
LILLE LINDMÄE

Aikakaudet vaihtuvat tietyn rytmin 
mukaan, jokaisella aikakaudel-
la on omat erityispiirtensä, omat 

värähtelytaajuuden energiat, värit, äänet. 
Vesimiehen ajan eli Kultaisen ajan energi-
at ovat planeetan mahdollisista energiois-
ta kaikkein korkeavärähteisimmät, mikä 
asettaa energialinjoille omat vaatimuk-
sensa. 

On muutosten aika, jolloin täytyy mur-
taa rikki vanhat negatiiviset energiat, koska 
muuten uusi ei pysty kiinnittymään. Erit-
täin korkeavärähteisen, tavalliselle silmälle 
näkymättömän kosmisen valon vaikutuk-
sesta alkaa monien ihmisten tietoisuudes-
sa vähitellen tapahtua muutos tietämättään 
ymmärtämisen suuntaan. 

Viimeisten parin vuosikymmenen ai-
kana minut on otettu mukaan Maan asi-
oihin. Tämä työskentely tapahtuu mei-
tä korkeammalla kehitystasolla olevien 
avaruusystävien johdolla ja avulla. Minua 
eniten opastaneet ja auttaneet avaruusys-
tävät ovat Seulasten eli Plejadien korkeim-
masta neuvostosta, Galaksin neuvostosta, 
arkkienkeleitä, henkimaailman mahatmat 
ja monet muut. Toimintaan  on tullut mu-
kaan myös joukko maallisia ihmisiä. 

Minut valittiin tähän työhön bio-
kenttäni hyvän kunnon, energian vapaan 
virtauksen sekä siihen sisältyvän infor-
maation sekä värähtelytaajuuden laadun 
perusteella. Minun biokenttäni värähte-
lytaajuus on hyvin korkea, se pystyy luo-
maan ja kutsumaan esiin ympäristön 
muutoksia.  

Aikakaudesta toiseen liukumisen ai-
kana galaksintoverit, joilla on tarpeelliset 
tiedot ja mahdollisuudet, ovat jatkuvasti 
tarkkailleet Maan mannerlaattoja, mag-
man liikkeitä ja erilaisia energioita mo-
nella tasolla. Maaplaneetalla ja ihmisillä 
tarkkaillaan ennen muuta biokentän tun-
nekehoa, sillä ihmisten matalat, negatiivi-
set tunne- energiat kulkeutuvat ihmisis-
tä Maan tunneruumiseen ja tukkivat sen 
niin, että kosminen korkeavärähteinen 

energia ei pääse tunkeutumaan sen läpi, 
jolloin myös kunnossa olevat energioi-
den kulkutiet jäävät tyhjiksi. On muutos-
ten aika ja linjojen hyvä toimintakunto on 
ehdottoman välttämätöntä; siitä syystä on 
minua johdatettu hajottamaan ja muutta-
maan eri paikoissa Maan tunneruumiin 
energioita. Tekemäni työ auttaa luomaan 
selkeyttä Maapallolla.

Muutokset on aloitettava ihmiskun-
nan tasolla, avaruusystäviemme ohja-
uksessa. Luonto ja maailmankaikke-
us lisäävät omalta puoleltaan hienompia 
energioita. Johdatus tapahtuu minul-
le suoraan ja myös transdimensionaalis-
ten kanavoitsioiden kautta.  Minun työni 
Maan asioiden hoitamisessa on katken-
neiden Ley-linjojen korjaaminen, uusien 
luominen, Ley-linjojen energioiden vah-
vistaminen, korkeavärähteisten valokol-
mioiden luominen ja valopylväiden tai 
-pilareiden pystyttäminen isojen kaupun-
kien ympärille ja sotapaikkoihin. Myös 
tiettyjen huiputtomien pyramidien ener-
gioiden avaaminen ja negatiivisten tunne-
energioiden muuttaminen on lisääntynyt 
eri puolilla planeettamme. 13.6.2017 aloi-
tettiin ja 19.7. tuli lopullisesti vapauttaa 
Ruhnunsaaren alta sinne viimeisen kul-
taisen ajan lopulla piiloitettu iso energia 
– Pohjolan Valo.   Vapautettuna se ympä-
röi koko Maapallon ja luo hyviä muutok-
sia kaikkialle.

Jakatz, henkiolento Plejadeilta, joka pu-
huu transdimensionaalisen kanavoitsijan 
Sinikka Sihvosen kautta, on antanut tietoa:

Ley-linjat ovat monikerroksisten 
energioiden kulkuteitä, jotka sijaitsevat 
maa planeetan pinnalla. Pyhän kosmisen 
valon täyttämät Ley-linjat tukevat maa-
pallon kaikkea elämää, avaten ja laajen-
taen vähitellen ihmisten tietoisuutta, jol-
loin laajempi ja täsmällisempi ymmärrys 
asioista lisääntyy. Maailma on kaaoksessa, 
uusien energioiden myötä syntyy uusi vii-
saus. Se ei ole heti nähtävissä, vaan muu-
tokset tapahtuvat vähitellen. Leylinjat ja 
magneettikentät toimivat aina elämän tu-
kena aivan kuin veljekset.

Parhaillaan on aika jokaisen oppia tun-
temaan itseään, ja sitä varten pitäisi jon-
kinverran eristäytyä ja katsoa omaan si-
simpään. Teissä on paljon käyttämättömiä 
voimia ja mahdollisuuksia, löytäkää ne!

Jokainen rauhaa rakastava, hyväntah-
toinen, avulias ja puhtaat, valoisat energi-
at omaava ihminen edesauttaa tietämät-
täänkin positiivisia muutoksia kaikkialla 
omassa ympäristössään ja niin antaa oman 
panoksensa kultaisen ajan tulolle. Jatka-
kaamme Kultaisen Aikakauden luomista!

Tarkemmin on kaikesta kerrottu Lil-
le Lindmäen uudessa kirjassa ”Luomme 
kultaista aikakautta”.

Lille Lindmäe kertoo enemmän ai-
heesta myös Sateenkaaripäivillä. 
Katso s. 11.

Kultaisella aikakaudella 
valaisemme itse tiemme
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JOUKO K. JOKINEN

Meno maailmassa näyttää sellai-
selta, että voiko yhden ihmisen 
yrittämillä olla mitään vaikutus-

ta? Onhan hän vain yksi melkein kahdek-
sasta miljardista?

Pienet hiljaiset teot

Kaikki koostuu pienistä teoista, pitkäkin 
taival alkaa ensimmäisellä askeleella. Ei 
meidän yksin tarvitse tehdä ihmeitä, vaan 
oma osuutemme. Vaikka kuinka pieni, ve-
sikin kalvaa kallion pisara kerrallaan.

Henkisen tien kulkijan tulee myös ym-
märtää, että hänellä on arkityönsäkin teh-
tävänään. Olkoon se miten vaatimaton ta-
hansa, hänen itsensä kannalta on tärkeätä 
täyttää tämä tehtävä. Kaikesta henkisestä 
ihmeellisestä huolimatta on uskallettava 
elää myös arkista maaelämää, se on meille 
tärkeätä oman kasvumme vuoksi.

”Hyvä voittaa aina pahan”

Oikeastaan kaikki henkiset ohjaajamme, 
vuosituhansien takaa tähän päivään asti, 
ovat näin opettaneet. Sanat voivat olla eri-
laiset, mutta viesti on selvä. Miten vaikea-
ta tämä kuitenkin on, kun näemme kaik-
kein heikoimpiin kohdistuvaa silmitöntä 
pahaa? On luonnollista, että herää halu 
suojella. Herääkö silloin myös halu lyödä 
takaisin, kostaa? Tarkemmin ajateltuna 
tämä halu on musta, eikö se käänny meitä 
itseämme vastaan?

Pahoja töitä nähdessämme tulee hel-
posti mieli mustaksi. Se on kovin luon-
nollista, mutta toisaalta: kantaako se mi-
hinkään? Onko pahan suremisesta muuta 
seurausta kuin paha olo itsellemme? Siitä 
pahasta olosta on hyvin lyhyt askel siihen, 
että alamme vihata. Pahimmin viha kal-
vaa meitä itseämme. Vihaamalla teemme 
vahingon itsellemme.

Pyydä siunausta vastaantulijalle

Kun näemme odottavan äidin, eikö meil-
le silloin synny halu toivottaa hänelle ja 
tulokkaalle kaikkea hyvää, siunata hei-
tä? Tämän halun siunata voisi kohdistaa 
kaikkiin ihmisiin samoin kuin kaikkiin 
eläviin olentoihin. Se on perustavaa laa-
tua oleva voima, jota tarvitaan kaikkialla. 
Itse asiassa kaikki minkä ympärillämme 

näemme sisältää elämää, kunhan vain sen 
oivallamme ja meidän tulisi tehdä kaik-
kemme elämän ylläpitämiseksi ja edistä-
miseksi.

Pyydä anteeksi kaltoin kohdelluilta 
eläimiltä

Eläimet eivät pane pahakseen, kun ihmi-
nen nauttii niiden tuotteita tai syö niitä. 
Se kuuluu luonnon menoon, ihan niin-
kuin eläimetkin syövät toisiansa. Vää-
ristymä on syntynyt siitä, miten ihmiset 
kohtelevat ns. tuotantoeläimiä. Siitä pro-
sessista löytyy oikeasti pahoinpitelyä. Vä-
hintä mitä näiden onnettomasti kohdeltu-
jen eläinten hyväksi voi tehdä, on pyytää 
anteeksi.

Kauppaan mennessä yritän muistaa 
lausua mielessäni: ”Pyydän anteeksi kai-
kilta niiltä eläimiltä, jotka on teurastettu 
tämän kaupan tuotteita varten nyt ja niin 
pitkälti menneisyydessä ja tulevaisuudes-
sa kuin on oikein ja sallittu.”

Voimaa luonnosta, metsästä, puilta – 
muista myös siunata

Metsä on suomalaisille rakas paikka, 
monet kokevat saavansa sieltä voimaa 
ja kuntoutusta, metsän antimista, kuten 
marjoista ja sienistä puhumattakaan. Tätä 
muuten kuvaa hyvin suomalainen menet-
tely: marjojen ja sienten kerääminen on 
jokamiehen oikeus. Se ei ole mitenkään it-
sestään selvää muualla maailmassa! Vaan 
muistammeko luonnosta saadessamme 
myös kiittää ja siunata? Myös se on tär-
keätä, vallankin nykyisenä aikana, jolloin 
rasitamme luontoa liiaksi.

Suuren viesti

Saksalainen näkijä Verena Staël von Hol-
stein käy jatkuvasti keskusteluita luon-
nonhenkien kanssa. Erityisen väkevä 
meitä kaikkia ihmisiä koskeva on erään 
korkean luonnonhengen, Suuren, viesti 
meille kaikille.

Suuri puhuu äärimmäisen vakavaan 
sävyyn ihmiskunnan, koko maapallon tu-
levaisuudesta. Hänen mukaansa ihmisten 
vapaa tahto on johtanut maapallon tilan-
teen hyvin lähelle katastrofia: elohimit oli-
sivat jo valmiit lopettamaan koko ”kokei-
lun”, Kristus on edelleen puolustajamme. 

Suuri sanoo:
”Te voisitte esimerkiksi rukoilla maa-

ilman hengissä säilymisen puolesta. Siten 
syntyy substanssia, joka voi selvästi kom-
pensoida monia huonoja asioita...

…Annoin teille rukouksen sinä päivä-
nä, jolloin Irakissa alkoi sota. Tähän ru-
koukseen sisältyy myös pyyntö maailman 
säilymisen puolesta:

Aurinkohenki, Kristus-sankari
lähetä voimasi meille maan päälle,
jotta pahat voimat
hyväksi käännettäisiin
hädän aikana.

Oi Herra, anna
tämän maailman tapahtumien
vaikuttaa tulevaisuuden puolesta.
Käännä pahan keihäs pois päämäärästään,
anna maailmalle rauha!

Minun roolini maailman 
kehityksessä eli mitä yksilön 

tasolla voi tehdä?
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