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Aika on puolellamme. 
Ja niin on rakkauskin! 

 
Espanjan koira puhuu suunsa puhtaaksi 

ja Leyla puhuu ajasta. Kuulemme 
myös ajankohtaista naakkaviisautta tai-

vaalta. 
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Leylan Kirja on käytännöllisesti katsoen val-
mis julkaistavaksi. Siitäkin huolimatta, että 
niin minä, kuin Maiccukin, valitimme ajan-
puutteesta koko ajan. Emme vieläkään usko, 
että aika on puolellamme aina, se on ollut 
jokaisella askeleella Hiljaisen Viisauden Voi-
man kanssa, ja niin se on ollut myös kirjan 
kanssa… Meidän tarvitsee vain luottaa pro-
sessiin ja nauttia siitä, nalkuttamatta univer-
sumille ajan tai resurssien puutteesta. Kaikki 
on hyvin. Me saimme kaiken tehtyä ja voim-
me haaveilla mitä suunnitelmia tulevaisuudel-
la on kirjan varalle ja että millainen kirja se 
seuraava sitten on... Emme tiedä koska Leylan 
kirja on käsissäsi, mutta tässä on uusin 
HVV:n numero! 

Eläinten viestien ajoitus on aina ollut täydel-
linen, niin se on myös tällä kertaa. Eräänä 
päivänä löysin tietokoneeltani kuvan naakasta 
ja tajusin, että niiden lintujen mukana, jotka 
putosivat kuolleena maahan, vain muutamia 
viikkoja sitten, oli myös naakkoja. Asiasta ei 
ollut epäilystäkään. Se olisi täydellinen eläin-
vieras seuraavaan numeroon. Ottaessani 
Maiccuun yhteyttä asian tiimoilta hän sanoi, 
että hänen päähänsä tuli heti ajatus puhua 
naakkojen keskustietoisuuden kanssa. Olkoon 
niin!  

Rescuekoira, jolla on suuri sydän, on myös 
kanssamme tässä numerossa ja eläinkommu-
nikoijavieras on mahtava energiahoitaja Ka-
ren Healey, epäilemättä hänelläkin on suuri 
sydän. 

:o} 

Lea 
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Maicun sanoja 
Ihmeiden vuosi 2011 on alussa ja mitä se vie-
lä meille tullessaan tuokaan... Kuten Leyla 
meitä kehottaa, katsotaan taaksemme nähdäk-
semme mitä olemme saaneet aikaiseksi. Olen 
itsekin hiukan ymmälläni ja pitää katsoa oi-
kein peiliin ja tarkastella itseäni, omaa kiiret-
täni ja kärsimättömyyttäni tarkasti. Minä olen 
aina ensimmäisenä valittamassa ajan puutetta. 
Ja mitä me olemme saaneet aikaiseksi? Ko-
konaisen kirjan, puhumattakaan kaikista näis-
tä lehdistä, joita olemme kirjoittaneet siinä 
ohessa. Voin ylpeänä katsoa taaksepäin - 
myös tulevaisuuteen - mutta ennen kaikkea 
voin olla tässä ja nyt, paikallani, hiljaa, valit-
tamatta, vaikkapa juuri tuota ajan puutetta.  

Kirjan kirjoittamiseen meni 8 kuukautta. Kun 
muistelen kesää 2010, luulin ettei valmista 
tule koskaan! Ja kuinkas sitten kävikään, 
omaksi hämmästyksekseni ja läheisteni ja 
ehkä muidenkin hämmästykseksi, kirja on 
valmis. (Haluaisinkin vedota teihin, rakkaat 
lukijat. Jos joillakin teistä on sopivia kustanta-
jia tuttavina, tai tiedätte jonkun, joka olisi 
halukas meitä auttamaan kustantajan etsinnäs-
sä, niin ota yhteyttä.) 

Kun jälleen olen saanut välittää näitä usko-
mattoman ihania viestejä eläimiltä, Leylalta, 
Alexalta ja naakoilta, voin vain todeta, että 
kaikkein paras tapa tosiaan on elää tässä ja 
nyt. Lupaan itselleni käyttää Leylan Unelmis-
ta epätodellista-neuvoa – ja maltan tuskin 
odottaa että pääsen tämän vuoden loppuun, 
jotta voin jälleen katsoa taaksepäin ja nauraa 

makeasti itselleni. Tämä vuosi on jo nyt tuo-
nut tullessaan melkoisen määrän kursseja ja 
niitä tullaan pitämään, ainakin Suomessa, 
koko vuoden ympäri. Asiakkaita on tällä het-
kellä erittäin paljon ja he joutuvat odottamaan 
jonossa hieman liian pitkään... Tässäkin asias-
sa voin vain todeta itselleni, että katsoessani 
taaksepäin jatkuvaa asiakkaiden virtaa, niin ei 
ole yksikään jäänyt ilman kommunikointia.  

Meidän ihmisten pitää vain antaa ajan kulua, 
sellaisena kuin se on, tehdä jokaisesta hetkes-
tä paras, sellaisena kuin se on. Minä lupaan 
teille kaikille tekeväni parhaani ja sen enem-
pään en pysty, vaikka piiskaankin itseäni jat-
kuvasti eteenpäin. Miten lohduttavia nuo rak-
kaiden eläinten sanat ovatkaan tällaisena hek-
tisenä aikana. Kuten Alexa sanoo, me opette-
lemme, kunnes opimme. 

Itse olen saanut NYT-hetkestä kiinni sekunnin 
murto-osan mittaisia pätkiä ja tuo tunne on 
todella tavoittelemisen arvoinen. Aivan kuin 
sinut imaistaisiin tyhjiöön, jossa kaikki ih-
mismäiset ajatukset, murheet ja huolet vain 
katoavat. Kun tuosta tunteesta saa kiinni, voi 
tuntea vain rakkautta ja tyyneyttä. Tehdään 
vuodelle 2011 yhteinen tavoite: pyritään pää-
semään alkuun tuon tunteen tavoittelemisessa.  

Saan itse muutaman viikon sisällä toteuttaa 
yhden suurimmista unelmistani ja pääsen 
kommunikoimaan delfiinien kanssa, niiden 
luonnollisessa ympäristössä. Mitä ne opetta-
vatkaan minulle ja teille kaikille minun kaut-
tani, sen kerromme aivan varmasti tulevissa 
numeroissa! 

Rakkautta ja taianomaista vuotta 2011 kaikille! 
 
Maiccu 
19.2.2011 
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Leylan perintö: 

Aika 
 

Rakkaani, nyt puhutaan ajasta, puhutaan siitä 
mikä on teille ihmisille yksi vaikeimmista 
käsitteistä. Ensin haluan sanoa, että olen niin 
onnellinen, että saan jälleen jakaa ajatukseni 
teidän kanssanne! Ja minä kerron teille, mikä 
aika minun mielestäni on. Niin paljon on ta-
pahtunut viimeisten päivien, viikkojen ja kuu-
kuukausien aikana, että te ette edes oikein itse 
käsitä sitä, mitä te olette saaneet aikaiseksi. 
Tässä voin puhua vaikkapa kirjastamme tai 
mistä tahansa.  

Nämä sanat on tarkoitettu jokaiselle tätä leh-
teä lukevalle. Minä käytän esimerkkejä siitä 
mitä minä ja Maiccu yhdessä teemme ja miten 
minä näen hänen kauttaan ajan kulun. Voi, 
voi, kyllä minua naurattaa, teitä itkettää ja sitä 
kovemmin minä nauran, hyvällä tavalla, rak-
kaudella, suurella rakkaudella. Minä tai ku-
kaan muukaan eläin tai toisella puolella oleva 
eläin - tai ihminen - ei koskaan naura vahin-
goniloisesti tai ironisesti. Me nauramme tälle 
teidän konseptillenne nimeltä ”aika” ja sille 

mitä se teissä ihmisissä saa aikaan. Kirjas-
samme minä puhun teille asioista, joita ihmi-
nen murehtii, ne olivat raha ja rakkaudetto-
muus. Jos tuohon listaan pitäisi lisätä vielä 
yksi asia, kolmantena hyvin vahvasti, vielä 
mitalisijalla, ihmisen murehtimista asioista on 
aika.  

Ensinnäkin, aika on kaikille sama, aivan jo-
kaiselle. Me puhuimme kirjassakin siitä mitä 
on olla tässä hetkessä, elää nyt, ei menneessä, 
eikä tulevassa. Teille ihmisille tämä tuntuu 
olevan aivan absurdi käsite, te ette meinaa 
millään ymmärtää koko asiaa.  

Tiedättekö mitä? Aiheesta aika ja eläminen 
tässä hetkessä, myydään tänä päivänä enem-
män kirjoja kuin mistään muusta aiheesta. 
Ajan käsitteen ihmetteleminen ja sen pohti-
minen on tehnyt monista miljonäärejä, heidän 
kirjojaan on myyty lukemattomia ja myydään 
jatkuvasti. Ihminen kaipaa selitystä asiaan, 
joka on päivänselvä: se on kaikki, siinä se, 
muuta ei ole. Ei ole olemassa tulevaisuutta tai 
menneisyyttä, vain se hetki jossa te olette.  

Sinun ei tarvitse mennä kirjakauppaan, katso 
kissaa ja koiraa tai hevostasi, he ovat mesta-
reita ajankäytössä. Eläinystävänne luonnossa 
ja kodeissanne elävät aina täydellisesti vain 
tässä ja nyt, siinä sinulle ihminen mietittävää. 
Minusta ei tule hevosmiljonääriä tämän sa-
noessani tai sinun ei tarvitse näistä sanoista 
maksaa, ne ovat sinulle ilmaisia ja täydellinen 
tosiasia.  
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(Maicun huomautus: Kirjat, ja niiden välittä-
mä tieto, ovat aina hyväksi meille ihmisille. 
Tässä on nähtävissä Leylamaista huumoria ja 
hän nauttii kun saa meitä ihmisiä kiusoitella. 
Sen voin tuntea todella selvästi näitä sanoja 
kirjoittaessani.)   

Voitko tehdä hyvän tästä sekunnista, siitä 
hetkestä joka sinulla on nyt? Voitko ymmär-
tää, että tulevalla ei ole mi-
tään merkitystä, ennen kuin 
se on tässä ja nyt? Mitä 
tahansa voi tapahtua mat-
kalla tulevaisuuteen, te tie-
dätte sen, teidän tarkkaan 
tekemänne suunnitelmat 
harvoin toteutuvat, ja jos te 
antaisitte universumille 
enemmän tilaa, teidän 
suunnitelmanne voisivat 
onnistua ja toteutua sataker-
taisesti positiivisemmin 
kuin te voitte suurimmissa 
unelmissanne edes kuvitel-
la. Te haluatte rajoittaa ai-
kaa, te haluatte tehdä aika-
tauluja ja suunnitelmia, 
joita te sitten toteutatte ja 
taas me nauramme, sillä te tyydytte niin pie-
neen ja vähäiseen lopputulokseen. Te tyydytte 
lopputulokseen suunnitelmissanne, jos ne 
menevät aivan juuri niin kuin te olette suunni-
telleet.  

Minäpä annan teille ohjeen - tämä ei maksa 
mitään - tämä voi muuttaa teidän elämänne ja 
tämä voi helpottaa teitä hyvin monessa asias-
sa. Te voitte kutsua tätä vaikkapa nimellä 
Leylan ohje, Unelmista Epätodellista. 

Seuraavan kerran kun te uneksitte, haaveilet-
te, suunnittelette, aikataulutatte ja kirjaatte 
tulevaisuuttanne, niin tehkää se juuri niin: 

kirjoita suunnitelmasi, vaikka paperille tai 
kalenteriisi, aivan kuten yleensäkin teet. Kir-
joita kaikki niin kuin toivot asioiden tapahtu-
van, missä sinun milloinkin pitää olla, mitä 
kulloinkin suunnittelet tekeväsi tai tahtovasi. 
Siirrä sitten tuo suunnitelma sivuun ja sano 
ääneen: ”Rakas Universumi, minä annan 
tämän suunnitelman ja aikataulun sinun 
käsiisi ja anna sen muokkautua sen mu-

kaan kuin minulle on pa-
rasta!” Ja sitten, annat sen 
vain olla, unohda se, elä 
elämääsi eteenpäin mietti-
mättä tuota suunnitelmaa 
sen enempää.  

Minä lupaan, takaan ja al-
lekirjoitan, että monissa 
tapauksissa, teidän suunni-
telmanne ei toteudu tai ai-
kataulu pettää. Tässä piilee 
suuri lahja jokaiselle teistä, 
joka sen on valmis otta-
maan vastaan.  

Tähän liittyy oleellisesti 
luottamus ja rakkaus. Luot-
takaa siis siihen mitä minä 

sanon. Te saatte sen, mikä on teille kaikkein 
parhaaksi, aina. Te saatte sen siinä aikataulus-
sa joka on teille paras mahdollinen, juuri sen 
mikä teille kuuluu ja on teille tarkoitettu. Tätä 
tarkoittaa heittäytyminen ja luottaminen sii-
hen, että kaikki menee juuri niin kuin pitää-
kin. Lopputulos voi olla jotain muuta kuin 
suunnittelitte, se voi olla jopa jotain mitä te 
ette ollenkaan halunneet, mutta jos te annatte 
jälleen kerran ajan hiukan kulua ja luotatte 
siihen, että kaikki on hyvin ja te olette juuri 
siellä missä pitää, universumi saattaa jopa 
yllättää teidät.  

Teidän  
aikataulunne 

ja suuret suunnitelmanne 
 – te luulette niiden olevan 

suuria ja kauniita – 
mutta itse asiassa ne vain ra-

joittavat universumin  
teille antamia  

mahdollisuuksia 
ja lahjoja. 

 
Leyla 
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Voi ihminen, jos sinä luotat universumiin, 
sinä luotat silloin myös aikaan. Yllätys tar-
koittaa sitä, että loppujen lopuksi, jos sinä 
annat asioiden tapahtua ja luotat kaiken ole-
van juuri niin kuin pitää, sinä saat niin paljon 
enemmän ja parempaa kuin sinä edes osasit 
odottaa. Tätä me koetamme teille ihmisille 
viestittää. Jos te eläisitte enemmän tässä het-
kessä, ettekä jatkuvasti sotkisi omilla aikatau-
luillanne ja suunnitelmillanne korkeampaa 
johdatusta ja sitä mikä teille on 
tarkoitettu, kaikki onnistuisi ja 
menisi niin paljon jouhevammin ja 
helpommin.  

No, tässäpä sitten pääsemme sii-
hen, että tämä on yksi ihmisen 
itselleen asettamista oppiläksyistä, 
eikä niitäkään ole enää montaa; te 
olette kyllä oppineet matkan var-
rella hyvin paljon. Kun minä sa-
non, ”Unelmista Epätodellista”, 
minä tarkoitan sitä, että kaikki 
mistä te haaveilette voi olla monin kerroin 
vieläkin parempaa ja kauniimpaa, jos te vain 
sallitte. Teidän aikataulunne ja suuret suunni-
telmanne - te luulette niiden olevan suuria ja 
kauniita - mutta itse asiassa ne vain rajoittavat 
universumin teille antamia mahdollisuuksia ja 
lahjoja.  

Toki teidän pitää sydämessänne tietää mihin 
te olette menossa ja mitä te haluatte ja toivotte 
tapahtuvan. Antakaa näiden haaveiden ja 
suunnitelmien toimia suuntaviittana ja jonkin-
laisena punaisena lankana, mutta sen jälkeen, 
heittäkää kaikki rajoittimet pois päältä ja an-
takaa mennä.  

Kaikki ei mene aina niin kuin te suunnittelitte, 
tämä on teille ihmisille todella tuttua ja te 
pidätte sitä aina hyvin negatiivisena asiana. 
Jos noiden hetkien aikana antaisitte meille 

mahdollisuuden tehdä tehtävämme - täällä 
toisella puolella - ja antaisitte ajan kulua il-
man, että puututte siihen millään tavalla, voi-
sitte pian huomata, että ahaa, se mitä sain, 
olikin paljon, paljon parempaa, hienompaa ja 
arvokkaampaa. Seuraavan kerran kun jokin 
asia ei mene kuvitelmienne tai suunnitelmien-
ne mukaan, tavoittelemassanne ajassa, anta-
kaa sen olla ja odottakaa ja katsokaa, mitä 
mahdollisuuksia siinä teille voi piillä. Miten 

asiat sitten järjestyvätkään, kuin 
itsestään.  

Minä haluan nyt, että jokainen 
teistä katsoo taakseen nyt, vaikka-
pa vuoden verran ajassa. Mieti, 
mitä sinä olet saanut aikaan? 
Oletko käynyt koulua, oletko käy-
nyt työssä, millaisia tavaroita olet 
hankkinut? Mieti asioita ihmis-
mäisestä näkökulmasta. Montako 
ongelmaa sinulla on ollut joita et 
ole saanut ratkaistua? No niin, ei 

yhtään ongelmaa ja hyvin paljon aikaansaatu-
ja asioita.  

Vaikka tuntuu, että olisitte heittänyt vuoden 
hukkaan vain makaamalla, olet sittenkin saa-
vuttanut jotain merkittävää. (Vaikka en minä 
tiedä yhtään ihmistä, joka malttaisi maata 
vuoden paikallaan.)  

Esimerkiksi, mitä minä olen saanut aikaan? 
Minä olen sanellut kirjan yhdelle kärsimättö-
mimmistä ihmisistä, joita tunnen (=Maiccu) ja 
kaiken sen uskomattoman ajanhallinnallisen 
kaaoksen keskellä, me saimme sanelutyön 
päätökseen alle vuodessa. Tämä on kyllä mi-
nun ihmiseltäni hieno saavutus ja minä olen 
siitä hyvin ylpeä myös. Nyt minä haluan, että 
annatte ajan kulua hiukan, me emme tiedä 
onko se päivä, tunti vai kaksi viikkoa. Siis, 
älkää rakentako aikatauluja tai mitään muuta-

Aika on aina 
täydellinen. 
Se on teille 
ystävä ja 

rakastettu. 
 

Leyla 
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kaan suunnitelmia, kirja on kaikkien luetta-
vissa juuri oikealla hetkellä. 

Tämä viesti on teille kaikille ihmisille suurine 
suunnitelminenne, antakaahan ajan nyt kulua, 
se kuluu joka tapauksessa. Te tiedätte mitä te 
haluatte, antakaa siis universumin tutkia ka-
lenterinne ja suunnitelmanne, ja toteuttaa ne 
vieläkin hienommin kuin osasitte edes kuvi-
tella. Aika kuluu joka hetki, te ette voi sitä 
nopeuttaa tai vaikuttaa siihen, parasta on, että 
te vain hyppäätte kyytiin ja nautitte vauhdista.  

Lopettakaa ajanpuutteesta valittaminen, se ei 
hyödytä mitään, se vain rajoittaa. Tähän kaik-
keen liittyy oleellisesti ihmisen kärsimättö-
myys, te haluatte kaiken aina, heti!  

Te saatte kaiken paljon nopeammin kuin 
osaatte odottaakaan, kunhan teette sen mu-
kaan minkä ohjeen teille annoin. Piirtäkää, 
maalatkaa, säveltäkää tai kirjoittakaa, raken-
takaa aarrekarttanne. Sitten laittakaa ne sydä-
meenne ja mieleenne, hetkeksi pois näkyviltä, 
jotta ette ala pakottaa ja vaatimalla vaatia eri-
laisia aikatauluja tai suunnitelmia. Te voitte 
antaa mielikuvituksenne lentää ja te voitte 
ajatella noita asioita.  Mitä se voisi olla, jos se 
olisi kymmenen kertaa parempaa kuin se, 
mitä olet tauluusi maalannut? Tai mitä jos 
voisit saada sen sata kertaa nopeammin kuin 
olit kuvitellut?  

Aika on yksi suuri mysteeri ihmiselle, asia 
jota te ette voi koskettaa, te ette voi vaikuttaa 
siihen, se vain on. Oikeastaan aikaa ei ole 
olemassakaan, sillä tavalla kuin te sen kuvitte-
lette, viisarit kellossa, 24 tuntia vuorokaudes-
sa jne. Aika on aina täydellinen, se on aika 
teille; ystävä ja rakastettu.  

Aika on yksi niistä asioista, ehkä viimeinen, 
mihin ihminen ei voi vaikuttaa pakottamalla 
ja se on juuri täydellistä. Se turhauttaa teitä, te 

toivotte asioiden tapahtuvan nopeasti, jos te 
haluatte jotain, tai hitaasti, jos te olette vaikka 
lomalla. On hyvä, että ihminen ei voi päättää 
ajasta. Te tunnette sen kyllä, että aika voi olla 
teidän suurin ystävänne, jos niin haluatte. 
Kärsimättömyys on asia, josta minä en aio sen 
enempää teille puhua, te ette ole tyhmiä, te 
ymmärrätte kyllä, miten naurettava on tuo 
koko konsepti kärsimättömyydestä.  

Te voitte rentoutua ja hypätä ajan syleilyyn, 
sillä se on täydellinen ja te olette siinä täydel-
lisiä. Minä lupaan, että nyt kun me olemme 
päässeet alkuun ajasta puhumisessa, niin seu-
raavissa numeroissa minä haluan, että me 
käsittelemme aikaa vieläkin tarkemmin; mitä 
on elää tässä ajassa, tänä päivänä. Haluan 
puhua meidän eläinten näkökulmasta näistä 
merkittävistä vuosiluvuista, siihen liittyvästä 
kehityksestä ja siitä, mitä se merkitsee, että te 
olette maan päällä näinä aikoina. 

Aika kuluu niin nopeasti, se kiitää ohitse, ja 
tässä elämässä teillä on vain henkäyksen ver-
ran sitä, kunnes te taas siirrytte toiselle puo-
lelle. Näin se on teidän jokaisen kohdalla, 
luetpa tätä tai et. Miksi et siis eläisi siinä het-
kessä, jossa olet nyt, se on täydellinen, se on 
ainoa joka sinulla on, olipa sinulla miten hie-
no kalenteri tahansa! 

Leyla 
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4 
Alexa 

 

 

Alexa, Espanjan koira, joka tuli Suomeen 
jäädäkseen. 

 

”Rakkaat ihmiset ja rakkaat ihmiseni! 

Kiitos että saan mahdollisuuden välittää tä-
män viestin kaikille teille. Minä haluan puhua 
kaikkien pelastettujen puolesta ja niiden puo-
lesta, joita ei vielä ole pelastettu, jotka odotta-
vat pääsevänsä uuteen kotiin, jossa heitä sitten 
rakastetaan heidän loppuelämänsä ajan. Miten 
uskomaton käänne voi tapahtua pienen koiran 
elämässä. Tämä on juuri niitä asioita, joista 
naakatkin puhuvat, ja tämä on juuri sellainen 

asia, että minkä teet pienimmälle sen teet it-
sellesi.  

Minä olen Alexa ja minä olen nyt asunut 
Suomessa joitakin vuosia. En minä laske ai-
kaa, minulla ei ole oikeastaan aikaa lainkaan. 
On olemassa vain yksi aina ja se on nyt.  

Nyt on kaikki hyvin, täällä kotona on lämmin-
tä ja ihanaa, minä vain nautin elämästäni. 
Olette varmaan huomanneet, että monien koi-
rien viesti ihmisilleen on se, että nauttikaa 
elämästä juuri sellaisena kuin se on ja juuri 
sillä hetkellä kuin se on. Jättäkää kaikki stres-
si nurkkaan ja hypätkää sohvalle ja ottakaa 
rennosti. Tämä on teille ihmisille vaikeaa. 
Miten hassua tämä kaikki on. Se mitä me 
eläimet, jokainen vuorollamme opetamme 
teille, olipa kyseessä sitten rakastaminen, 
luopuminen, ilo tai huumori, on se meille jo-
kaiselle eläimelle maailman yksinkertaisin 
asia; me olemme saaneet tuon kaiken jo syn-
tymässämme. Samoin on anteeksiannon kans-
sa. Minä olen elävä esimerkki siitä. Se mistä 
minä tulen ja mitä on ollut, sillä ei ole mitään 
väliä, eikä tule koskaan olemaankaan. On vain 
tämä hetki ja täydellinen anteeksianto niitä 
asioita kohtaan, joita olen elämässäni ennen 
Suomeen tuloa kohdannut. (Alexa on Espan-
jan koira.) 

Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten kaikella 
on tarkoituksensa, mutta asiat eivät aina mene 
niin kuin te ihmiset tahtoisitte tai olettaisitte. 
Me koirat olemme yksi suurimmista rakkau-
den opettajista teille ihmisille täällä maan 
päällä. Me tuomme teidän elämäänne niin 
paljon, ja vieläkin enemmän, jos vain haluat-
te. Me tuomme ja annamme teille jokaisena 
päivänä pyyteetöntä rakkautta, iloa, liikettä, 
vauhtia, naurua ja hellyyttä, muutaman asian 
vain mainitakseni. Ilma sitä, että minä olisin 
joutunut sinne koiratarhalle Espanjassa, me 
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emme koskaan olisi kohdanneet. Minä olen 
täällä tuomassa suurta rakkautta jokaiselle, 
jonka minä kohtaan. Minä rakastan kaikkea ja 
kaikkia, sillä ei ole väliä ovatko ihmiset mi-
nun omia ihmisiäni vai muita, minä saan silti 
rakastaa kaikkia, siinä asiassa ei kukaan mi-
nua estä. Minun tehtäväni on avata 
ihmisten sydämet ja antaa heille 
huumoria ja super-rakkautta ja 
hellyyttä, jokainen joka minuun 
koskee, ei ole koskaan enää aivan 
samanlainen.  

(Maiccu: Tosiaan, nyt ymmärrän, 
Alexa todella koskettaa jokaista 
ihmistä jonka tapaa, aivan erityisel-
lä tavalla.) 

Joskus minä olen vähän raju, mutta 
se on vain yksi osa minun suurta 
sydäntäni, minä en osaa rakastaa 
milliäkään vähempää, minä rakasta 
aina täysillä. Siinä teille ihmisille 
on opittavaa, jos te voisitte rakas-
taa toisianne samalla tavalla, hy-
myillä ja rakastaa täysillä, jokaista 
ihmistä ja eläintä, niin koko maa-
ilma muuttuisi hetkessä.  

Tämä on minun tehtäväni täällä maan päällä. 
Ei enempää eikä vähempää. Te aina nauratte 
minulle, että minä olen Espanjan suurlähetti-
läs. Todellakin näin on, mutta vieläpä rak-
kauden suurlähettiläs. Minä en sure mitään, 
enkä ketään, minä vain rakastan.  

Ne koirat, jotka vielä odottavat kotia, odotta-
vat vieläkin enemmän sitä, että heillä olisi 
joku jota rakastaa. Ymmärrättekö eron meidän 
ja teidän ihmisten välillä? Te odotatte kovasti, 
ja murehdittekin välillä, ettei teillä ole ketään 
joka rakastaisi teitä, mutta me odotamme saa-
vamme rakastaa jotakuta. Loppujen lopuksi 

me rakastamme kaikkia. Meidän tehtävämme 
on nostaa tietoisuuden tasoa täällä maan pääl-
lä. Aivan kuten naakat omalla tavallaan, me 
teemme sen omalla tavallamme.  

Minä puhun nyt niistä, jotka ovat kotia vailla, 
olkoot he sitten jossakin koiratarhalla tai ka-

dulla, sillä ei ole väliä.  

Me opetamme teille myös empa-
tiaa ja myötätuntoa, aivan kuten 
kaikki eläimet. Ihminen, sinä et 
aina näe eteesi, sinä olet itse 
oman onnesi ja oppimisesi estee-
nä. Tämä on tärkeä pointti ja se 
tulee erittäin hyvin esiin juuri 
tässä, samaan aikaan naakkojen 
kanssa.  

Ihminen unohtaa vastuunsa ja vie, 
vaikkapa koiran, tarhalle, kun hän 
ei jaksa tai viitsi hoitaa sitä tai 
muuttaa tai sairastuu tai on joita-
kin muita tekosyitä. Näettekö te 
ollenkaan mitä te teette? Te hyl-
käätte rakkauden, sen joka olisi 
rakastanut teitä loppuun saakka! 
Mutta siitä huolimatta, vaikka 
hylkäätkin minun lajitoverini, he 

vain odottavat, kärsivällisesti, jopa vuosia, 
että he saisivat vain rakastaa. Ymmärrättekö? 
He voivat olla surullisia, mutta surukin on 
rakkautta. He voivat kaivata ihmisiään, mutta 
sekin on vain rakkautta. He odottavat ja odot-
tavat, että saisivat taas kerran antaa hellyyttä 
ja rakkautta, huumoria ja iloa. Ja mitä siihen 
tarvitaan ihmisen näkökulmasta? Ei juuri mi-
tään.  

Ihminen, sinulle annetaan taas kerran mahdol-
lisuus rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta, il-
man mitään vastalahjoja. Me rakastamme 
sinua, vaikka emme saisi edes ruokaa, tajuat 

Me (koirat)  
tunnemme toki  

surua, kaipausta, 
kipua jne.…  

… me elämme siitä 
huolimatta aina 

vain tässä hetkessä. 
  

Ainoa joka voi 
noita tunteita 

meille aiheuttaa, 
on ihminen. 

 
Alexa, 

Espanjan koira 
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tämän kun mietit hetken. Me olemme kiitolli-
sia kaikesta mitä saamme, minä olen, mutta 
siihen, että me rakastamme sinua, ihminen, ei 
tarvita mitään vastalahjoja.” 

Maiccu: Minulla pyörii päässä koko ajan ky-
symys, joka on hirmuisen vaikea pukea sa-
noiksi. Se koskee juuri huonosti kohdeltuja 
koiria, tai koiria joilta vaaditaan asioita vasten 
heidän omaa tahtoaan jne. Tavallaan haluaisin 
kysyä Alexalta, että mitä mieltä hän on näistä 
koirista, miten pitkälle tuota rakkautta oikein 
voi riittää? Maailmassa on niin paljon vää-
ryyttä ja hyvin paljon myös koiria kohtaan. 

”Me tunnemme toki surua, kaipausta, kipua 
jne. Kaikkia niitä tunteita mitä ihminenkin 
tuntee, mutta me elämme siitä huolimatta aina 
vain tässä hetkessä. Ainoa joka voi noita tun-
teita meille aiheuttaa, on ihminen. Ymmärrät-
kö? Tässä piilee avain kaikkeen tietämykseen, 
jos meidän koirien näkökulmalla tulee kos-
kaan olemaan mitään merkitystä...  

Me olemme syntyneet anteeksianto sydämes-
sämme, kuten kaikki muutkin eläimet. Me 
annamme itsemme teidän ihmisten käsiin, 
tuodaksemme teille rakkautta ja hellyyttä, 
pyyteetöntä kumppanuutta jne. Te tiedätte 
sydämessänne, mikä on koirien tehtävä maa-
pallolla. Me vartioimme teidän laumojanne, 
talojanne ja palvelemme teitä, jos te ette näe 
tai kuule tai olette muuten kyvyttömiä. Me 
pidämme teille seuraa, me tuomme lohtua ja 
ennen kaikkea siis sitä rakkautta. Te tajuatte, 
että kaikki edellä mainittu on rakkautta. Ja 
silti, ihminen, sinä koet, että sinä saat päättää, 
määrätä, hallita, kiduttaa, hylätä, satuttaa, 
huutaa, pelotella, uhkailla jne. Mihinkähän te 
olette kadottaneet kykynne rakastaa tai ottaa 
rakkautta vastaan? Minä haluan nyt kysyä, 
että onko se ihme, että linnut putoilevat tai-
vaalta, onko?  

Minä haluan, että sinä näet silmissäsi oman 
lajitoverisi, toisen ihmisen. Te teette samoja 
asioita toisillenne, kidutatte, satutatte, louk-
kaatte, huudatte jne. Miksipä te ette sitten 
tekisi sitä pienemmillenne, vaikkapa koirille? 
Nämä ovat asioita, joita teidän ihmisten pitää 
miettiä itse, etsiä vastauksia sydämestänne. 
Vastaus kaikkeen on se, jonka te olette saa-
neet jo monia kertoja aikaisemminkin. Me 
rakastamme teitä niin paljon, että kaikki on 
aina jo anteeksi annettu silloin kun se tapah-
tuu. Ainoa kenelle teet pahaa, olet sinä itse, 
ihminen. Sinä vaikutat omaan oppimiseesi ja 
oman sielusi vaellukseen. Minä, koira, Alexa, 
tiedän kuka minä olen, minne minä menen ja 
mistä olen tullut ja miksi ole tässä. Minun ei 
koskaan tarvitse sitä pohtia sen enempää, mi-
nulle riittää tämä hetki.  

Ajattele vaikka niin, että ilman, että ihminen 
olisi tehnyt niinkin paljon pahaa kuin hän on 
jatkuvasti tehnyt, eläimille ja luonnolle, voisi 
näiden selitysten ja vastausten antaminen kuu-
lostaa hiukan erilaiselta. Ajattele, jos sinä, 
ihminen, oppisit sen, mitä me teille opetam-
me. Silloin teidän elämänne olisi pelkkää rak-
kautta, kuten meidän koirien. Sinulla on mah-
dollisuus tähän, kaikki on sinusta itsestäsi 
kiinni. Niin monta kertaa sinä opettelet, kun-
nes opit. Enkä minä kadehdi ihmisen elämää, 
valitsen koiramaisen elämän koska tahansa 
sen sijaan.  

Ja minä rakastan teitä kaikkia, ja rakkaus on 
minun viestini teille, ei enempää eikä vähem-
pää: rakkaus! -- Ja rakkaus tulee olemaan 
kantava teema myös kaikissa lehdissä joita te 
kirjoitatte, kuten tähänkin saakka.” 

Maiccu & Alexa-koira 
17.2.2011  
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Karen Healey 
 

 

Karen Healey 
 

Eläinkommunikoija 
Intuitiivinen energiahoitaja 

 
Lyhyesti Karenin omin sanoin: ”Meidän eläi-
memme ovat meidän opettajiamme ja parantaji-
amme ja haluavat syvempää yhteyttä kanssamme 
ja osuutta elämässämme. Minä välitän heidän 
viestejään kommunikoimalla, intuitiivisesti ja 
energeettisesti. Työskentelen kasvokkain, sähkö-
postin tai puhelimen välityksellä. 

Energian tasapainottamis- ja hoitosessiot tukevat 
synnynnäisiä parantumiskeinojamme ja tarjoan 
näitä hoitoja myös. Mottoni on: Parannetaan eläi-

memme ja itsemme yhdistymällä heidän kans-
saan.” 

 

uinka kauan olet pystynyt kommu-
nikoimaan eläinten kanssa? 

Olen aina, jo nuoruudestani saakka, tuntenut 
hyvin hienon ja merkittävän yhteyden tunteen 
eläinten kanssa. Minun aistini rellestivät puis-
sa, järvessä, ruohossa ja taivaassa – siellä 
missä eläimetkin elävät.  Tarkka kuuntelemi-
nen toi tietoisuuden linnuista, jotka lensivät 
pääni ylitse, liskoista tai käärmeistä, jotka 
kahisivat ruohikossa, oravista, jotka rapisteli-
vat metsikössä, sammakoista, jotka raakkuivat 
järvellä, ja ulvovista kojooteista. 

Tuntevat sormet taasen tutkivat turkkia, höy-
heniä, kosteita, limaisia nahkoja, ja kuoria, 
aina kun se vain oli mahdollista. Huolestumi-
sen ja surullisuuden tunteet nostivat aina pää-
tään kun eläin oli hädässä. Uteliaana ja pelot-
tomana en koskaan tuntenut olevani vaarassa 
minkään eläimen taholta. Vaikka kokemukse-
ni vaikuttivat melko normaaleilta, huomasin, 
etteivät toiset jakaneet tätä samaa eläinten-
kieltä kanssani. Vaikkei telepaattinen kom-
munikointi silloin edes kuulunut sanavaras-
tooni, niin jälkikäteen ajatellen uskon, että 
kommunikoin juuri tällä tavalla. 

liko helppoa tulla sinuiksi tämän 
intuitiivisen, synnynnäisen, kykysi 

kanssa? 

Elämässäni oli aika jolloin kuljin hyvän ter-
veydentilan tietä – tunnetasolla, psyykkisesti, 
fyysisesti, henkisesti, meditoinnin kautta, joo-
gaamalla, pilateksen avulla, tanssimalla, yr-
tein, eteerisin öljyin – kaikki ne vaikuttavat 
mieli-keho-sielutasolla.  Kuoriessani pois 
elämäni eri tasoja, kaikki mitä jäljelle jäi oli 
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MINÄ: rauhan ja tyyneyden tunteeni oli mer-
kittävästi parantunut. Ovi avautui ja tietoisuus 
muista, silmälle näkymättömistä, elämän-
tasoista, energioista, olennoista ja ulottuvuuk-
sista avautui. 

Kehoni herkkyys nousi äänten, valon ja tun-
netilojen suhteen. Joskus valtava informaation 
määrä vyöryi ylitseni – intuitiona, näkemyk-
sinä ja näkyinä. En kyennyt selittämään sitä, 
en tiennyt miten toimia, tai edes sitä miten 
voisin kääntää tämän kyvyn pois päältä. Tämä 
vaikutti monella tasolla, joinakin päivinä olin 
hyvin energinen, toisina taas väsynyt (joskus 
päivien ajan), ja sama kehä alkoi taas alusta.  

Niinpä aloin tutkia energioita. Tutkin kaiken 
mitä sain käsiini aurasta ja sen eritasoista – 
eteerisestä, emotionaalisesta, psyykkisestä ja 
henkisestä tasosta. Nämä tasot säteilevät 
ulospäin kehostamme ja ne ovat oleellisia 
energeettisiä pohjapiirustuksia sille, mitä me 
todella olemme. Huomasin, että chakramme, 
pyörivät energiakeskukset, jotka lähtevät 
ulospäin selkärangastamme, ulottuen energia-
kenttäämme saakka, käsittelevät informaatiota 
värähtelemällä kaiken sen kanssa jonka kans-
sa olemme tekemisissä. Tasapainoisen ener-
giatason saavuttaminen vähentää toisten ener-
giatasojen vaikutusta meihin, toisin sanoen, 
voimakas energiakenttä = ei energiavuotoja = 
ei väsymystä. Saavuttamalla tämän tasapai-
noisen tilan voin parhaiten työskennellä 
eläinkommunikoijana  

Eläimet ovat hyvin herkkiä energiakenttiem-
me suhteen ja ne toimivatkin meidän energi-
amme mittareina, toisin sanoen, he peilaavat 
juuri sitä mitä meidän sisällämme tapahtuu. 
Jos me tunnemme kiukkua ja hermostunei-
suutta, voit olla varma, että eläin kokee sitä 
myös. Tarkkailemalla omaa energiaamme, 
sitä mitä tunnemme, olemmeko läsnä hetkessä 

vai ajattelemmeko asiaa joka tapahtui eilen tai 
tunti sitten, me voimme helpottaa ”siirtymää” 
kohti tasapainoa, rauhaa ja tyyneyttä, ja olla 
täydellisesti läsnä eläimemme kanssa. 

illainen on kaikkein kiehtovin 
eläinpotilas, jolle olet antanut ener-

giahoitoja? Mitä tapahtui? 

Vieraillessani kodittomien hevosten luona 
Coloradossa, Dusty, 10-vuotias ruuna tuotiin 
areenalle. Sen olemus oli apaattinen eikä se 
ollut kiinnostunut ympäristöstään millään 
tavalla. Sen silmät olivat lasittuneet, eivätkä 
reagoineet. Olosuhteet, joissa Dusty oli tullut 
rescueranchille, perustuivat epäonneen ja hy-
vin tunteelliseen luovuttamiseen sen oman 
ihmisen taholta. Vaikka Dusty ja sen ihminen 
olivat keskellä suurta irtipäästämisprosessia, 
heidän tunnesiteensä oli energiatasolla voi-
makas, vaikka heidän välillään oli satoja mai-
leja. Irtipäästäminen, vapautuminen, ja paran-
tuminen olisivat elintärkeitä Dustylle, jotta se 
pääsisi elämässään eteenpäin. Skannatessani 
Dustyn näin tummaa, masentavaa, energiaa 
sen kehon ympärillä, kaikki sen chakrat olivat 
epätasapainossa, ja sen sydänalue tarvitsi 
kaikkein eniten hoitamista. Käytin kokonaisen 
tunnin sen kanssa työskentelyyn. 

Seuraavana päivänä vein Dustyn areenalle. 
Kuin taianomainen muutos olisi tapahtunut 
siinä, Dustylla oli selvästi pilkettä silmäkul-
massa. Se oli valpas, tarkkaavainen, ja sitä 
kiinnostivat areenan erilaiset muodot, ihmiset, 
ja hevoset. Katselijat (noin 10 ihmistä) kyse-
livät minulta: ”Onko tämä se sama hevonen, 
jonka näimme eilen? Sehän on aivan eri he-
vonen!” Kyllä, energiahoito oli todellakin 
pistänyt asioihin vauhtia ja se oli muuttanut 
Dustyn. Oli suuri kunnia saada olla osa sen 
parantumisprosessia.  
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Olen kanavoinut pari kaukohoitosessiota Dus-
tyn kanssa tämän tapaamisen jälkeen ja edel-
liset uutiset sen suhteen olivat rohkaisevia. 
Sen kaulalla olevan puinen kehikko, jonka 
tarkoitus oli estää sitä puremasta itseään (tä-
mä on tunteiden laukaisema oire), oli poistet-
tu, ja nyt se jakoi laitumen tamman kanssa! 

onet intuitiivit kommunikoivat 
myös puiden ja muiden kasvien 

kanssa. Oletko sinä tehnyt niin? 

Olen tehnyt niin monta kertaa. Puissa on mui-
naista viisautta, ja ne imevät itseensä ener-
geettisiä muistoja kaikesta mitä niiden elä-
mänaikana on tapahtunut. Olin erityisen halu-
kas asettamaan kerran käteni vasten vanhaa, 
valtavaa poppelia, jonka rungon läpimitta oli 
reilusti yli metrin. Se saattoi olla 200-vuotias. 
Historiallisia ja eläviä kuvia välähti mielessä-
ni menneistä elämänmuodoista, hevosten ve-
tämistä vaunuista, uudisraivaajista viemässä 
lehmiä joen yli ja karhuista ja puumista, jotka 
kulkivat vapaina.  

Toisen kerran, kulkiessani kävelypolulla, 
huomasin puun jonka runko oli haljennut kah-
tia keskeltä, jotkut sen oksista olivat ruskeita 
ja putoamaisillaan maahan. Ajatukseni ja tun-
teeni olivat surumielisiä ”Sinä olet kuolemai-
sillasi.” Puu puhui heti reippaasti takaisin: 
”En ole kuolemassa, minun siemeneni mah-
dollistavat minun elämäni jatkumisen.” Kuin-
ka totta, kuinka totta. 

nko sinulla jokin suosikkieläin, jon-
ka kanssa rakastat kommunikoida, 

tai oletko erikoistunut joihinkin tiettyihin 
eläimiin, koska tiedät niistä paljon oman 
kiinnostuksesi takia? 

Kissat ovat aina olleet osana elämääni. Jos-
sain vaiheessa perheelläni oli 14 kissaa! Siitä 
lähtien monet kissat ovat koskettaneet elä-

määni, jokainen niistä on opettanut minulle 
lisää omasta itsestäni. Kissaenergia on hyvin 
naisellista, taianomaista ja siinä on mystistä 
voimaa, joka menee suoraan sisään. Luulen 
kissojen olevan kuin lähettimiä tai kosmisia 
radioita joista on linkkejä muihin elämän-
tasoihin. Ne pysäyttävät ja muuttavat huono-
jen energioiden värähtelyjä. Ne ovat suojeli-
joita, apulaisia, ja tietenkin, hyvin rauhoitta-
via kumppaneita. Jokin aika sitten Shuilean, 
kissanpentu, tuli elämääni auttamaan minua 
energiatyössäni hevosten kanssa. 

Hevoset ovat lähellä sydäntäni, ja minun rak-
kauteni niihin heräsi jo nuorella iällä. Muutto 
lounaisosiin, missä hevosia onkin paljon, on 
antanut potkua tälle rakkaudelle. Hevoset, 
herkät ja tietoiset olennot, ovat nostaneet mi-
nun kommunikointi- ja hoitokykyni aivan 
uudelle tasolle. Hevosten kanssa työskentele-
minen edellyttää tietoisuuspohjaista kump-
panuutta, sekä kunnioituksen ja luottamuksen 
tiedostamista. Jos meillä ei ole muita aikeita 
kuin vain ”olla” hevosen energian ulottuvilla, 
hevoset jakavat vapaasti viisautensa kans-
samme. Minä itse ilmaisen äärimmäisen kii-
tollisuuteni niitä kohtaan antamalla takaisin 
energiahoitoja. Hevosten energia ilmaisee 
vapautta, voimaa ja liikettä eteenpäin. 

Koirien ja koiralaumojen dynamiikan ymmär-
täminen on ollut tärkeää työskennellessäni 
energeettisesti niiden kanssa. Koirat ovat hie-
noja opettajia ja ne vaativat, että meillä itsel-
lämme on oma energiamme hallussamme. 
Kun me olemme rauhallisia ja määrätietoisia, 
me vaikutamme positiivisesti suhteeseemme 
koiriemme kanssa, ja tämä leviää myös mui-
hin ihmissuhteisiimme ja tilanteisiimme elä-
mässämme. Ja koiran spontaanisuus on jota-
kin mitä minä kutsun ”koiran leikiksi”, se 
muistuttaa meitä hymyilemään ja pitämään 
hauskaa. Koiraenergia on sekoitus maskulii-
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nista energiaa, kumppanuutta, johtajuutta ja 
palvelemista. 

it delfiinien kanssa vain parisen kuu-
kautta sitten, opitko jotakin uutta 

delfiineistä ja niiden energiasta? 

Kyllä, minun luontainen uintini delfiinien 
kanssa oli ihmeellistä! Ihmisinä, me olemme 
joskus innokkaita ottamaan kontaktia ensin tai 
liikkumaan eläimen suuntaan ensin; kuiten-
kin, heidän maailmassaan, paras kokemus 
saavutetaan kun delfiinit itse tekevät aloitteen 
ja ”kutsuvat” meidät vuorovaikutukseen ja 
leikkiin. Ja niin ne tosiaan tekivät! Delfiinit 
tanssivat kanssani suuressa, jatkuvassa liik-
keessä – kiemurrellen, lähentyen, yhdistyen ja 
kiemurrellen taas poispäin minusta, kaikkialla 
ympärilläni. Delfiinit ovat äärettömän tele-
paattisia, niillä on korkea energiataso ja nii-
den fyysinen keho pitää sisällään hyvin kor-
keita värähtelytaajuuksia, jotka selittävät taa-
juusmuutoksen (minä kuulin sen eräänlaisena 
surisevana äänenä) joka tapahtui silloin kun 
energiakehomme kohtasivat niiden uidessa 
alapuolellani. 

Mahtava iltapäivä delfiinialtaassa kulminoitui 
kun rentouduin vedessä ja koin mitä jännittä-
vimmän näyn. Delfiinien henki (delfiinitietoi-
suus) kerääntyi yläpuolelleni. Heidän saapu-
misensa oli kaksijakoinen – kiitollisuuden 
osoittaminen heidän delfiiniperhettään koh-
taan maapallolla ja avoin kutsu meille liittyä 
heihin kommunikoinnin merkeissä. Heidän 
sanansa olivat: ”Me puhumme teidän kieltän-
ne äännellen! Kokeile sitä joskus!” 

Karen Healey 

 

6   
Naakat 

 

Lea kuvasi naakan kesällä 2010. 
 

 
 

Naakkojen ryhmätietoisuus 
 

Rakkaat ihmiset, me puhumme nyt teille kuin 
yhdestä suusta. Tämä ei ole aivan tavallinen 
viesti, tämä tulee naakkojen ryhmätietoisuu-
delta, johon me kaikki liitymme. Me kuu-
lumme rakkauden verkkoon, kuten kaikki 
muutkin eläimet, ja meillä on teille tärkeää 
sanottavaa. Tähän hetkeen missä me nyt 
elämme, liittyy niin paljon asioita joista teidän 
ihmisten on hyvä tietää ja ymmärtää edes jo-
takin.  

Kaikella on tarkoituksensa, aina, myös näillä 
ikävillä viimeaikaisilla tapahtumilla, jossa 
monet linnut ovat saaneet surmansa. Me tie-
dämme, että te ihmiset kaipaatte aina jotakin 
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tyhjentävää ja järkeenkäypää selitystä. Tällä 
kertaa me pyydämme, että kuuntelisitte sydä-
mellänne. Tämä viesti ei ole hirmuisen pitkä, 
mutta sitäkin tärkeämpi, ja te voitte ymmärtää 
sen syvimmän olemuksen ainoastaan kuunte-
lemalla sydämellänne.  

On asioita joita vain tapahtuu siksi, että te 
ihmiset oppisitte avaamaan silmänne ja sydä-
menne ja oppisitte tuntemaan empatiaa ja 
myötätuntoa. Tässä on tärkeää, että te jätätte 
kaikki tieteelliset tutkimukset, sekä järjelliset 
selitykset sivuun, ja todella tunnustelette sy-
dämenne perukoita ja niitä ajatuksia joita nä-
mä viimeaikaiset tapahtumat teissä herättävät. 
Suurin osa ihmisistä on unohtanut mitään 
edes tapahtuneen (puhumme siitä kun lintuja 
putosi taivaalta). Te ihmiset rakastatte draa-
maa ja tämä oli teille sen yksi muoto.  

Moni kuitenkin kauhistui ja alkoi kiivaasti 
etsiä selityksiä ja vastauksia. Meidän vies-
timme teille tulee aivan oikeaan aikaan, juuri 
nyt, sillä me toivomme, että te ette unohtaisi 
näitä tapahtumia. Pelkästään niiden muista-
minen ja ajatteleminen auttavat, sillä silloin te 
tunnette myötätuntoa näitä maan päältä pois-
tuneita lintuja kohtaan ja te olette nyt oppi-
neet, monien eri viestien kautta, että myötä-
tunto on sama asia kuin rakkaus.  

Tämän kaltaisia asioita tapahtuu pelkästään jo 
senkin vuoksi, että te ihmiset oppisitte näke-
mään ja ymmärtämään missä te menette ja 
mitä te teette maapallolle ja sen elollisille 
olennoille. Sama tapahtuma sattui lyhyen ajan 
sisällä monessa eri paikassa, jotta mahdolli-
simman monessa paikassa ihmiset alkaisivat 
nähdä asioita tarkemmin ja syvällisemmin. 
Suuri ongelma teille ihmisille on se, että te 
unohdatte mitään tapahtuneen. Kun te olette 
saaneet oman annoksenne draamaa, päivitte-
lyä ja kauhistelua ja joitain tieteellisiä vasta-

uksia, niin te olette tyytyväisiä ja jatkatte 
elämäänne samaan malliin kuin aina. STOP, 
nämä ovat merkkejä siitä, että teidän pitää 
pysähtyä ja alkaa todella miettiä mikä on tei-
dän osuutenne näissä asioissa. Tämä on vielä 
pientä, nämä uskomattoman suuret rakkauden 
lähettiläät ovat antaneet oman henkensä sen 
edestä, että te ihmiset voisitte oppia näkemään 
ja avaamaan sydämenne ja alkaisitte tehdä 
niitä asioita joilla te voitte pelastaa maanne.  

Toisin on käynyt ja tulee käymään. Te ette 
kuule vaikka joku huutaisi teidän korvanne 
juuressa ja kertoisi teille miten asiat ovat. Te 
kyllä tiedätte millaista se maailmanmeno ny-
kyään on. Tuotanto, suorittaminen, ja se, ke-
nellä on suurin stressi, ratkaisee. Se on väärin. 
Me emme haluaisi sanoa teille mikä on oikein 
ja mikä on väärin, mutta kun te ette halua 
nähdä, ettekä kuulla mitään muuta, kuin oman 
napanne. Osa meistä antoi henkensä sen edes-
tä, että teillä voisi olla parempi tulevaisuus ja 
että te voisitte alkaa tehdä oikeita asioita.  

Kysymys on pienistä valinnoista ja pienistä 
muutoksista, joita tekemällä muutosta parem-
paan voitaisiin saada, mutta ei, ihminen ei 
halua tehdä mitään, hän odottaa, että hänen 
naapurinsa tai hallituksensa tai kaupunkinsa 
tehtaat tekevät muutoksen. Te, jotka näette 
sydämellänne ja tunnette nyt sen, mitä me 
sanomme, ymmärrätte mistä tässä on kyse. 
Kyse on suurimmasta rakkaudenosoituksesta 
mitä kukaan voisi teille antaa. Eläimet ja 
luonto koetavat jatkuvasti auttaa teitä ja antaa 
teille ohjausta ja vastauksia, mutta te vain 
suljette silmänne, sitten korvanne ja lopuksi 
sydämenne.  

Jokaisella teistä on mahdollisuus vaikuttaa 
asioihin, suurimpiin asioihin, niihinkin mihin 
te kuvittelette, että teidän kätenne tai tekonne 
ei voi koskea. Teidän on nyt viimeistään pak-
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ko mennä peilin eteen ja katsoa syvälle omaan 
itseenne. Mitä te kuulette sydämenne teille 
puhuvan? Sydän puhuu aina totta, kuunnelkaa 
sitä, silloin te ette voi erehtyä. 

Näiden viestien avulla me olemme nyt jo 
vuoden päivät kulkeneet teidän rinnallanne 
rakkauden verkossa. Hiljalleen me olemme 
edenneet syvemmälle ja syvemmälle, yhä 
vakavampiin asioihin. Te, jotka näitä viestejä 
olette lukeneet, voitte nähdä miten olemme 
edenneet ja miten teitä on opetettu. Jos te ette 
ole vielä tietoisia siitä, mitä tar-
koitetaan kuulemisella tai sydä-
men äänellä, palatkaa siihen leh-
teen, jossa teille puhuu peura kuu-
lemisesta. 

Aikaisemmissa numeroissa teille 
on selitetty peruskäsitteet asioista 
ja tunteista jotka liittyvät teidän 
elämäänne. Nyt on tullut aina 
siirtyä todellisiin, hiukan vaka-
vampiin aiheisiin.  

Muistakaa se, että kaikki viestit 
tulevat suuresta rakkaudesta, suu-
resta rakkauden lähteestä. Koko-
naiskuva rakentuu kuin palapeli 
teidän ympärillenne ja te opitte ymmärtämään 
asioita aivan uudella tavalla. Kuten Leyla 
sanoi, me tulemme puhumaan tästä ajasta 
seuraavissa numeroissa. Tätä tulee varmasti 
jatkumaan hyvin pitkään. Me eläimet tulem-
me puhumaan teille niistä asioista, joita tapah-
tuu teidän maapallollanne ja ympärillänne 
tässä ajassa.  

Haluamme vielä sanoa tuosta taivaalta pu-
toamisesta jotakin. Se on nyt selvää, että sillä 
oli tarkoitus, että se oli herätys teille ihmisille. 
Ne teistä heräävätkin, jotka eivät unohda. 
Niin suuret ja voimakkaat energiat tulevat 

tässä hetkessä maapallolle, että mitä tahansa 
voi tapahtua. Osatekijä näissä asioissa on 
maapallolle tulevien muutosenergioiden mää-
rä ja ihmisen ilmakehään aiheuttamien muu-
tosten yhteisvaikutus. Tämä on jo sitten tie-
dettä.  

Nämä tapahtumat koskettavat teitä kaikkia ja 
mitä vähemmän te muutatte suuntaanne ja 
jatkatte välinpitämätöntä kulkuanne, väistel-
len omaa vastuutanne, sen suurempia asioita 
tulee tapahtumaan. Me haluamme sanoa teille, 

että aivan kuten tämä viesti tulee 
teille kollektiivisesti naakkojen 
ryhmätietoisuudesta, on vastuu 
teidän ihmisten teoista teillä kai-
killa kollektiivisesti.  

Aivan kuten me naakat putosim-
me taivaalta, tulee ihmisiä pois-
tumaan maan päältä suurien 
luonnonmullistusten takia, kol-
lektiivisesti. Ainoa ero näillä ta-
pahtumilla on se, että me tie-
dämme mitä tapahtuu ja mihin me 
olemme menossa. Me olemme 
lentäneet tiettyyn paikkaan tietyl-
lä hetkellä, koska me olemme 
tienneet, että meidän pitää tehdä 

niin. Me liikumme sinne, minne meidän ryh-
mätietoisuutemme meidät kulloinkin ohjaa. 

Te ihmiset olette halunneet unohtaa oman 
voimanne ja vastuunne ja tietoisuutenne. Siksi 
kaikki opetukset tietoisuuden tason nostami-
sesta on teille juuri tässä hetkessä äärimmäi-
sen tärkeitä. Sitä mukaa kun teidän tietoisuu-
den tasonne nousee, sen paremmin te ymmär-
rätte keitä te olette ja millainen vastuu teillä 
ihmisillä ihmisinä tässä hetkessä on.  

Meidän tehtävämme täällä maan päällä on 
opettaa teille ihmisille kollektiivista vastuuta. 

Teidän tulee rakastaa 
eli kantaa vastuuta 
jokaisesta, myös  
sellaisesta joka ei 
ymmärrä asioita 
juuri niin kuin 
te ymmärrätte. 

 
Naakkojen 

ryhmätietoisuus 
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Miten suuri ja raskas tehtävä, osaatte nähdä 
sen? Mikään työ mitä te ihmiset siellä maan 
päällä teette, ei ole lähelläkään sitä, mitä me 
teemme. Me teemme kaiken tämän suurella 
rakkaudella ja mitä te teette, te valitatte ja 
murehditte, vaikka teille on annettu se hel-
pompi rooli. Teille on annettu rooli olla op-
pimassa elämästä, miten elää juuri nyt, tässä 
hetkessä.  

Meiltä naakoilta te voisitte erityisesti oppia 
kollektiivista vastuuta ja yhdessä olemista ja 
tekemistä. Te voitte kantaa yhteistä vastuuta 
ilman, että olette yhdessä, ymmärrättekö? 
Jokaisella teistä joka näitä sanoja lukee, on 
vastuu siitä toisesta, joka näitä sanoja lukee, 
ehkä maapallon toisella puolella, ja samalla 
tavalla teillä on vastuu myös niistä, jotka eivät 
halua kuulla mitään tai ymmärtää, esimerkiksi 
naakkojen tai muiden eläinten viestejä.  

Tämä kaikki liittyy suurimpaan opetukseen 
jonka te saatte jokaisessa lehdessä uudelleen 
ja uudelleen, aina hiukan erilaisessa muodos-
sa. Teidän tulee rakastaa eli kantaa vastuuta 
jokaisesta, myös sellaisesta joka ei ymmärrä 
asioita juuri niin kuin te ymmärrätte. Hän on 
aivan yhtä arvokas, hän on omassa oppimis-
prosessissaan juuri siellä missä hänen kuuluu-
kin. Hän opettaa sinua ja sinä häntä ja me 
teitä jne. suuressa rakkauden verkossa.  

Noniin, olemme sanoneet jo paljon ja tässä on 
tärkein jo tullut, te voitte palata tähänkin vies-
tiin aina uudelleen ja syventyä siihen, te saatte 
siitä jokaisella kerralla enemmän irti.  

Te kysyitte vielä, että miksi me viihdymme 
vanhoissa rakennuksissa. Me kerromme teille 
sen, että me rakastamme sitä, minkä ihminen 
on joskus hylännyt. Me olemme sellaisia, me 
rakastamme erilaisuutta ja niitä jotka on jätet-
ty yksin. Mitä ihminen on aikanaan rakenta-

nut ja siitä jollakin tavalla välittänyt ja sitten 
hylännyt, on nyt meidän asuinaluettamme. Me 
vaikutamme siihen energiaan jonka ihminen 
on näihin paikkoihin jättänyt jälkeensä, me 
huolehdimme niistä energioista. Me imemme 
tuon energian itseemme ja viemme sen sitten 
mennessämme pois, me puhdistamme energi-
aa, huomaatteko?  

Huomaatteko tässä mitään yhteyttä siihen, 
että niin usein me liikumme suurina parvina 
esimerkiksi hautausmaiden yllä? Te olette 
kuulleet sanottava, että suuri naakkaparvi ei 
tiedä hyvää, että me tuomme surua. Ei, me 
emme tuo surua, me viemme sen pois, me 
otamme esimerkiksi täältä maan päältä pois-
tuneen ihmisen tai eläimen energian mu-
kaamme ja autamme sitä siirtymään eteen-
päin. Siksi niin usein meitä nähdään juuri siel-
lä missä joku on poistunut kehostaan. Nyt te 
tiedätte, teidän ei tarvitse pelätä kun te näette 
meitä, kaikki on hyvin, me olemme auttamas-
sa.  

Me rakastamme teitä niin paljon ja me rakas-
tamme yhteistä maapalloamme vieläkin 
enemmän, että me olemme valmiita tekemään 
mitä tahansa, että te oppisitte tekemään sa-
moin, rakastamaan! 

Maiccu  
17.2.2011 
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Aika on puolellamme, se ei ole vihollinen tai 
piikki lihassamme… ei vaikka kuinka ha-
luisimme tehdä siitä syntipukin kaikissa elä-
mäntilanteissa. Meidän puolellamme on myös 
rakkaus, se on näkymätön voima, joka toimii 
meissä joka hetki, emme vain aina osaa ajatel-
la niin. Rakkaus on aina olemassa. Jos me 
yhdistämme nämä kaksi, ajan ja rakkauden, 
saamme aikaan täydellisen ajoituksen, synk-
ronismin voiman…  

Seuraavan kerran kun murehdit aikaa – tai sen 
puutetta – muista mitä Alexa sanoi: hänellä ei 
ole edes koko ajan konseptia olemassa… Ja 
kun asiaa ajattelee, oletko koskaan nähnyt 
koiran silmistä heijastuvan menneisyyden tai 
tulevaisuuden? Et… Sieltä loistaa ainoastaan 
tämän hetken kirkas valo. 

Huomaatko, onni on tässä, se ei ole koskaan 
mennyt minnekään. Onni on tässä, nyt – mut-
ta missä me olemme?  

Lea 
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