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Elämä on monenkirjavien energioi-
den yhteistä ilmentymää millä hy-
vänsä ulottuvuudella se toteutuukin. 

Tämän perustotuuden ymmärtämisestä 
alkaakin sitten se itsestään selvyytenä pi-
detty kaiken elämän kunnioitus. Ajoittain 
joudumme koetukselle ainakin joutues-
samme syystä tai toisesta sammuttamaan 
luonnonkiertoon kuuluvan kasvikunnan 
kasvuston tai eläinkuntaan kuuluvien oli-
oiden elämää. Esimerkiksi vanhuuttaan 
kärsivän, mutta hyvin pidetyn lemmikin 
fyysisen elämän sammuttaminen on omis-
tajalleen tavattoman haastavaa.

Lemmikkieläimen suhteettomat kär-
simykset kehonsa elinkaaren päässä hei-
jastuvat myös näiden hoitajiin. Jokaiselle 
hyvin ja rakkaudella pidetylle eläinyksi-
lölle kertyy laadukkaampaa sieluenergiaa 
kuin huonommissa olosuhteissa elämään-
sä elävälle lajitoverilleen. Kun lemmikin 
keholliset kärsimykset ohittavat sietoky-
vyn ja eläinkunnan sieluosanen olisi jo 
tavanomaisessa tapauksessa jättänyt eet-
terifyysisen kuorensa, niin lempeä nukut-
taminen ”ikuiseen uneen” vapauttaisi sekä 
omistajan että eläinparan elämänvoiman.

Lempeydellä ja hellällä rakkaudella 
sisäisen sieluyhteyden luoneet ihmis- ja 
eläinkunnan edustajat muodostavat ai-
kakausia kestävän sielusidoksen. Siksi on 
ERITYISEN tärkeää, että lemmikin elä-
mää ylläpitävän ryhmäsielun osasen ”ta-
soille” lähtöä pyrittäisiin valmistelemaan 
hyvissä ajoin ennen aiottua maallisen 
matkan päättymistä

Nyt alkaa olla Maa-planeetan ihmis-
kunnan sielutietoisuuden edistyneim-
missä yksilöminuuksissa uudenlainen 
vastuunottamisen ja TODELLISEN elä-
mänkunnioituksen opiskelun tehovaihe. 
Palataan tarkemmin siihen hellyydellä 
pidetyn lemmikin ja hoitajansa keskinäi-
seen sielujen sidokseen. Yleensä on niin, 
että MOLEMMAT tahtovat pitää kiinni 
toisistaan keskinäisen kiintymyksen ener-
giasidosvoimallaan. Mitä vahvempi keski-
näinen sisäinen sieluyhteys on, sitä haas-
tavampaa on toisesta irtipäästäminen. 

Joskus rakas lemmikkieläin on sie-
luosasellaan niin edistyneellä tasolla, että 
ottaa osan perheen raskaista energioista 
jakaakseen, jopa siinä määrin, että voi al-
kaa sairastaa samantyyppistä ongelmaa 
kuin omistajansa (esim. sydänsairautta). 

Kissojen tiedetään voivan muuntaa sielu-
voimansa mukaisella tehollisella määräl-
lä jopa varsin raskaita kielteisiä energioi-
ta kotiperheensä sisällä. Koirat näyttävät 
puolestaan houkuttelevan passivoitunut-
ta eri tavoin liikkeelle (ylös, ulos ja lenkil-
le). Mitä enemmän omassa elonaallossaan 
edistyneemmät sielut ovat aktivoituneet ja 
kiintymyksessä sitoutuneet toisiinsa, sitä 
ylevämpää ykseyden ohjaamatonta elä-
mänvoiman energiaa he keskenään jalos-
tavat edelleen. 

Ihmisyksilön tulisi antaa vahvas-
ti tietoinen, tunnesävyinen LUPA ajatto-
muuteen siirtyvälle lemmikin sielutietoi-
suudelle. Antaa hänen jättää ”maallisen 
majansa” ja vapautua siirtymään omaan 
vastaavaan ryhmäsielujen ulottuvuuteen. 
Heillä jokaisella on viemisenään omaa 
keskivertoa lajitoveriaan jalostuneempaa 
ja monessa suhteessa laadukkaampaa ko-
kemuksellista sieluosasen nostevoimaa. 
Tämä puolestaan nostaa ja jalostaa koko-
naisen lajikohtaisen ryhmäsielun tietoi-
suutta. Näin saadaan laajemmassa jatku-
mossa ja merkityksessä tasoitettua koko 
ihmiskunnan karmaa huonosti kohdeltu-
ja eläinlajeja kohtaan. 

Lemmikin vastuullisen hoitajan sisäi-
set sielulliset yhteydet pois lähtevään ja 
tämän elämää ylläpitävään deeva- ja ele-
mentaalikuntaan, yhdessä eläinkunnan 
edustajan oman sieluosasen kanssa, on-
nistuvat tilannekohtaisesti ja riittäväs-
ti kyllä jokaiselta hengentien oppilaalta 
omien sisäisten tasojen ohjaajien avus-
tuksella. Kun materiakehostaan hitaasti 
vapautuva eläinyksilö tietää tunteellisesti 
saavansa vapauttavan luvan jatkaa sieluna 
matkaansa, niin keskivertoa tehokkaam-

min myös tässä irtaantumisen prosessis-
sa ovat kohteen luontaiset elämän ylläpi-
täjät toteuttamassa omaa energiaosaansa. 
Pyydettäessä tietoisesti saada olla heidän 
mukanaan toimintaan sallitulla laadulla, 
määrällä ja teholla, niin se helpottaa ta-
vattomasti kaikkien osapuolien yhteistä 
vapauttamisen tehtävää.

Silloin tällöin tapahtuu niin, että hel-
lyydellä pidetty eläinkunnan ryhmäsielun 
osanen ”kutsuu luokseen” sitä ihmisyksi-
löä, johon hänellä on kaikkein voimak-
kain tunnetietoinen sidosvoiman energia. 
Tällöin henkilö saa omaa sieluaan vas-
taavan sisäisen kutsun, lähteä katsomaan 
jotakin tiettyä pentuetta, varsaa, jne. Jol-
lakin tavoin älyllisesti määrittelemätön 
eläinkunnan ryhmäsielun osanen alkaa 
vetää omalla erityisellä energiallaan puo-
leensa juuri sitä tiettyä yksilöä, missä on 
keskinäisesti vahvin virtapiirin latauksen 
sidosvoima. 

Jos sekä ihmisyksilö että eläimen 
ryhmäsielun osanen ovat olleet useam-
massakin kehollistumassaan vahvas-
sa sidosenergiassa keskenään, niin hy-
vin hoidettaessa sekä samaan kohteeseen 
että ihmissieluihin latautuu VIELÄKIN 
enemmän jopa esihengellistä, erittäin hie-
nojakoista kokemusperäisyyden energiaa 
jalostamaan aikanaan lajikohtaista sielu-
tietoisuuden itsenäisyyttä. Monet hyvin 
pidetyt eläinkunnan edustajat ovat ilmen-
täneet ongelmatilanteissa varsin erikoista, 
yksilöllistä älykkyyttä. Esim. kotikissan 
tiedetään herättäneen sikeästi nukkuvan 
emäntänsä hyppimällä tämän päällä sa-
kean savun keskellä tulipalossa, vaikka sa-
maan aikaan sen lajitoveri oli sängyn alla 
jo syvässä tajuttomuuden tilassa.      

Joskus sekin on tehtävä…
Lemmikin vapauttaminen 

Eläinten jalostuneemmasta viisaudes-
ta on nykyisellään loistavia esimerkkejä. 
Luonnonvarainen lintukin saattaa pys-
tyä avaamaan vaihe toisensa jälkeen jopa 
kymmenen erilaista, ainoastaan älykkyy-
den kautta ratkaistavaa lukitusjärjestel-
mää ja saada sinne laitetun ”herkkupalan” 
syötäväkseen. Ympäristö- ja muista saas-
teongelmista tulevat selviytymään ainoas-
taan vain omaehtoisesti älykkäimmät luo-
makuntien edustajat.

Puiden voimaa

Sisäisesti ympäröivää luontoa tarkkail-
taessa voidaan saada yhteyksiä monen-
laisten luomakuntien edustajiin. Erityi-
sesti kasvikuntaan kuuluvat iäkkäät puut 
näyttävät omaavan Maan viisautta muita 
vastaavia lajinsa edustajia yksilöityneem-
pänä. Paikasta ja muusta kasvuston ra-
kenteesta riippuen joidenkin vahvojen 
puiden energiaan on magnetisoitunut 
tiheämpää elämänvoimaa. Tämä puoles-
taan avaa yhteyden Maa-planeetan ym-
pärillä olevaan kosmokseen ja siten ko. 
puusta virittyy pilari-, eli mastopuu.

Näillä pilaripuilla on itsenäinen, koko 
kasvustoon vaikuttava nostevoima ja se puo-
lestaan virittää Maa-olennon elämänvoiman 
ympärillä olevien kaikkien kasvien käyttöön. 
Kaikessa kasvikunnassa on osallisena eette-
ristä elämänvoimaa deeva- ja elementaali-
olentojen vuorovaikutuksen avulla. Kaikki 
fyysisen elämän todellisuus vaatii toteutu-
akseen edellä kerrottua aktiviteettiä, joka ta-
pahtuu aina ylhäältä, korkeammilta ulottu-
vuuksilta alaspäin. Niillä maa-alueilla, missä 
puusto saa edelleen vapaasti kasvaa, muodos-
tuu erityisen vahva mastopuiden kokonai-
suus. Vahvempi yhteys virittyy lajikohtaisesti 
ja niistä puolestaan keskinäisen vuorottelun 
syke erilajisten (mänty, kuusi, tammi, haa-
pa, raita, jne.) mastopuiden välillä. Tämän 
luomakunnan lainalaisuuden ymmärtämi-
nen nostaa erityisesti luonnonsuojelualuei-
den iäkkäiden puiden arvon entistä merki-
tyksellisempään asemaan. Vapaasti kasvavat 
metsiköt toimivat kaiken luontoa ylläpitä-
vän fyysisen elämän energiavoimaa lataavina 
”pattereina”. Sellaisilla alueilla on myös vas-
taavasti hyvin vahva deeva- ja elementaali-
olentojen tiheyskeskittymän voima.    

Pihapuiden harkitsematon kaatami-
nen sotkee melkoisesti koko kodin ener-
gistä harmoniaa, luontaista tontin eheyttä 
ja kokonaistunnelmaa samalla suhteella, 
kuin puiden sidosvoima on Maan kautta 
kosmisiin elämänvirtoihin. Erityisesti, kun 
hyvin vanhat puut ovat olleet erilaisten 
luontotietoisuuksien asuinsijoja pidem-
pään, niin näiden yhteinen voimalataus on 
kaikin tavoin yhteydessä paikallisen maa-
perän kivikunnan elämänvirtoihin. Esim. 
elinkaarensa päähän tulleiden vanhojen 
pilaripuiden kaataminen on energisesti 
ympäristöönsä vaikuttavaa ja siksi niiden 
vapautuvan voiman hiipuminen tulee yrit-
tää tunnistaa mahdollisimman hyvin oike-
aan hetkeen varsinaista kaatoa varten. 

Ennen kuin on aikomus kaataa lahoty-
visiä ja myrskyvaurioisia vanhoja puita, suo-
sitellaan huomioimaan kohde-energioiden 
tasaamista: keskity tietoisella mielelläsi jo 
viikkoja aikaisemmin Maa-planeetan ener-
giakenttään ja pyydä Gaia-olentoa vetämään 
elämänvoimansa tästä kaadettavasta puus-
ta takaisin Maan käyttöön. Tapahtumaa te-
hostaa henkilökohtainen kosketuskontak-
ti esim. pitelemällä käsin kyseistä kohdetta. 
Riittävä elämänvoiman palautuminen takai-
sin Gaia-olennon energiakenttään saattaa 
kestää tapauksesta riippuen jopa useamman 
viikon. Joka tapauksessa vähintään yhden 
viikon ajan tulisi antaa aikaa tälle elämän-
voiman takaisinpaluun prosessille.  

Samalla jokaiseen puuhun kiinnitty-
neet deeva- ja elementaaliolennot tulee, 
pyytäen lempeällä tavalla, yrittää ohja-
ta lähistöllä oleviin toisiin parhaassa kas-
vuiässä oleviin, lajikohtaisesti vastaaviin 
puihin. Tämä yhteysprosessi olisi aloitet-
tava jo samaan aikaan, kun Gaia - tietoi-
suus alkaa vetää voimaansa takaisin Maan 
käyttöön. Jos lähistöllä sattuu kasvamaan 
samaa puulajia, kuin kaadettavaksi tarkoi-
tettu kohde edustaa, niin koko kasvuston 
lajikohtainen huomioiminen keventää 
huomattavasti luontotietoisuuksien siir-
tymisen toiseen määränpäähän.

Jos tiedossa ei kuitenkaan ole juuri sitä 
puulajia, niin voi viestittää sisäisillä tasoil-
la deeva- ja elementaalienergioita, luon-
toviisauden vapaan mahdollisuuden vi-
rittäessä ohjausta, joko lähelle samaa lajia 
oleviin vajaatehoisiin puihin, tai vaihtoeh-

toisesti joihinkin muihin vastaaviin havu- 
tai lehtipuihin ominaislaatujensa mukai-
sesti. Tämän tapahtumaketjun edetessä on 
erityisen tärkeää koettaa tunnistaa sopivaa 
kaatoaikaa oman intuition perusteella. Jo-
kaisella elävällä olennolla on oma optimaa-
linen elinkaarensa, jonka täytettyään ener-
gia vapautuu eri tavoin takaisin luonnon 
kiertoon jatkamaan jalostumistaan. 

Monet deevahaltiat ja varsinkin luon-
toyhteydessä toimivat planeettaenkelit 
saattavat olla paljon nykyistä ihmiskuntaa 
vanhempia, joten on ehdottoman tärke-
ää keskittää omaa tietoisuuden voimaan-
sa yhteistoimintaan kaikkien eri luonto-
kuntien edustajien kanssa. Ihmisen osalta 
vuorovaikutuksen täytyy virittyä ylevään 
kunnioittamiseen näitä mahtavia luoma-
kunnan edustajia kohtaan, sillä HE ovat 
joutuneet planeetallamme tavattoman 
suurelle koetukselle ylevässä tehtävässään 
itsekkään ja kehittymättömän ihmiskun-
nan tuhotessa eri syistä Luojan suurta il-
mentymistä kaikessa elollisessa. 

Keskimääräisesti meillä länsimais-
tuneilla ihmisillä on luonnonmukaises-
ti eläviä alkuperäiskansoja huomattavasti 
ohuempi sisäinen energiayhteys ympäris-
tömme elämänvirtojen tunnistamiseen, 
eläinkuntineen kaikkineen. Kalevalaises-
sa perimätiedossamme löytyy suoria viit-
tauksia tietoisempaan vuorovaikutukseen 
ympäröivän luonnon ja tämän edustajien 
kanssa. Kun lujasti päättää aloittaa sisä-
ulkoisen tutkimus- ja elämänopiskelun-
sa, niin olen hyvin vakuuttunut siitä vas-
takaiusta, mitä luonnon viisaus yksilölle 
tekee ja kuinka se alkaa ilmentää itseään. 

Tietoisemman vuorovaikutuksen voi 
aloittaa kuivana kasvukautena kastelemal-
la jopa luonnonvaraisia kasveja ja puita. Sa-
malla kun antaa puille vettä, niin voi alkaa 
NÄHDÄ kasvin virkistyvän ja huomaa / 
tuntee, kuinka vahvempi voima virtaa juu-
rien kautta runkoon. Maan voima nousee 
puuhun ja viherkasvuston säteilevän ener-
gian vahvistavan ravitseva valo lisääntyy tä-
män kautta koko ympäristössä. Samaan pro-
sessiin lisää vahvuudellista tihentymäänsä 
yksilön yritys ymmärtää aikaisempaa enem-
män koko luomakunnan moniulotteista kes-
kinäistä vuorovaikutusta deeva-  ja elemen-
taaliolentojenkin toiminnassa.

Arja Vainio
Hieroja/vyöhyketerapeutti
045-2702066  •  arjavainio.fi@gmail.com
• Vyöhyketerapia
• Hieronta ja imukuppihieronta
• Antlitz-analyysit
• Intialainen päähieronta
Vastaanotto Liedossa    www.arjavainio.fi

KOKEILE tehokasta ENERGIAHOITOA! 
 
 
 

 
 

Reijo Välkkynen Orimattila
050 336  8425, ilt.
loistava.polku@hotmail.com
www.parantavavoima.com

• Käsillä parantaminen ja kaukohoito.
• Hyviä tuloksia.
• Myös kotikäyntejä (mielellään 4-5 hlöä)

KIVET JA MINERAALIT
KIVIKORUJEN TEHTAANMYYMÄLÄ
Hämeenpuisto 17 Tampere

Katso nettikauppa: 
kauppa.qii.fi
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