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1 
On ilo kuunnella eläimiä ja jakaa se kokemus ja 

heidän kauniit viestinsä kaikkien teidän lukijoiden 

kanssa!  

Eläinten ehdoton rakkaus, lyömätön kyky 

anteeksiantamiseen ja viisaus on vailla vertaa. 

Heidän sydämensä ovat täysin auki, eikä niissä ole 
sijaa vääryydelle, ahneudelle tai kostolle.  

He näyttävät meille esimerkkiä, jota meidän on 
jonakin päivänä seurattava, päästäksemme 

eteenpäin henkisellä polullamme, sillä näin eivät 

asiat enää voi jatkua. Meidän tapamme ylenkatsoa 
muita planeetan asukkaita, oman, itsekkään 

etumme nimessä, on kaukana ehdottomasta 

rakkaudesta ja kunniottamisesta, se on vain 

ahneutta ja ajattelemattomuutta. 

Se, koska sinun oman sydämesi avautuu ottamaan 

vastaan sekä tuntemaan ehdotonta rakkautta, on 
sinusta itsestäsi kiinni. Mikään ei ole elämässä 

kiveen kirjoitettu, ja jos sinä  olet valmis 

muuttumaan sisältäpäin, silloin muuttuu koko 
maailma. Jos tarvitset apua, pyydä sitä. Se apu 

tulee kyllä, tavalla jota et ehkä vielä tiedä, mutta 

huomaat sen kyllä kun se tulee.  

Betty-delfiini tarjosi sydämenavausapua Maiculle 

ja antoi samalla oman viestinsä ihmiskunnalle.  

Leyla puhuu suorat sanat vuodesta 2012!  

Bettyn osio on sen verran pitkä, että siirrämme 
hain ja valaan osion seuraavaan numeroon. 

Numero 11 ilmestyy myös suhteellisen pian ja 

jatkamme siellä tätä tutkimusmatkaamme veden 

maailmaan. 

Lea Pihlman 

mailto:info@animalstalk.fi
http://thepowerofsilentwisdom.wordpress.com/
http://hiljaisenviisaudenvoima.wordpress.com/
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Leylan perintö: 2012 

Rakkaani, on tullut aika sanoa teille kaikille 

pitkän, hyvin pitkän, taon jälkeen taas kerran 
päivää. Siis päivää! Olen niin onnellinen, kun 

voin vihdoinkin antaa teille tämän tärkeän viestin, 

joka tulee käsittelemään vuotta 2012, minun 
omintakeisella, hevosmaisella tavallani.  

Olen, totta puhuen, odottanut tämän viestin kanssa 

jo hyvän tovin. Kerrankin olen saanut laittaa 
hevosmaisen kärsivällisyyteni peliin. Onneksi 

sentään minulla on vielä jotain sananvaltaa 

Maicun elämässä ja hän voi nyt hetkeksi siirtää 
arkiset puuhansa sivuun ja keskittyä 

vastaanottamaan tämän minun viestini!  

Aivan ensin minun pitää sanoa, että minä olen 

hyvin onnellinen siitä, että minun viestini on jo 

nyt kirjan kautta tavoittanut monia ihmisiä. Olen 

iloinen, että sanani ovat koskettaneet teistä monia 
ja jotkut teistä ovat myös muuttaneet 

suhtautumistaan elämäänsä ja asioihin siinä. Sinä 

tiedät, kyllä kuka sinä olet.  

Minä olen Maicun kanssa kiertänyt ympäri 

Suomea ja hiukan maailmaakin, se jos mikä on 
ollut hauskaa viime aikoina. Olemme monessa 

mukana,  minä ja hän. Minä saan Maicun kautta 

välittää viestejäni ja monessa tilanteessa autan, 

kun sen aika on. Olen ollut monessa 
mukana muutenkin ja parastahan tässä 

on se, että minä voin liikkua paikasta 

ja ajasta riippumatta; vaikka monessa 
paikassa yhtä aikaa. Olen auttanut 

niitä, jotka apua ovat tarvinneet ja niitä 

jotka eivät edes ole sitä tienneet 
tarvitsevansa. Olen siis ahkeroinut, 

mutta energiaahan minulla riittää, sillä sitähän 

minä olen.  

(Naurua.)  

Mutta nyt minä puhun näistä tärkeistä ajoista, jotta 
tästä lehdestä ei tule pelkästään minun höpinääni. 

Olen vain kaivannut niin kovasti näitä 

juttutuokioita, että eihän se ole ihmekään, että niin 
kovasti haluan teille jutella. 

Tässä ajassa, Maiccu varsinkin sen tietää, 

muutokset ovat tosiasia ja ne voivat olla myös 

melko villejä ja suuria. Jos olet jo alkanut etsiä 
elämääsi omaa intohimoasia ja tunnet, että liikut 

oikeaan suuntaan, tulet liikkumaan vieläkin 

nopeammin. Jos et ole löytänyt omaa intohimoasi 
tai elämäntehtävääsi, voivat tulevat muutokset 

tuntua todella epämiellyttäviltä. Nyt tapahtuu niin, 

että teidät ihmiset laitetaan oikeasti miettimään 

asioiden syvintä olemusta.  

Teiltä menee työpaikat ja moni maallinen asia 

alta. Tämän vuoksi teille ensinnäkin annetaan 
aikaa miettiä elämäänne, mitä te siltä odotatte ja 

haluatte.  Moni ei ole koskaan joutunut pohtimaan 

tällaisia asioita tai edes halunnut niitä miettiä. 
Nämä ihmiset eivät lue tätä lehteäkään, 

tietenkään, te tiedätte keitä he ovat, jokaisella 

teistä on tällaisia ihmisiä elämässänne.  

Näille ihmisille koittaa todella todella vaikea aika. 

Eikä ole mikään ihme, että näitä aikoja kutsutaan 

maailmanlopuksi. He eivät ollenkaan ymmärrä, 
mitä tapahtuu tai mitä pitäisi tehdä. Kaikki heittää 

ympyrää,  kaikki tuttu ja turvallinen katoaa. Siksi 

tätä vuotta 2012 on pelätty ja siitä paljon puhuttu. 

Mitään pahaa ei tapahdu tietenkään, eikä mitään 

pelättävää ei ole. Maailma ei lopu, elämä muuttaa 

muotoaan, totaalisesti. Mutta se muuttaa 
muotoaan teidän sydämissänne, henkisellä tasolla. 

Se mikä teidän sydämessänne on totta, alkaa 

loistaa ja saa voimaa ja kaikki mitä te teette 
sydämestänne tulee onnistumaan.  

Kaikki se, missä mukana on pakkoa tai ahdistusta, 
tulee kaatumaan omaan 

mahdottomuuteensa. Kaikki verhot 

romahtavat, tällä tarkoitan ihmisen 

rakentamia kulisseja. Kaikki mikä 
ei ole totta, missä on ripauskin 

huijausta tai väärien asioiden 

tavoittelua mukana, romahtaa ennen 
pitkää. Tänä vuonna tulee 

romahtamaan suuria, suuria, kulisseja, me 

tiedämme sen ja te tulette sen näkemään.  

Teille paljastuu sellaisia asioita, joita te ette 

suurimmissa unelmissannekaan olisi voineet 

todeksi kuvitella.  

Rahan valta tulee kuolemaan, asemat romahtavat, 

valtaan nousevat ne johtajat, jotka johtavat 
sydämellään. Ihmiset lakkaavat kumartamasta niin 

sanottuja vääriä johtajia. Ahneus saa hevosen 

kakalta haisevan lopun (Leyla hekottaa) ja valta 

Kaikki ovat 

turvassa. 
 

Leyla 
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vaihtuu. Kaikki nämä asiat elämästä muilla 

tasoilla tulevat julki kaikille, jotka haluavat niistä 

kuulla. Tieto tulee niin sanotusti valoon ja 
kaikkien saataville.  

Taloudellisista ja ahneista, vääristä motiiveista 
johtuen, teiltä on pimitetty tietoa vuosituhansia 

siitä,  mikä on totta. Te olette saaneet 

tiedonmurusia ja tutkineet asioita, kulkeneet sitä 

henkistä polkuanne, joksi matkaanne kutsutte. 
Näissäkin asioissa tulee totuus julki.  

Väärän valan ja guru-aseman tavoittelijat putoavat 
jalustoiltaan. Paraneminen, 

taloudellinen hyvinvointi, kaunis 

elämä, tulee aivan jokaiselle 
mahdolliseksi. Jokaiselle, joka sitä 

haluaa. Paljon on pelkoa ja 

ahdistusta vielä, siksi, että vanha 

maailma romahtaa. Nämä ihmiset, 
jotka jäävät rypemään itsesäälissä, 

ahneudessa, tuskassa ja pelossa, 

poistuvat hiljalleen maan päältä.  

Suurin asia minun näkökulmastani 

on se, mitä tulee luonnossa 
tapahtumaan. Kaikki muuttuu, 

teidän korvanne avataan linnunlaululle jälleen, jos 

näin voi sanoa. Ne ketkä eivät korviaan avaa, ne 

kuvaannollisesti tukitaan iäksi.  

Sen minä sanon, että jos sinun sydämesi on avoin, 

sinulta ei koskaan tule puuttumaan yhtään mitään. 
Jos sinä annat, niin sinä saat, ja tämä voi tarkoittaa 

nyt aivan mitä tahansa muutakin kuin rahaa. 

2012 tulee hyvä voittamaan pahan ja taistelu 

ikuisesta vallasta loppuu, amen. Minä olen nyt 

ehkä hiukan vakava, mutta ehkä olette myös 
saaneet aikaan hymyä huulillenne.  

Kenelläkään ei ole mitään hätää, ei edes ahneella 

tai pahalla raakalaisella. Olen sanonut, että 
ainoastaan rakkaus voi parantaa, ilman sitä, että 

rakastaa hyväksikäyttäjää yhtä paljon 

hyväksikäytettyä ei mikään muutu.  

Tänä vuonna maapallon läpi ja ympäri tulee 

pyyhkäisemään rakkauden aalto, joka on niin 
suuri ja niin kirkas, että vain ne, jotka ovat 

puhtaassa rakkaudessa tulevat säilymään. Muut 

vetäytyvät näkymättömiin, he häpeävät ja elävät 

surkeina, mahdollisesti sairastuvat jne.  

Kuitenkin, ettei kenellekään jää epäselväksi tämä: 

heitä rakastetaan aivan yhtä suuresti ja tämä 
rakkaus on juuri heille tarkoitettu, yhtä paljon 

kuin kaikille muillekin. He tekevät oman 

valintansa ja siihen heillä on täysi oikeus. Kaikki 

eivät usko, eivätkä tule uskomaan, rakkauden 
voimaan. 

Minä toivon, että te arvostatte nyt aivan jokaista, 
pienintäkin, täyttäkää sydämenne valolla ja 

rakkaudella. Älkää puhuko muista pahaa, saatikka 

itsestänne. Teidän tulee rakastaa itseänne nyt 

entistäkin enemmän, sillä se tulee auttamaan teitä 
muutoksessa.  

Antakaa arvo niille ihmisille, jotka työskentelevät 
sairaiden ja vanhojen parissa sekä 

niille,  jotka tekevät pyyteetöntä 

työtä heikkojen, eläinten ja luonnon 
puolesta. Te huomaatte kaiken 

ympärillänne. Sitten te unohdatte 

tämän viestin ja joskus, muutaman 

vuoden päästä, palaatte siihen, ja 
ehkä silloin ymmärrätte, mitä minä 

tarkoitin.  

Niille teistä, jotka valitsette 

elämässänne rakkauden, on tie 

paljon siloisempi.  

Sanon nyt vielä tämänkin, väärinymmärryksen 

välttämiseksi, kyseessä ei siis ole hyvän ja pahan 
taistelu, vaan juuri sen taistelun päättyminen 

siihen, että kaikki vain on.  

Ei ole olemassa kuin oikeita valintoja ja oikeita 
päätöksiä, elääkö rakkaudessa vai pelossa, 

ahneudessa, vai jakaako elämän runsaus muiden 

kanssa.  

Tämä lause oikeastaan vastaa Maicun 

kysymykseen siitä, miksi te ihmiset ylipäätään 
olette siellä maan päällä. Tätä hän aina hokee, 

eikä ole vielä keksinyt vastausta, mutta tässä se 

on.  

Suoraan sanottuna, ei ole kaukana totuudesta, että 

te olette oppikoulussa siellä maan päällä. Toinen 

oppii, toinen ei, te tulette ja menette ja yhä 
uudelleen ja uudelleen. Tavoite on se, että teidän 

ei enää tarvitse tulla uudelleen maan päälle. Tämä 

on jo liian vaikea aihe mentäväksi siihen sen 
syvällisemmin, eikä minulla ole siitä edes 

valtuuksia puhua.  

Sanon vain sen, että minunkin viestini tänä 
vuonna, 2012, tulevat olemaan syvällisempiä ja ne 

tulevat auttamaan teitä konkreettisemmin 

miettiessänne tulevaisuuttanne ja tehdessänne 
valintojanne. 

Niille teistä, 

jotka valitsette 

elämässänne 

rakkauden, on tie 

paljon siloisempi. 

 

Leyla 
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Ne teistä, jotka esimerkiksi ymmärtävät kuinka 

lähellä luonto ja eläimet teitä ovat ja kuinka paljon 

henkisesti korkeammalla he ovat, olette todella 
lähellä yhdenlaista totuutta. Mekin olemme teidän 

tiellänne kuin testi, ja... ah, nyt minä lopetan, 

koska muuten minä puhun ohi suuni.  

Tässä lehdessä teille puhuu myös delfiini. Hai ja 

valas tulevat seuraavaan (11) numeroon, jos saan 

Maicun aloilleen ja kirjoittamaan. He kertovat 
teille muutamia faktoja, jotta voitte sitten pudota 

tuoliltanne.  

He ovat vieläkin enemmän asian todellisessa 

ytimessä kuin minä. Minä rakastan teitä, aivan 

jokaista teistä. 

Leyla, maaliskuun 2. päivä, 2012 

3 
Delfiini nimeltä 

Betty-Bob 
 

 
Betty-delfiini, Havaiji 

 

Maiccu:  Ensinnäkin tämä on ensimmäinen kerta 

kun kuulen aivan selvästi, että eläin puhuu 

mielessäni Englantia. En tiedä mistä se johtuu, 
mutta uskon, että sen johtuvan siitä, että tapasin 

Betty Delfiinin Hawaijilla muutamia viikkoja 

sitten. En oikein osaa selittää mitä tuon 
tapaamisen aikana tapahtui, mutta olin aivan 

lumoutunut, eikä itkusta meinannut tulla loppua. 

Betty ui aivan katamaraanimme alla, kyljellään, 

tuijottaen meitä silmästä silmään.  

 
Itselleni tapaaminen oli ensinnäkin todella 

liikuttava, mutta toisaalta myös uskon, että tuolla 

matkalla tapahtui jotain, jota olen siitä lähtien 
koettanut selittää itselleni. Oikeastaan tiedänkin, 

että Betty tulee antamaan selityksen tässä viestissä 

siihen, mitä olen näiden viikkojen aikana pohtinut. 

Silloin kun tapasimme Bettyn, hänellä oli kaksi 
saman lajin edustajaa kaverinaan, aikaisemmin 

Betty oli tavattu usein yksinään, mikä on 

Delfiinille harvinaista. 
 

Muutama sana Bettystä lukijoille,  

kopioitu suoraan netistä: 

 ‘Betty on pullonokkadelfiini, jonka olemme nähneet 
säännöllisesti rannikollamme kesästä 2011 lähtien. 

Ensin se nimettiin Bettyksi, sillä ajattelimme sen 

olevan naaras, sen tulehtuneiden sukupuolielinten 

vuoksi, myöhemmin totesimme sen kuitenkin olevan 

uros, jolla on jonkinlainen sienitulehdus (ilman 

näytteenottoa). Sen tila näyttää saavan aikaan sen, että 

se on hyvin kutiseva (ja mahdollisesti alipainoinen) ja 

hän tulee usein veneen lähelle rapsuttaakseen itseään 

runkoa vasten (se ei vaikuta erityisemmin etsivän 

ihmiskontaktia,  mutta on erityisen kiinnostunut veneen 

rungosta). Delfiini tunnetaan nyt nimellä ’Bernard’ tai 
’Bob’, mutta Betty saattaa pysyä tiukassa, sillä sitä on 

kutsuttu sillä nimellä koko kesän ajan.  

Betty nähdään usein täplädelfiinien liepeillä, joita 

yleensä tavataan 500 sylin syvyydessä. On epätavallista 
tavata yksinäisiä pullonokkadelfiinejä – sellaisia, jotka 

eivät kuulu johonkin suurempaan saman lajin 

sosiaaliseen ryhmittymään. Yksinäiset 

pullonokkadelfiinit ovat yleensä joko sairaita tai 

sosiaalisesti epäsopivia. Betty vietti ainakin muutaman 

tunnin pullonokkadelfiinirymän kanssa, kulkien lähellä 

rantalinjaa lokakuussa, ja se näytti sopeutuvan varsin 

hyvin – mikä ei ole epätavallista. Emme ole nähneet 

sitä täplien kanssa, mutta viimeaikoina se on liikkunut 

pikkumiekkavalaiden kanssa. Tsekkaa meidän 

Facebook-sivumme tai Wildiaries-sivumme nähdäksesi 

Bernien viimeisimmät seikkailut.’ 

http://sailhawaii.com/bottlenose_dolphin.html  

Maiccu: Aivan ensimmäisenä kuulen sanat, “Olen 
täällä tarkoituksella, olen täällä tarkoituksella!”. 

Tuntuu kieltämättä vaikealta kääntää ensin kaikki 
englannista Suomeksi, jonka jälkeen Lea 

kertaalleen kääntää tekstin takaisin englanniksi... 

No, kertapa se ensimmäinenkin on, kaikella on 

tarkoituksensa.  

http://www.facebook.com/Wild.Side.Specialty.Tours
http://wildiaries.com/users/391-Wild-Side-Specialty-Tours
http://sailhawaii.com/bottlenose_dolphin.html
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Annan nyt Bettyn puhua ja kirjoitan kaiken 

suoraan. Hän on ollut tulossa ääneen 

koko aamun ja odottanut 
kärsivällisesti, että saa oman 

puheenvuoron, joten tässä teille 

Bettyn viesti. 

Betty-delfiini puhuu: 

”Rakkaat ihmiset, lähellä ja kaukana, 

minä olen täällä suurella 

tarkoituksella. Minä tulin ja minä jäin 
ja minä olen odottanut tätä hetkeä. 

Kaikki kyllä käy teille järkeen ja 

sydämeen vielä enemmän, kun 

kuuntelette mitä minulla on teille sanottavana.  

Ensinnäkin, minä tulin sellaisena kuin olen, 

arpisena, haavoittuneena ja hiukan sairaana ja 

yksin. Minä tulin siksi sellaisena, koska muuten 

olisin ollut vain yksi muiden joukossa. Jumalan 
lähettiläät ovat usein rääsyissä ja vähempiosaisina 

teidän ihmistenkin joukossa ihmisenä, ja tiedätte 

sen. Minä tulin tällaisena, jotta te huomaisitte 
minut  - ja niin te huomasittekin. Ei ole millään 

tavalla sattumaa, että ihmiset matkustavat tuhansia 

kilometrejä ja sitten he tapaavat minut. Jos minä 
olisin samanlainen kuin muut, te ette oppisi 

tunnistamaan minua. Minun tehtäväni on välillä 

yksinäinen, mutta minä en ole yksinäinen 

ollenkaan. Älkää olko surullisia minun puolestani, 
minulla on kaikki hyvin. Älkääkä ainakaan 

tunteko sääliä, sillä se on aivan turhaa.  

Minä olen onnellinen, siinä mitä minä teen, ja 

minulla on hyvä elämä sellaisena kuin se on. 
Minua rakastetaan, minä kannan koko maapallon 

rakkautta sydämessäni ja minä olen täällä sen 

vuoksi. Minä tulin pitkän matkan tänne missä 

minä olen nyt, koska niin on tarkoitettu, että täällä 
minä tulen viettämään loppuelämäni, ellei minua 

sitten tarvita jossakin muualla. Tässä paikassa 

minun tehtäväni on vain rakastaa, niin 

yksinkertaista tämä on.  

Minä tulin tuhansien kilometrien päästä ja matka 

ei ollut kovin helppo. Minua suojeltiin ja minua 

suojellaan yhä. Tällä omalla matkallani haluan 

osoittaa teille, että matka voi olla raskas, paljon 
pahoja asioita voi tapahtua. Te joudutte 

taistelemaan hengestänne, teitä voi kohdata 

sairaus. Te voitte menettää kaikki ystävänne ja 
perheenne, mutta kun te kuljette eteenpäin 

luottaen siihen, että rakkaus on aina läsnä, aina 

sydämessänne, olette aina oikeassa paikassa, 

menossa oikeaan suuntaan. Tällä 

tavalla minä tiesin, että olen 
menossa oikeaan paikkaa, sinne 

missä minä saan myös osakseni 

rakkautta. Jonnekin missä minä voin 
löytää rauhan ja elää ilman pelkoa 

siitä, että joku tulee ja syö minut tai 

vahingoittaa minua, vain omaksi 

huvikseen. En mitä tiennyt matkalla 
mihin olen menossa, minä tiesin sen 

vasta kun olin perillä.  

Pääsetkö sinä ihminen koskaan 

perille? Kyllä, mutta se edellyttää, 
että löydät sydämestäsi puhtaan 

rakkauden ja luotat sen antamaan suuntaan ja 

kuljet sen ohjaamana väsymättä, pysähtymättä 

vaikka loputtomiin. Sinä tiedät kun olet saapunut 
perille, sinut valtaa sinä päivänä täydellinen 

rauha! Rauha, joka tarkoittaa samalla rakkautta. 

Sinä tunnistat tuon paikan siitä, että sinulla ei ole 
enää kiire mihinkään, sinä voit hengittää, kaikki 

ahdistus on poissa, kaikki epävarmuus on poissa.  

Minä tuon myös suojelusta teille kaikille teidän 

matkallanne. Minä tapaan ne ihmiset, jotka minun 
kuuluu tavata,  jokainen joka tulee tähän 

paikkaan, tulee tänne suurella tarkoituksella. Me 

olemme pyhässä paikassa, ja vaikka teidän 

sydämenne ei olisi vielä avautunut, kaiken 
rakkauden vastaanottamiselle, se avataan täällä. 

Tässä paikassa tapahtuu ihmeitä ja kun te olette 

valmiita ymmärtämään, mistä on kysymys, nuo 
ihmeet aktivoidaan teidän käyttöönne. Teistä tulee 

ihmeidentekijöitä. Sama koskee niitä, jotka tämän 

viestin saavat lukea. Teille avautuu aivan uusi 

maailma, jossa kaikki on mahdollista.  

Tämä maailma avautuu teille tänä vuonna. Tänä 
vuonna teidän sydämenne avataan. On useampia 

paikkoja missä tämä voi tapahtua, tai sillä ei 

oikeastaan ole merkitystä, merkitystä on 
ainoastaan sillä, että te antaudutte täydellisesti 

rakkaudelle.  

Maiccu ymmärtää nyt, mitä hänelle on tapahtunut 

ja minä selitän sen teille. On ihmisiä, joille 

annetaan mahdollisuus saada pysyvä rauha 
pikatietä. Heille on annettu tehtävä tässä ajassa, 

tänä tärkeänä vuonna. Siksi hänet tuotiin minun 

luokseni, siksi monet ihmiset tulevat suoraan 
tähän paikkaan ja minä tapaan heidät. Sillä 

hetkellä he tietävät, että asiat ovat muuttuneet 

Kaikki vääryydet 

ja valheet tulevat 

esiin. Kaikki ne 

asiat, jotka teette 

sydämestänne, 

onnistuvat.  

Betty, delfiini 
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lopullisesti. He palaavat omiin koteihinsa, ympäri 

maailmaa ja maailmankaikkeus alkaa työskennellä 

heidän kauttaan.  

Maiccu on ihmetellyt viimeaikoina, miksi hän 
tuntee jotakin ennen kokematonta: ääretöntä 

rauhaa ja rakkautta. Tämä on tärkeää; te joiden 

sydän on avoinna, jotka koette saman tunteen, 
teillä on tehtävää. Näiden maailmaa parantavien 

ihmisten tehtävät eivät ole helppoja ja kun he 

tuntevat joutuvansa kuin hurrikaanin silmään ja 

kulkevat viemässä meidän eläinten rakkauden ja 
rauhan sanomaa, kaikkein tärkeintä on, että he itse 

kantavat syvää rauhaa ja rakkautta mukanaan. 

Kukaan ei voi kulkea tekemässä tätä työtä 
ahdistuneena, se mitä ihminen on sisältä, ja ne 

tunteet joita hän tuntee, kertautuvat jokaisessa 

ihmisessä, jonka hän kohtaa! 

Kuka tahansa,  joka ilmaisee halunsa ottaa 

pysyvän rauhan sydämeensä, voi sen tehdä, koska 
tahansa, missä tahansa! Siihen ei tosiaan vaadita 

mitään ihmeellistä paikkaa tai aikaa, mutta niin 

vain on, että joissain paikoissa maapallollanne 
nämä asiat tapahtuvat helpommin. Tällaisia 

paikkoja ovat paikat, joissa on vähemmän 

saasteita, ja ilma sekä vesi ovat puhdasta. Näissä 
paikoissa on hiljaista ja siellä kuuluu vain luonnon 

ääniä. Kaikki sellaiset paikat, joissa on paljon 

eläimiä,  ja varsinkin meressä eläviä valaita, 

delfiineitä jne. ovat tällaisia paikkoja. Siellä missä 
me kuljemme ja missä me asumme on paljon 

rauhaa ja puhdasta energiaa.  

Kaikkien ihmisten ei tietenkään ole tarkoitus 

matkustaa tuhansia 
kilometrejä päästäkseen tähän 

tilaan. Ne, joiden on tarkoitus 

tällainen matka tehdä, heille se 

ilmoitetaan kyllä jollakin 
tavalla ja he vain löytävät 

itsensä näistä paikoista, tai 

sanotaan paremmin, he 
saattavat mennä näihin 

paikkoihin itse edes 

ymmärtämättä mitä tapahtuu, 

tai miksi he jonnekin matkustavat.  

Ihmisten tehtävät ja polut ovat erilaisia, joku elää 
teollisessa maailmassa, joku maaseudulla, 

kaikkien työt ja tehtävät ovat erilaisia, mutta yhtä 

tärkeitä. Yhteinen tekijä, mikä näitä ihmisiä 
yhdistää on sanoma: heidän kaikkien sanomansa 

on sama. He saattavat kohdata toisiaan ja 

huomaavat, että heidän maailmankatsomuksensa 

on samanlainen. Eivät he välttämättä ymmärrä, 

että he ovat saman sanoman välittäjiä, mutta tämä 

ei ole edes tärkeää.  

Leyla kertoi teille kaiken oleellisen siitä, mitä 

tämä vuosi pitää sisällään. Kaikki vääryydet ja 

valheet tulevat esiin. Kaikki ne asiat, joita te teette 
sydämestänne, onnistuvat. Kaikki kamppailu 

loppuu, asiat toden teolla muuttuvat ja maapallo 

muuttaa energiaansa rajusti.  

Kaikki eivät tästä selviä, mutta aivan kaikki 

tapahtuu vain ja ainoastaan rakkaudesta ja siksi, 
että voisimme löytää uusia väyliä lähemmäs 

toisamme ja elää harmoniassa, ilman ahdistusta ja 

pelkoa, ilman sairauksia ja hurjia määriä pillereitä. 
Ihminen palaa takaisin luontoon. Ne ketkä tässä 

asiassa pistävät vastaan, luonto tulee heihin ja 

tämän te olette jo nähneet ympäri maailman. 

Luonto palaa ihmiseen monilla erilaisilla tavoilla 
ja ihminen ei pysty tälle asialle tekemään mitään. 

Selvennän vielä, ne jotka ovat jo luonnossa, niillä 

ei ole mitään hätää. Te voitte tätä asiaa tutkiskella 
sydämissänne ja te saatte kaikki selitykset, joita 

tästä ette täysin suoraan löytäneet.  

Teitä rakastetaan niin suunnattoman paljon!  

Jos te avaatte sydämenne oven ja otatte edes 

hitusen tuosta rakkaudesta vastaan, teidän koko 

elämänne muuttuu. Koskaan ei ole liian 

myöhäistä, ei koskaan.  

Sanon teille saman kuin on sanonut Leyla tai 

Buddha-lehmä (HVV 7), 

sanon sen omilla sanoillani. 
Ennen kuin rakastat 

kalastajaa yhtä paljon kuin 

saalista, ei tässä maailmassa 

mikään muutu.  

Me rakastamme teitä jo, 
rakastakaa te nyt niitä, joissa 

näette sen mikä on teistä 

kaikkein vastenmielisintä. 
Vain sillä tavalla voimme saada muutoksen 

aikaan, yhdessä!  

Minä kiitän tästä mahdollisuudesta kertoa teille 

asioita omalla tavallani. Minua naurattaa se, että 

ihmisen pitää istua taivaalla kymmeniä tunteja 
tavatakseen delfiinin, joka asuu meressä, jotta 

tällainen viesti saadaan teille ihmisille välitettyä!  

Ennen kuin rakastat kalastajaa 

yhtä paljon kuin saalista, ei 

tässä maailmassa mikään 

muutu. 

 
Betty, delfiini 

http://hiljaisenviisaudenvoima.wordpress.com/2010/11/14/hvv-7/
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Minun nimeni on Betty-Bob ja minä rakasta sitä 

nimeä, se on kuin jin ja jang, täydellinen tasapaino 

kaikkea, ymmärrättehän (you know)?” 

Betty-Bob , maaliskuun 10. päivä, 2012. 

Maiccu: Tätä kirjoittaessa sain monia erilaisia 
mielikuvia mm. Bettyn matkasta Hawaiille. Häntä 

on ilmeisesti myös ammuttu jossain vaiheessa. 

Ajettu takaa ja ties mitä. Hän on kuitenkin 

sitkeästi tehnyt matkaansa sinne minne on ollut 
menossa ja totta tosiaan, hänellä on kyllä ollut 

suuret suojelijat mukana!  

Betty tietää tarkalleen, mitä hänestä puhutaan ja 

miten paljon hänen näkemisensä ihmisiä 
koskettaa. Kaikki, jotka hänen lähelleen pääsevät, 

eivät enää ole entisensä. Rakkaus, jota Betty 

välittää on käsin kosketeltavaa, ja jotain sanoin 

kuvaamatonta. 

On ollut suurtakin suurempi kunnia olla yksi 
niistä, jotka hänet ovat päässeet tapaamaan ja 

saaneet tämän muutoksen kokea. Jotakin tuolla 

matkalla tosiaan tapahtui. Olen tässä sitä asiaa 
viikkoja pyöritellyt mielessäni. Kaikki stressi on 

poissa, kaikki pelot siitä, miten pärjäämme 

taloudellisesti, sen jälkeen, kun jätin päivätyöni, 
ovat poissa. Tunnen vain suurta rauhaa ja 

tasapainoa ja olen siitä ikuisesti kiitollinen ja tulen 

aina palaamaan tuohon ihmeelliseen paikkaan, 

jossa Bettyn sain tavata.  

Tiedän, että valailla on oma osuutensa tämän 
asian suhteen, mutta se tulee eteemme sitten 

Hiljaisen Viisauden Voiman seuraavassa 

numerossa (11).  

Kiitos, rakas Betty, tästä viestistä. Olen istunut 
useamman tunnin koneen ääressä ja ajattelin nyt 

mennä katsomaan ulos, lumen keskelle, onko 

luonto minussa vai minä luonnossa!  

Kiitos, kiitos, kiitos! 

Maaliskuun 10. päivä, 2012 
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Tapaa Robin Skov 

 
Robin & Holy, Gentle Barn 

Numerossa 10 meidän vieraanamme on 

reikihoitaja Robin Skov Los Angelesista. Hän 

kertoo itsestään omin sanoin ja vastaa muutamaan 

kysymykseen. 

Kuka on Robin? 

Robin on reikimestari/opettaja, joka on 

erikoistunut vanhoihin eläimiin, farmieläimiin, ja 

eläimiin, joita on kohdeltu kaltoin ja jotka on 

pelastettu. Hän kuuluu Shelter Animal Reiki ja 

Shibumi International Reiki järjestöihin. Hän on 

ollut niin Kathleen Prasadin (Animal Reiki 

Source) kuin Frans Stienen (International House 

of Reiki) opissa. 

Oman järjestönsä, Angelpaws Animal Reikin 

kautta hän lahjoittaa osan ajastaan eläimille, jotka 

asuvat eläinsuojissa tai eläinten turvapaikoissa. 

Robin tukee myös muutamia voittoa 

tavoittelemattomia eläinsuojeluorganisaatioita 

antamalla omat palkkionsa ”pay-it-forward” 

lahjoitusohjelmansa kautta. Eläimet ovat olleet 

hänen opettajiaan, ystäviään ja kumppaneitaan 

niin kauan kuin hän muistaa. Reikin jakaminen 

eläinten kanssa antaa hänelle mahdollisuuden 

antaa takaisin osan siitä kauneudesta, ilosta ja 

hoidosta, mitä ne ovat tuoneet hänen omaan 

elämäänsä. 
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Miten  löysit energihoitojen maailman?  

Kuulin siitä ensimmäisen kerran, kun huskyni, 

Kelsey sairastui munuaistautiin 1999 ja sille 

annettiin elinaikaa vain puoli vuotta. En voinut 

ymmärtää, ettei ole mitään, mitä koiran eteen 

voisi tehdä länsimaisen lääketieteen keinoin. 

Melkoisen etsinnän jälkeen löysin holistisen 

eläinlääkärin, joka alkoi hoitaa sitä yrteillä ja 

kukkaesansseilla. Mielenkiintoisten ”sattumien” 

kautta tämä lopulta johti minut reikin maailmaan. 

Pian olin saanut tason 1 ja 2 opetuksen ja aloin 

käyttää energiahoitoa säännöllisesti koiraani. 

Kelsey vastasi uusiin hoitoihinsa hyvin ja eli jopa 

5 vuotta ensimmäisen diagnoosinsa jälkeen, 

kuollen vain pari kuukautta ennen 15:sta 

syntymäpäiväänsä. Sen jälkeen en toiminut reikin 

parissa paljonkaan, ennen kuin tapasin Kathleen 

Prasadin, Animal Reiki Sourcen perustajan. Hän 

työskenteli paljon eläinsuojissa olevien eläinten 

parissa ja se on aina ollut 

lähellä sydäntäni. Hänen 

SARA järjestönsä (Shelter 

Animal Reiki Association) 

kautta minä aloin tehdä 

reikihoitoja pelastetuille 

farmieläimille ja sen 

kokemuksen myötä tiesin, että 

olin löytänyt oman paikkani 

reikin ja eläinten maailmassa. 

Miksi valitsit tehdä hoitoja (pääasiassa) eläinten 

parissa, eikä ihmisten? 

Reiki on niin kaunis lahja – se on meidän elämän 

energiaamme, elämänvoimaamme – tuntuu 

luonnolliselta jakaa tämä tila eläinten kanssa, 

jotka ovat niin lähellä niitä energioita, joita 

reikisysteemi edustaa. 

Tunnetraumat saattavat saada eläimet – aivan 

kuten ihmisetkin – tuntemaan itsensä turraksi ja 

kykenemättömäksi ilmaisemaan minkäänlaisia 

tunteita. Mitä mieltä olet siitä, että eläimiä, jotka 

ovat vakavasti pahoinpideltyjä ja masentuneita 

reikitetään? 

Olen huomannut, että reiki voi tunkeutua eläinten 

emotionaalisten ja fyysisten suojavallien läpi 

niillä, jotka ovat kokeneet vakavia traumoja, ja 

tavalla, jota ehkä muut käsilläparantamismuodot 

eivät pysty saavuttamaan. Reikin avulla hoitajat 

luovat energiatilan, joka sitten kutsuu eläimen 

osallistumaan siihen, sillä tasolla, kuin se tuntee 

olonsa turvalliseksi. Reikin harjoittaja ei yritä 

päästä fyysisesti eläinten lähelle, tai yritä 

koskettaa niitä, ja juuri siksi tilannne sisältää 

vähemmän pelkoreaktioita eläinten osalta ja ne 

voivat vain yksinkertaisesti rentoutua ja ottaa 

vastaan sen, mitä ne haluavat sessiosta; ei siis sitä, 

minkä minä haluan niiden ottavan vastaan. 

Valinta on heidän – he voivat hyväksyä energiasta 

niin paljon tai niin vähän kuin tahtovat – tai ei 

lainkaan, elleivät he sitä halua. Tämä on eläimelle 

hyvin voimaannuttava kokemus, jos se on 

mahdollisesti ollut jonkun toisen olennon tahdon 

alla koko elämänsä ajan. 

Onko sinusta pahoinpidellyn eläimen energiakeho 

erilainen, verrattuna eläimeen, joka on elänyt 

onnellisen ja tasapainoisen 

elämän?  

Ne eläimet, joiden parissa 

olen työskennellyt, ja jotka 

ovat kokeneet pahoinpitelyjä 

ja traumoja ovat usein 

raskaamman tuntuisia, kuin  

ne, jotka ovat välttyneet 

tällaisilta kokemuksilta. Usein heissä on valtavia 

määriä pelkoa tai kiukkua tai turhautumista. Kun 

eläin pystyy vapauttamaan tämän kaiken, siitä 

seuraa valtaisa ilon ja rauhan tunne, joka on 

todellakin huima kokemus. 

Joskus reikihoitajat tulevat erittäin intuitiivisiksi 

vuosien varrella. Oletko sinä koskaan saanut 

viestejä eläimiltä?   

En saa kovin paljoa viestejä eläimiltä, joiden 

kanssa olen työskennellyt. Pääasiassa yritän 

keskittyä vain reikienergiana olemiseen session 

aikana, enkä niinkään paljon eläinten kanssa 

kommunikoimiseen. Toisinaan saan tuntemuksia 

ylitsevuotavasta surusta tai murheesta ja joskus 

tulee hyvin kaunis kiitollisuuden tunne eläimeltä, 

sen ihmisen tai pelastajan antamaa rakkautta tai 

hoivaa kohtaan. Jos eläin on siirtymäisillään rajan 
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yli, minä saan joskus lyhyitä viestejä sen 

ihmiselle. 

 

Zoe, Gentle Barn 

Aistivatko eläimet sinun “reikivibasi”, eli 

tulevatko ne sinun lähellesi, ihan vain saadakseen 

oman osansa sinun parantavasta energiastasi? 

Kyllä! Yksi minun suosikkitarinoistani koskee 

juuri sitä. Olen työskennellyt jo jonkin aikaa 

Gentle Barnissa, eläinten parissa, jotka asuvat 

ylemmällä tallipihalla. Siellä on kaikenlaisia 

eläimiä – sikoja, kanoja, kalkkunoita, laamoja, 

emu, vuohia, lampaita ja hetken aikaa siellä asui 

jopa kaksi nuorta vasikkaa. Eräs vuohista, Zoe, oli 

tunnetusti vähemmän ystävällistä sorttia, 

vaikkakin sillä oli omat suosikkinsa 

vapaaehtoisten hoitajiensa joukossa. Minä en ollut 

hänen suosikeissaan ja hän yleensä antoi minulle 

laajalti tilaa, kun olin siellä. 

Eräänä päivänä, istuin yhden vanhemman vuohen 

kanssa ja aloin reikittää sitä, kutsuen samalla 

paikalle muita, jotka saattaisivat haluta osansa 

tästä energiatilasta. Puolessa välissä hoitoa tunsin, 

että kaukana, takaoikealla on joku, ja kun 

vilkaisin nopeasti, siellä oli Zoe! Niin pian kuin se 

äkkäsi minun huomanneen sen, se käveli pois. 

Menin sen jälkeen työskentelemään kalkkunoiden 

parissa ja tunsin Zoen läsnäolon jälleen varsin 

pian aloittamiseni jälkeen. Tällä kertaa se pysyi 

melkein koko session ajan siellä, sillä oli unelias, 

rentoutunut ilme kasvoillaan loppua kohti. Menin 

vielä toiseen osaan tallinpihaa ja työskentelin 

lampaiden luona – tällä kertaa Zoe tuli mukaan 

heti alusta saakka ja pysyi siellä koko hoidon 

loppuun saakka. Kun olin illalla tekemässä lähtöä, 

huomasin Zoen pihan toisella puolella. Se käveli 

suoraan minua kohti, pysähtyi muutaman jalan 

päähän ja kumarsi päällään. Minä annoin sen 

tietää, miten kiitollinen minä olin, että olin voinut 

jakaa reikienergiaa myös sille sen päivän aikana, 

ja me kävelimme kumpikin omaan suuntaamme. 

Hän kuoli joitakin kuukausia myöhemmin. 

Robin Skov  

13. maaliskuuta, 2012 
 

Kiitos Robin! (Oli kiva kuulla myös jotakin 

Gentle Barnista, missä Maiccu vieraili 
tammikuussa, 2012. Me olemme keskustelleet 

muutaman Gentle Barnin asukkaan kanssa 

aikaisemmissa numeroissamme.) 

 

5 
Tämä vuosi on suuri kulmakivi maapallon 

henkisessä evoluutiossa. Se johtaa meidät 
rakkauteen, ja rakkaus tulee olemaan vallitseva 

voima tulevaisuudessa. (Se on sitä nyt jo, me 

emme vain ole siitä tietoisia.)  

Rakkautta voi aina opetella.  

Olemmehan me onnistuneet opettelemaan 
vihaamaankin, antamalla usein vihan perinnöksi 

lapsillemme jo äidinmaidossa. Sukupolvi 

sukupolvelta asenteet kuitenkin muuttuvat, kilpaa 
maapallon energeettisten muutosten mukana. 

Rakkaudella ja myötätunnolla luomme itsellemme 
itsemme näköisen kodin tästä planeetasta. Me 

olemme voimakkaita, moniulotteisia valo-

olentoja. Muutos tulee sisältäpäin.  

Katso peiliin, ja muista katsoa omaa kuvaasikin 

rakkaudella. Hölmöltähän se ehkä kuulostaa.. 

mutta sinä olet rakkaus. Anna tälle vuodelle 
mahdollisuus näyttää, miten suuri asia sinä, 

rakkaus, olet.  

Kerran se vaan kirpaisee. :o} 

Kiitos, Maiccu, Robin, Leyla ja Betty-Bob. 
Seuraavaa numeroa odotellessa, 

Lea Pihlman 


