
 
 

Nyt luontoon tonttuilemaan 
 

etsä ja muu luonto on täynnään herkkiä häivähdyksiä, vaikuttavia tunnelmia ja väkeviä 
voimia, jotka saattavat tulla yllättävillä tavoilla kulkijaa vastaan. Niitä ei tarvitse peläs-
tyä ja lähteä peräytymään takaviistoon vaan ne voi vastaanottaa sellaisina kuin ne 

tulevat. Juuri niissä on luonnon ihanuus ja mahtavuus. Ota ne sydämeesi, ne ovat osa Luo-
jamme suurta työtä. Kaikessa mitä on, on myös energeettinen olemuksensa: kivi ssä, kasveis-
sa, eläimissä, ja tietenkin aineettomissa luonnon olennoissa. 
 
Kun kuljet metsässä, avaa sydämesi ja anna luonnonhenkien, metsän tonttujen ja keijujen tulla 
tietoisuuteesi. Älä kuitenkaan tuo niitä ajatustasolle asti niin että rupeaisit niitä aivoissasi sillä 
hetkellä erittelemään; sillä ajatusenergia on niin fyysistä ja voimakasta, että äärimmäisen her-
kät energiaolennot saattavat pelästyä sitä ja paeta. Ota ne vain tietoisuuteesi jos ne tahtovat 
tulla. 
 
Jos vaistoat lähelläsi jonkin energiaolennon, älä yhtäkkiä käänny katsomaan, sillä se mitä to-
dennäköisimmin piiloutuu. Ensinnäkään se ei yleensä ole silminnähtävä, ja katse- ja ajatuskon-
takti saa helposti sen olemuksen vaimenemaan. Jatka vain omaa puuhailuasi ja koeta vaistota 
miltä luoksesi tullut luonnonhenki tuntuu. Sillä voi olla jotain asiaa tai myös se on omissa puu-
hissaan. Sulje vaikka silmäsi ja hiljenny tunnustelemaan sen olemusta. Aivan kuin meditoisit: 
hiljennä mielesi ja anna keijun, menninkäisen, maahisen tai tontun tulla lähelle. Jos se pysyy 
katoamatta, voit varovasti alkaa luoda siihen ajatuskontaktia ja jopa yrittää katseella nähdä 
siitä häivähdyksen. Mutta se ehkä kätkeytyy lahokantoon tai heiluu heinien joukossa. 
 
Kuten vanhastaan tiedetään, tontut ovat innokkaita hyvien ihmisten auttajia. Kun kuljet luon-
nossa sydän avoinna ja otat luonnonhenget vastaan, tulet huomaamaan niiden positiivisen 
vaikutuksen. Jos olet marjassa tai sienessä, älä ahnehdi saalista. Jos marjoja näyttää olevan 
vähän, älä harmittele sitä. Ole tyytyväinen siihen mitä löydät ja kiitollinen luonnolle, niin saatat 
yllättäen havaita että marjoja onkin ympärilläsi aivan riittävästi. Vaikka sieniä ei näy mailla 
halmeilla, älä muodosta mieleesi kuvaa ettei niitä ole, vaan anna tontuille mahdollisuus. Ota 
niihin kiitollinen ajatukseton yhteys ja yks'kaks huomaat sienten nousevan kuin silmissä eteesi. 
Jos et löydä oikeaa polkua, älä tuskaile sitä. Luota tonttujen apuun ja kulje iloisin mielin. Saatat 
löytää paremman ja mielenkiintoisemman tien. Luota vaistoosi, tuohon herkistä herkimpään 
kuiskaukseen sisälläsi. 
 
Vanhat sadut kertovat kuinka luonnonhenkiin on suhtauduttava ja kuinka ne tarvittaessa autta-
vat. Parhaat sadut ovat suorastaan pyhiä kirjoituksia, ne ovat symbolisia tarinoita ikiaikaisesta 
tiedosta. Aikuista ne auttavat avaamaan uuden tunnemaailman uudelle energiatasolle. 
 
Valitettavasti ihmisen ahneus on monin seuduin raiskannut ja köyhdyttänyt aitojen metsien 
harmonian niin, ettei niissä kovin paljon asusta energiaolentojakaan. Nyt luonto vaatii meitä 
karsimaan omia pyyteitämme ja kasvattamaan omaa herkkyyttämme ja rakkauttamme sen 
moninaista elämää kohtaan, näkyvää ja näkymätöntä. Allekirjoita myös vetoomus metsien 
puolesta: www.metsavetoomus.fi. 
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