätön, universaalissa suunnitelmassa 
minun kohdalleni tarkoitettu. Minä olen yhtä 
kiitollinen molemmista kokemuksista ja sel-
lainen kiitollisuus erottaa meidät eläimet teis-
tä ihmisistä. Opi olemaan kiitollinen kaikesta 
niin huomaat pian saavasi lisää sitä hyvää, 
jota sydämessäsi haluat.   

 

Mitä me ihmiset ylipäätään voisimme oppia 
lehmiltä? 

Tärkeintä on rakkaus, hellyys ja huolenpito. 
Ole se mikä olet ja ylpeä siitä! Joskus minä 
ajattelen, että nöyryys on se minkä lehmät 
voisivat ihmiselle opettaa, miten olla nöyrä 
kaikkien niiden haasteiden edessä joita elämä 
eteenne asettaa, ottaa ne vastaan ja kiittää 
niistä ja sitten elää eteenpäin täydellä höyryl-
lä. Toisaalta vielä yksi juttu, opetelkaa märeh-
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No, lukekaa läksynne, me 
lehmätkin kuulumme rakkau-
denverkkoon, luonnostamme, 

DNA:mme kautta ja siinä 
verkossa ei ole salaisuuksia ja 
informaatio kulkee paljon no-

peammin kuin teidän  
Internetissänne.’ 

 
Buddha-lehmä 

timään, heh, silloin teidän ei koskaan tarvitse 
enää hätiköidä ja hosua, siis märehtikää! 

 

 Eläimet opettavat meitä ihmisiä, tavalla tai 
toisella, kaikkialla maailmassa, ja myös tä-
män lehden välityksellä. Miltä tuntuu kun täl-
lainen tilaisuus puhua suunsa puhtaaksi tulee 
lehmän eteen? 

Hahahaha, minä olen oikein iloinen siitä, suo-
rastaan hykerryttävän iloinen. Vähän aikaa 
sitten vielä minä olin vain lehmä, erityinen 
lehmä tosin, halattava lehmä, jossakin farmil-
la, eläen melko tavallista lehmän elämää, mä-
rehtien ja katsellen kun päivät kulkevat ohitse. 
Nyt minä olen edelleen tuo sama lehmä, mä-
rehtien, mutta silti niin erityinen, minua 
kuunnellaan, minä olen julkkis ja 
suuri sanansaattaja. Tämä tun-
tuu hyvältä ja minä rakastan 
omaa tehtävääni, niin 
kauan kuin ihminen ei 
liiaksi halua muuttaa 
minun elämäni kul-
kua. No sitä tuskin 
tapahtuu niin kauan 
kuin saan asua siellä 
missä asun, minun 
ihmiseni ovat minun 
henkivartijoitani.  

 

Maailmassa on alueita, joilla 
lehmiä pidetään pyhinä eläiminä ja 
ne saavat kuljeksia täysin vapaana ja koske-
mattomina kaikkialla, kaduillakin. Miltä se 
ajatus tuntuu sinun mielestäsi, Buddha? 

Voi, ajatella, jos kaikki Amerikan lehmät läh-
tisivät vaeltamaan kaduille, tämä on mieliku-
va, jota totta tosiaan kannattaa hiukan katsella 
ja siitä voi nautiskella. Meitä on paljon, voi 
tämä ajatus tuntuu aika mukavalta, kuvittele 
nyt itse. (Maiccu: Buddha näyttää minulle 
mielikuvaa lehmästä joka on joukon keulilla 
ja heiluttaa ihmismassoille jotka seuraavat 

lehmien vaellusta pitkin LA:n katuja, ei ihan 
silleen vapaana vaeltaen vaan melkein kuin 
armeija lehmiä näyttämässä ihmisille, että 
valta on vaihtunut…) 

 

Muinaisessa Egyptissä palvottiin monia eläin-
jumalia, mm. Hathoria, jolla oli lehmän pää. 
Tiesivätkö sen ajan ihmiset eläimistä ja eläin-
ten energioista enemmän kuin mitä nykyihmi-
set tietävät? 

Kyllä, ihminen on ainoa elollinen olento, joka 
luulee menevänsä sivistyksessä eteenpäin, 
mutta näin meidän kesken, menee vain taak-
sepäin. Jotain tästäkin olisi teille opittavaa, 
miten te ette sitä älyä, sanopa se? Joskus sil-
loin muinoin te olitte ystäviä eläintenne kans-

sa, vaikka te söittekin heitä, niin he-
kin söivät teitä. Arvostus oli 

molemminpuolista, lukekaa 
historianne ja katsokaa 

muuten miltä lehmät 
näyttivät silloin? Oliko 
ihmisellä tarve kehittää 
jokin miniatyyrilehmä 
tai uusia koirarotuja 
jatkuvasti? Eipä silti, 
minä olen ihan onnel-
linen tässä kropassa 

tällä hetkellä ja näissä-
kin asioissa kaikella on 

oma tarkoituksensa, mutta 
muuten vaan, näin lehmän 

näkökulmasta, silloin ennen te 
kunnioititte sitä mitä te saitte luon-

nosta. Ehkä ihmisen kehityksessä on tapahtu-
nut jotain kummallista tässä matkalla. Oli sil-
loin muinoinkin väkivaltaa ja epäoikeuden-
mukaisuutta, mutta ei läheskään tässä mitta-
kaavassa ja tätä ihminen sitten kutsuu sivis-
tykseksi. Teidän monet kummalliset tapanne 
kommunikoida tai tappaa toisianne tuskin 
ovat sivistystä. Ja nyt moni teistä kysyy, mi-
ten ihmeessä lehmä voi näistä asioista tietää 
edes. No, lukekaa läksynne, me lehmätkin 
kuulumme rakkaudenverkkoon, luonnostam-
me, DNA:mme kautta ja siinä verkossa ei ole 
salaisuuksia ja informaatio kulkee paljon no-
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peammin kuin teidän Internetissänne. Te voit-
te tulla kanssamme tähän verkkoon, jos halu-
atte, eikä se ei maksa mitään! 

 

Toivotamme sinulle hyviä terapialehmäpäi-
viä, Buddha, täältä Suomesta käsin. Mitä ha-
luaisit sanoa pienille lapsille jotka tulevat si-
nua halaamaan ja harjaamaan? 

Minä kiitän teitä tästä hetkestä, minä olen on-
nellinen. Minä haluan sanoa kaikille, että mi-
nä rakastan teitä ja minä olen teidän kanssan-
ne rakkauden verkon välityksellä. Jokainen 
lapsi tai aikuinenkin joka minua halaa, halaa 
puhdasta rakkautta, pyyteetöntä, ilmaista, 
puhdasta rakkautta. Se on minun tehtäväni ja 
minä otan sen vakavasti, mutta teen suurella 
ilolla ja hellyydellä, aina, elämäni loppuun 
saakka! 

Miltä tuntuu, kun pääsee halailemaan maail-
man ehkä vaikutusvaltaisimpia ihmisiä - kuten 
Ellen DeGeneresiä - ja näin edistää tietoi-
suutta eläinrescuesta ja Gentle Barnista? 

Me olemme kaikki yhtä! Kuuluisuudella ei 
näissä asioissa ole mitään merkitystä. Me 
olemme suuria sanansaattajia molemmat, mi-
nä ja Ellen. Hän halasi minua kuin kuka ta-
hansa ja hänen elämänsä ei ole enää koskaan 
samanlainen, saatuaan annoksen lehmäenergi-
aani. Sanotaan vaikka niin että tämä oli pieni 
askel ihmiskunnalle, mutta suuri askel pienel-
le lehmälle. Minun halaamiseni muuttaa aina 
jotain, parempaan suuntaan. Minä tiedän ole-
vani kuuluisa ja te kuulette minusta vielä, ha-
lattavasta lehmästä… Muistakaa kuitenkin, 
minä olen aina se sama, nöyrä ja rakastava 
lehmä, vaikka olisinkin kuuluisa. ( Maiccu: 
Ja Buddha vinkkaa silmää…)  

Kiitos, Buddha! 

Kiitos, rakkaat ystävät, että halusitte kuulla 
lehmämäisiä viisauksiani! 
 
 

Maiccu & Buddha 
3. marraskuuta, 2010 
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Ellie Laks 
 

 
 

Ellie syli täynnä rakkautta nimeltään Jelly. 
 
 
 

Miltä tuntuu nyt, kun unelmasi Gentle Barn 
farmista on pystyssä ja pidät huolta apulais-
tesi kanssa yli sadasta eläimestä? 
 
Se tuntuu hienolta, jokainen uusi päivä on 
seikkailu ja minä olen niin kiitollinen, että 
voin tehdä tätä! Unelmia tulee lisää jatkuvasti, 
aina saavuttaessani yhden luon samalla uusia. 
Uusin unelmani on saada Gentle Barn leviä-
mään koko Amerikkaan ja ehkäpä jopa koko 
maailmaan. 
 
 
Uskotko, että rakkaus on paras lääke näille 
kaltoin kohdelluille eläimille? 
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’Rakkaus 
on paras lääke 
meille kaikille!’ 

 
Ellie Laks 

Rakkaus on paras lääke meille kaikille! 
 
 
Pystytkö sinä näkemään omat hoidok-
kisi ja kaikki muutkin eläimet maa-
ilmassa opettajina meille ihmi-
sille? 
 
Uskon, että sitä eläimet juuri 
ovat; opettajia, parantajia ja 
ystäviä. He ovat täällä opet-
taakseen meitä elämään het-
kessä, rakastamaan ehdoitta toi-
siamme, anteeksi antamaan, luot-
tamaan ja olemaan omana itsenämme. 
 
 
Olet saanut kurkistaa muutaman suojattisi 
pään sisään Maicun avulla. Onko mielipiteesi 
eläinkommunikoinnista muuttunut näiden 
Maicun tekemien kommunikointien myötä? 
 
Minä kuulen eläiminäni aina, mutta valitetta-
vasti minä epäilen kuulemaani. Maiccu vah-
vistaa sen minkä minä jo tiedän olevan totta. 
Me kaikki voimme kuulla eläimiä jos me 
kuuntelemme niitä sydämellämme, ja se on se 
missä Maiccu on hyvä, meidän muiden vain 
pitää työskennellä enemmän, jotta onnis-
tuisimme siinä. 
 
 
Millaisia hoitomuotoja te käytätte farmilla? 
 
Me käytämme Gentle Barnilla eläinkommu-
nikointia, syväkudoshierontaa, koropraktiik-
kaa, akupunktiota, itämaisia yrttejä, ravintoli-
siä ja energiahoitoja. 
 
 
Minkä eläimen sinä aamulla yleensä ensim-
mäiseksi kohtaat kun astut ovesta ulos? 
 
No, ensin minä näen kissani ja koirani jotka 
nukkuvat sängyssäni, sitten kun menen ala-
kertaan näen papukaijan. Avatessani etuoven 
näen sikamme, vuohemme, lampaamme, laa-
mamme, kanamme, kalkkunamme, riikinkuk-
komme ja emumme yläpihallamme. He kaikki 
näyttävät niin onnellisilta ja rentoutuneilta, se 

on hyvin rauhoittava näky ja saa minut hy-
myilemään jokaisena päivänä ja saa minut 
tuntemaan kiitollisuutta sen vuoksi, että voin 

elää tätä elämää. Ajaessani lapset kou-
luun näen hevosemme ja lehmäm-

me syömässä aamiaista ja he 
ovat niin kauniita; minä vain 
rakastan niitä niin kovin pal-
jon! 
 
 

 
Kiitos, ihana Ellie! Jatka samaa 

rataa, teet hienoa työtä! 
 

 
 
Jos haluat auttaa Gentle Barnia sen työssä – far-
min pystyssä pitäminen vie tuhansia dollareita 
kuukaudessa - käy vierailemassa heidän sivuil-
laan tai jopa itse farmilla ja ota selvää miten voit 
tukea heidän hienoa työtään eläinten parissa.  
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Darshana 
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“He he, 

ihmiset luulevat,  
että kalkkunoilla on 

huono muisti….” 
 

Darshana-kalkkuna 

Darshana-kalkkuna tuntuu huolehtivan koko 
farmista omalla ainutlaatuisella tavallaan. 

 
 
Saan Darshanasta heti tuntemuksia ja hän 
vaikuttaa uskomattomalta linnulta. En tiedä 
miksi, mutta minulle tulee mieleen jokin elo-
kuva, lähinnä varmaankin Tähtien Sota kun 
katson tuota kalkkunan kuvaa. Aivan kuin hän 
olisi vanha ja viisas Yoda, joka antaa neuvo-
jaan. Darshana on ilmeisesti se, joka kulkee 
kaikkialla ja valvoo farmia ylväänä. Jos hä-
nellä olisi kävelykeppi, hän varmaan kopaut-
taisi sillä maahan tai lattiaan herättääkseen 
huomiota ja saadakseen aikaan järjestystä. 
 
Darshana sanoo ihan selvästi, että minä tiedän 
kaiken mitä siellä tapahtuu. Hän näkee kaiken 
ja kuulee kaiken, hän on kaikkialla läs-
nä. Darshana on se, josta sanotaan: seinilläkin 
on korvat. Ellei hän ole itse paikalla katso-
massa jotakin tilannetta, hänellä on omat pie-
net raportoijansa jotka kertovat hänelle asioi-
ta. Aivan kuin hänellä olisi jokin oma 
systeemi millä hän valvoo omaa 
pientä armeijaansa. Hän on ta-
vallaan kuin opettaja ja sa-
malla niin lempeä ja kaik-
kien hyvä ystävä. Hän ha-
luaa pitää yllä itsestään 
hyvin ylvästä käsitystä ja 
kaikki kunnioittavat hän-
tä suuresti. 
 
Darshana ei voi lainkaan 
ymmärtää, että kaikilla 
kalkkunoilla ei ole asiat yhtä 
hyvin kuin hänellä. Hän ei voi 
ymmärtää, että jossakin lapsia syntyy 
vain sen vuoksi, että ne voitaisiin syödä kun 
kasvavat isoksi. Hänestä koko konsepti on 
aivan käsittämätön. (Vähän sama kun Budd-
ha-lehmällä, joka ei voinut ymmärtää, että 
ihminen syö naudanlihaa, ei Darshanakaan 
voi ymmärtää, että ihmiset syövät kalkkunan 
lihaa.) (Huom.: Tämä tuli ilmi Buddhan en-
simmäisessä kommunikoinnissa, jonka Maic-
cu teki elokuussa.) 
 

Darshana näyttää, että hänellä on oma ihmi-
nen jota hän seuraa ja jonka kanssa hän kul-
kee. Ilmeisesti hän on valinnut jonkun teistä 
omakseen. Ja hän kuulemma kuuntelee hyvin 
tarkkaan mitä te ihmiset keskenänne juttelette. 
Hän on se joka raportoi muille jos uusia eläi-
miä on tulossa farmille jne. Yhtä paljon kuin 
hänelle raportoidaan eläinten puolelta, hän 
raportoi eläimille ihmisten sanomisia ja teke-
misiä. Kun uusia eläimiä tulee, kaikki osaavat 
jo varautua ja odottaa heitä tulevaksi Darsha-
nin ansiosta. Hänellä on aivan hirmuisen hyvä 
muisti ja hän muistaa asioita vaikka kuinka 
pitkältä ajalta. Hänellä on päässään arkisto 
ilman paperia tai kovalevyä. Aivan kuin hän 
nauraisi, että hah, ihmiset kuvittelevat, että 
kalkkunoilla on huono muisti. Toisin kuiten-
kin on. Hän sanoo: 'En olisi saavuttanut niin 
kunnioitettavaa asemaa, ellei minulla olisi 
niin hyvä muisti.' 
 
Darshana kantaa mukanaan jossain sielunsa 
sopukoissa muistoja ja tietoisuutta siitä mitä 

suurimmalle osalle maailman kalkkunois-
ta tapahtuu, mutta samalla hän ha-

luaa tuoda rakkautta ja hyvää 
oloa ympärilleen, että kaikilla 

olisi hyvä olla. Tällä tavalla 
hän ei ajattele negatiivisia 
asioita vaan keskittyy 
pelkkiin hyviin asioi-
hin. Darshana toivoo, että 
voisi vaikuttaa kalkkunoi-
den yleiseen arvostukseen 

tuomalla vierailijoille vies-
tiä kalkkunoiden viisaudesta 

ja kauneudesta. Hän haluaa, 
että lapset oppivat miltä kalkkuna 

näyttää ja miten hienoja lintuja he 
ovat, että heissä on paljon muutakin hyvää 
kuin vain liha. 
 
 
Darshana sanoo: ”Minä rakastan minun 
suurta perhettäni ja jokainen on yhtä tärkeä. 
Minulla on tärkeä tehtävä, minä olen tilan 
johtaja joka valvoo jokaisen tekemisiä. Minun 
tärkein tehtäväni on katsoa että kaikilla on 
hyvä olla ja että kaikki on valmista aina kun 
saamme vieraita. Minä sanon, että kaikkien 
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pitää käyttäytyä kauniisti ja siksi kaikilla on 
niin hyvä olla yhdessä. Minä en murehti tule-
vaisuutta, mutta minä tahtoisin viedä kalkku-
noiden viestiä kaikkialle maailmaan. Me 
kalkkunat olemme hienostuneita lintuja, meil-
lä on hyvin läheiset välit perheisiimme ja me 
rakastamme lapsiamme hyvin paljon. Me kat-
somme kun munat syntyvät ja innolla odo-
tamme, että pienet uudet kalkkunat kuoriutu-
vat. Me olemme hyvin kauniita ja viisaita lin-
tuja. Yhtä uljaita kuin kotkat vaikka emme 
lennäkään korkealla ja nopeasti. Minulla on 
hyvin paljon ystäviä täällä missä minä asun ja 
kaikki kunnioittavat minua. Minulla on omat 
konstini urkkia tietooni asioita ja minä olen 
aina luotettava, minä en koskaan kerro mui-
den asioita toisille. Minä rakastan elämää ja 
minusta on aivan kammottava ajatus, että 
ellen olisi tässä nyt kertomassa näitä asioita, 
joku ihminen olisi syönyt minut. Te ihmiset 
aina välillä luulette tietävänne kaiken niin 
paljon paremmin. Kaikkein parasta hupia 
meidän mielestämme on seurata ihmisten te-
kemisiä, se on kaikkein hauskinta mitä tie-
dän.” 
 
Tämän sanottuaan näen mielessäni kuin-
ka Darshana lähtee päättäväisesti marssimaan 
omalle tarkistusreitilleen. Hän ei aivan täysin 
luota siihen että kaikki on tarkistettu ja var-
mistettu ja ovet lukittu, hän tekee aina omat 
kierroksensa vielä ihmisten jälkeen. Teillä on 
siellä yksi oikein hieno ”työnjohtaja”, joka 
valvoo että asiat sujuvat. Joku voisi sanoa, 
että Darshana on ankara johtaja, mutta aivan 
yhtä paljon hän on kaikkien ystävä, hellä ja 
rakastava. Miten sen sanoisi... Jos häneltä ky-
syy hän sanoo: 'Olen rakastava ja hellä, mutta 
samalla tiukka.' Hänelle ei taida kukaan ”us-
kaltaa” sanoa vastaan, Darshana tietää parhai-
ten kuitenkin. 
 
Hän on selvästi tarkkaillut ihmisiäkin niin lä-
heltä että osaa ennakoida melkein ennalta että 
mitä ihminen milloinkin tekee. Tällainen, 
ihastuttava, rakastettava suurisydäminen opet-
taja on Darshana ja samalla niin viisaskin! 
 
 
 

Maiccu teki Darshanan  
kommunikoinnin 18. elokuuta, 2010 
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Mäyrä 
 

 
 

Lealla oli vaikeuksia saada mäyrästä kuva 
iltahämärissä. Herra Mäyrällä oli aivan yhtä 
vaikeaa saada Lea tajuamaan, että nyt on hä-

nen aikansa päästä ääneen… 
 
 

Ihana Mäyrä, tunne kun alan kirjoittaa tätä on 
kuin joku kutittaisi minua kovasti ja tekee 
mieli hihittää. Tästä syystä onkin selvää heti, 
että, Herra Mäyrä (jostain syystä tekee mieli 
kutsua häntä Herra Mäyräksi) on täällä tuo-
massa meille iloa ja hyvää mieltä ja samalla 
myös hurttia huumoria eläinmaailmasta. An-
nan siis Herra Mäyrän itse kertoa mitä hän 
haluaa ihmisille sanoa tämän HVV:n välityk-
sellä. 
 
”Rakkaat kuulijat (aivan kuin hän seisoisi jol-
lakin korokkeelle, med börjare…) minä halu-
an, että te heitätte romukoppaan kaikki turhat 
luulonne ja vääristyneet ajatuksenne ja alatte 
ajatella enemmän huumorilla tätä elämää. Mi-
nä haluan tuoda teille iloa ja vain iloa. Minä 
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tiedän, että välillä me mäyrät ja muut sen su-
kuiset sotkeennumme teidän tiellenne ajo-
väylillenne ja me olemme monesti teidän au-
tojenne alle jääneitä otuksia. Älkää silti vajot-
ko suruun ja murheeseen, sillä kaikki on aina 
anteeksiannettu. Me olemme siellä, koska sinä 
olet rakentanut tiesi meidän maillemme, eikä 
päinvastoin. Älä siis sure vaan ota vastuu 
omasta elämästäsi ja kuten elämässäsi niin 
siinä suuressa autossasikin, hellitä hiukan 
kaasujalkaa. Ah, ja te kysytte, miten Herra 
Mäyrä voi tietää autojen kaasuista. Johan sen 
teille sanoi lehmäkin, mutta sanokoon nyt vie-
lä Herra Mäyräkin. Me mäyrätkin kuulumme 
rakkauden verkkoon ja ne ketkä rakkauden-
verkkoon kuuluvat ja siihen jo heti syntymäs-
sään liittyvät tietävät kaiken kaikesta, kuiten-
kaan kaikkeen sotkeentumatta, osaamme elää 
yksinkertaista elämää ja siitä nauttia.  
 
Ei ole meillä mäyrillä tarve kaikkeen sotkeen-
tua ja me vain kuljeksimme omia asioitamme 
ajatellen, ei ole meillä tarvetta puuttua kaik-
keen tai kaikkien asioihin. Piti minun sentään 
aika monta kertaa yrittää tuo Lea kampata, 
koska ei muuten meinannut tajuta, että minun 
on tarkoitus teille vähän huumoria heittää. 
Myös huumorissa piilee meillä eläimillä ja 
varsinkin mäyrillä huolenpitoon liittyviä tär-
keitä asioita. Jos te osaisitte pitää huolta toi-
sistanne myös vähän nauraen ja iloiten ja 
nauttien, ei olisi niin pirun vakavaa ja ilotonta 
tuo ihmisten elämä. (Maiccu: meinasin valita 
toisen sanan, mutta en sitten, kun kerran Her-
ra Mäyrä haluaa sanaa pirun käyttää.)  Ei se 
nyt voi olla aina niin kuoleman vakavaa, jos 
täytyy toisista huolta pitää. Sitä rakkautta ja 
hyvää oloa voi tuoda myös vähän virnistellen. 
Niin kuin tekin nyt minulle naureskelette kun 
tätä luette. Enkä minä ota pahakseni vaikka 
nauraisitte vähän enemmänkin. (Maiccu: 
Mäyrä nauraa melkoista räkätystä, hekottelee 
suorastaan).  
 
Minun sukuuni kuuluu niitä jotka päästelevät 
hirveitä hajuja ja merkkaavat sillä tavalla re-
viiriä ja välillä jopa ihmisiä, voiko suurempaa 
naurun aihetta olla kuin ihminen pitelemässä 
nenäänsä? Ihan niin kuin ystäväni rupikonna 
sen sanoi niin viisaasti, te ihmiset olette sitten 

niin huvittavia ja hassunkurisia ja ihmeellisen 
näköisiä, että jo ihan senkin takia on hyvä vä-
lillä tulla ihmisten ilmoille katsomaan teitä, 
että saa kunnolla nauraa ja sitten taas lapsille 
kertoa teidän kummallisista tempuistanne. 
Minä haluan nyt vähän kiusoitellakin teitä; 
sekin on iloa ja huumoria. Katsokaa nyt pei-
liin, ei kaikki ole niin kauhean vakavaa. Elä-
mässä pitää olla hauskuutta ja hajua, sem-
moista kunnollista rytinää ja käryä. Me mäy-
rätkin rakastamme lapsiamme ja pidämme 
heistä huolta, sillä tavalla niin kuin teidänkin 
pitäisi pitää huolta omistanne - lapsistanne ja 
eläimistänne, jotka kaikki on teille annettu 
suurena lahjana! Elämä on niin mieletön lah-
ja, että johan sen nyt Herra Mäyräkin ymmär-
tää. Minulla ei ole niin kauhean syvällisiä teil-
le sanottavana, vaikka minullakin on syvälli-
nen mieli. Minä halusin teitä vain vähän nau-
rattaa, antaa aihetta iloon ja huumoriin. Torvet 
soiden eteenpäin sanon minä, tulta päin.  
 
(Maiccu: Sanoisin melkein, että tämä Herra 
Mäyrä on vähän sellainen uhkarohkea ukko, 
joka menee tienposkeen ja hyppelee siellä 
ikään kuin osoittaakseen olevansa rohkea.. 
Sellainen mielikuva tästä tulee..)  
 
Minä, Herra Mäyrä, haluan täten teille sanoa, 
että rakkaus on sama asia kuin huumori. Olit-
pa sitten mullassa mylläävä Herra Mäyrä tai 
silkkilakanoissa nukkuva Chihuahua, on elä-
mä yhtä arvokas ja ilo siitä pitää ottaa irti joka 
päivä. Siis nauttikaa ja nuuskikaa, koskaan ei 
tiedä kehen törmää iltakävelyllä pusikossa! 
Rakkaudenverkossa on voimaa… ja huumo-
ria!”   
 
5. marraskuuta, 2010 
Maiccu & Mäyrä 
 
 
 

Totta tosiaan… Mäyrä pomppi 
metsätiellä vastaani varsin rohke-
asti. Näin sen jo puolen kilometrin 

päästä kun se loikki tien laidasta laitaan ääret-
tömän iloisena ja rehvakkaana nuuhkien kaik-
kea mahdollista. En siinä vaiheessa tiennyt, 
että mikä otus sieltä tulee, mutta sitten kun se 
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alkoi juosta todella lujaa minua kohti tunnis-
tin sen mustavalkoisen naamion ja tajusin sen 
olevan mäyrän. Se olisi juossut suoraan sylii-
ni, ellen olisi alkanut hiljaa puhumaan sille ja 
siten saanut sitä pysäytettyä. En edes tiennyt, 
että mäyrät pääsevät niin kovaa vauhtia ete-
nemään… Villi tyyppi tämä mäyrä! Sain otet-
tua siitä kuvan vasta muutaman päivän päästä, 
ja jouduin metsässä odottelemaan sitä hyttys-
ten syötävänä tuntikausia. Se kyllä kannatti, 
vai mitä luulet? Rakastettava tapaus. :o} 
 
Lea 

 
 
 

8 
 

 
Gentle Barnin eläimet toimivat terapiaeläimi-
nä ja opettajina. Nämä pelastetut eläimet an-
tavat nyt takaisin sen rakkauden jota ne saavat 
uudessa kodissaan. On suuri kunnia julkaista 
osa näiden eläinten mietteistä tässä lehdessä, 
jotta muutkin ihmiset näkisivät mitä “kulissi-
en takana” tapahtuu.  
 
Rakastamme pitää huolta eläimistä. Kyllähän 
me ihmiset huolehdimme myös toisistamme, 
mutta joskus raja huolehtimisen ja manipu-
loinnin välillä on kuin veteen piirretty viiva. 
Koska me kaikki olemme samassa rakkauden 
verkossa, ei luulisi olevan liian vaikeaa tehdä 
tekonsa rakkaudesta, eikä kontrollin tarpeesta.  
 

Onneksi näin monet eläimet ovat valmiita ja-
kamaan viisautensa meidän kanssamme, jotta 
me pääsisimme etenemään henkisen evoluuti-
omme polulla ja ymmärtäisimme paremmin 
sen, miten tämä suurin voima maailmassa, 
nimittäin Rakkauden Verkko, toimii.   
 
Minä itse näen nämä eläinten sanat aivan yhtä 
arvokkaina viisauksina kuin mitkä tahansa 
muut tekstit maailmassa, joita me pidämme 
“viisaina”.  Jokaisella on tietenkin valta päät-
tää ja valita mitä viisauksia haluaa kuunnella 
tai seurata. Minä olen valintani tehnyt jo jokin 
aika sitten ja siksi olen tämän lehden teossa 
mukana. Olen kiitollinen jokaisesta sanasta, 
jonka eläinkunta kanssamme jakaa, ja siitä, 
että Maiccu jaksaa näitä kommunikointeja 
tehdä, vaikka elämä olisikin paikoitellen hek-
tistä. 
 
Meillä molemmilla on päivätyömme, eikä ole 
aina helppoa kyhätä kasaan näitä sivuja teidän 
kaikkien iloksi, ja tietenkin toivomme, että 
voisimme julkaista paljon useammin!  
 
Minulle jokainen tunti, jonka vietän Hiljaisen 
Viisauden Voiman kanssa, on laatuaikaa ja 
toivottavasti se on sitä teille lukijoillekin. 
 
Tapaamme taas… Ja kuka tai ketkä ovat 
kanssamme seuraavalla kerralla? Me emme 
tiedä vielä… Katsotaan mitä rakkauden verk-
ko kaivelee hihastaan. 
 
Hyvää Kiitospäivää niille, jotka sitä juhlista-
vat. Tänä vuonna voit märehtiä Darshanan 
sanoja. :o} 
 
 
Lea
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http://twitter.com/maiccu 
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http://twitter.com/lumensilta 
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