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TALVI 
 

 
 

”Kimmeltävä lumi kuljettaa sielun taikahetkeen. 
Mikä vain on mahdollista, mikä vain mitä tohdin toivoa.” 

 
Talven hämärän sylissä aistimme Maaemon tarinaa siitä, miten vahva ja arvaamaton luonto voi 

olla. Miten onnellisia saamme olla tulen olemassaolosta ja lämpimistä kodeistamme, vaatteista ja 
ravinnosta. Olemme turvassa, vaikka ulkona paukkuu kova pakkanen, jossa menehtyisimme ilman 

suojaa. Talvi nostattaa perusturvantarpeemme ja saa meidät vahvistamaan sitä tukevia asioita 
sekä rauhoittumaan tilanteissa, joissa muina vuodenaikoina touhotamme. 

 
Tänä vuonna 2022 saamme kosketuksen omiin arvoihimme, henkiseen kallioon johon tekomme 

nojaavat. On tullut aika päivittää itsessä asustava tuomitsevuus ja henkinen kommunikaatio 
uuteen aikaan sopivaksi. Jos sanat eivät solju lävitsesi ja hämmennyt tilanteessa, jossa 

keskusteluun osallistuminen on välttämätöntä, kysy mielessäsi: ”Mitä rakkaus sanoisi?”. 
Jos olet epävarma siitä, miten sinun tulee toimia, kysy sisäiseltä viisaaltasi: ”Miten rakkaus 

toimisi?”. Ennen kaikkea vaikeuksia kohdatessasi pysähdy ja tiedosta, toimitaanko sinua kohtaan 
rakkaudesta käsin kysymällä rakkauskysymys. Alkaneen vuoden viikko energioissa sykkii mm. 

tyyneys, valo, valinta, musiikki, sielunmaisema, historia, rakkaus, taivasikävä. Me innoitumme, 
haastamme itsemme ja koemme uusia mahdollisuuksia noiden teemojen mukaisissa energioissa. 

Olet ihanan seikkailun keskellä, voimakkaiden energioiden huomassa. 
 

Edellisten kolmen vuoden aikana sisäinen  muuttuminen oli niin perusteellista, että tänä vuonna 
tutustut uuteen minääsi ja uusiin tapoihin reagoida ja ylipäätään olla olemassa. Vielä kaksi vuotta 
sitten vanha minäsi oli toiminut monesti toisin mutta nyt suureen seikkailuun johtaa uusi minäsi, 

johon matkan varrella tutustut. 
 

Minun uusi minäni on innostunut tonttujen ja keijujen taikamaailmasta. Vanha minäni pohti, 
ovatko haltiat taiteessa tarpeeksi ’hienoja’ mutta uusi minäni antaa kuvien tulla arvottamatta 
niitä. Koska yhtäkkiä omassa taiteellisuudessakin pääasioina ovat hauskuus, luonto yhteys ja 

ykseys. Kaiken läpi hengittävä rakkaus.   
Olen iloinen, että jaamme tätä aikaa ja sen luoksemme saattelemia oivalluksia yhdessä. Ja 

varsinkin iloitsen siitä, että aloitimme viime vuoden puolella. Toivon kuulevani sinun uudesta 
minästäsi talvi kirjeessäsi. 
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TALVI VUODENAIKANA 
YING YANG 

 
 
Kovalevymme ei pysty ylläpitämään sekä hyvinvointia että jatkuvaa ärsyketulvaa samanaikaisesti, 

tarvitsemme tyhjyyttä ja hiljaisuutta. Niin ylhäällä kuin alhaalla ja päinvastoin. Luonto 
ympärillämme viestii valkeudellaan selkeyttä ja kylmyydellään sisään päin kääntymistä. 

Alitajuntamme vastaa ympärillä hengittävän luonnon puheeseen pyrkimällä kaikilla 
elämänalueillamme pääsemään tasapainoon. Talven sylissä onkin taitolaji osata kuulla sisimpää ja 
sen tarpeita varsinkin, jos elät suorituspaineista arkea. Luonnostaan hakee sielu talvessa rauhan 

tilaa, lepoa ja seesteisyyttä. Perusturvan tärkeys nousee, arvaamaton ei talvessa kiehdo.  
 
Talven taika on kaiken peittävä kauneus ja selkeys, rauha ja seesteisyys. Kiiltävät hanget ja pimeys. 

Ying ja Yang, elämän energian koostumus vastakohdista sykkii tässä vuodeajassa. Talvi huokuu 
tasapainon energiaa, herättäen meissä tarpeen tasapainottaa omaa eloamme. Toisille se 

tarkoittaa rauhoittumista ja toisille toimintaa. Tasapainon energia pyrkii leviämään elämän kaikille 
alueille. Sen vuoksi talviaikaan olemme herkästi aistivassa tilassa suhteessa omiin tarpeisiimme ja 

tunteisiimme. Pyrimme tasapainoon ja selkeyteen kukin omissa elämän kehyksissämme. 
Kehyksestä riippuu, minkä kokemuksen saamme. Selkeyden tarve näkyy myös suhteessa 

kotiimme. 
 

Talven liikkumattoman lumihangen alla tapahtuu koko ajan ja me aistimme sen. Aistimme, että 
jotakin tekeytyy,  jotakin on tulossa, jotakin mitä emme osaa sanoittaa. Tuo näkymätön kasvu ja 

liike teettää toisinaan levottoman olotilan, aivan kuin kehokuori ei tietäisi mihin asettua ja miten. 
Jos tuo levottomuus valtaa sinut, mene hetkeksi ulos raittiiseen ilmaan. Kerro luomakunnalle, että 
luotat sen kasvun tukevan eloasi. Syötä omaan energiakenttääsi tämä tieto vakuuttamalla itsellesi 

päivittäin: 
 

”Hyviä asioita tapahtuu koko ajan”. 
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RAUHAAN ASETTAUTUMINEN JA TASAPAINON  AVULLA EHEYDEN LUOMINEN 
 

Rauhan, tasapainon ja eheyden avain on sinussa ja valinnoissasi. Voit aina valita, menetkö 
tuuleen ja tuiskuun vai sisälle lämpimään. Suhde omaan itseesi todentuu valinnoissasi, joten 

muista, että sinulla on vastuu pitää itsestäsi hyvää huolta valintoja tehdessäsi. Edesauttamalla 
muiden eheytymistä ja rauhaa, et automaattisesti tee samaa itsellesi, joten jos mahdollista ota 

aikalisä ennen päätöksen tekoa. 
 

Eheytyminen alkaa, kun muistat olevasi AINA oikeassa paikassa todistamassa eri tilanteita 
oppijana, kuitenkin vapauden kera valita miten niihin suhtaudut. Talvessa perusturvan kokemisen 

tarve on vahva. Jos jännitys alkaa vallata kehoasi tai stressi mieltäsi, ota avuksesi seuraava 
voimahokema: ”Olen täysin turvattu ja ylläpidetty.” 

Kylmyyden siunaamana saat tuntea lämmön, joka asuu kehokuoressasi. Sinussa on voimaa, joka 
pitää sinut turvassa ja elossa. Tuo jotakin on olemassa, jotta voit kartuttaa kokemuksia pohjoisen 

kauniin luonnon keskuudessa. 
 

Rauhan tilasta käsin energiasi kartoittaa sen kokonaisuuden, jossa elät ja olet. Tuon 
kokonaisuuden keskellä keskityt itseen arvottamatta ja lokeroimatta muita, sillä sinä elät itsellesi, 
hengität itsellesi ja ravitset itseäsi. Talven puhtauden keskellä muistele historiaasi. Olet jatkuvassa 
muutoksen tilassa. Kehosi muuttuu ja näkökulmasi muuttuvat. Jos sinulla on aikaa päivitä hieman 
itseäsi ikäsi mukaisesti. Ole arvokkaasti siinä iässä, joka on muodostunut historiasi myötä. Anna 

arvo nykyiselle minällesi. 
 

 
JOULUKUUSSA ALKAVAT PYHÄT UNET JA UUDEN VUODEN TAIAT 

 
Jouluaattona, kun menemme nukkumaan, saamme lahjana  kaksitoista pyhien unien yötä. 

Jokainen yö kertoo tulevan vuoden yhden kuukauden tapahtumista. Aattoillasta lähtien 
tammikuu, sitten seuraavana yönä helmikuu jne. Kirjaa kalenteriisi aina kunkin kuu kohdalle se, 

mitä yön unista muistat ja tarkkaile tulevana vuonna, miten upeasti ne antavat osviittaa joka 
kuulle. Pyhät unet ovat taivaan lahjoja, ne kannattaa todellakin tallentaa. 

 
Uudenvuoden aatto 

Kirjaa irtopaperille: Tästä kaikesta irrotan itseni suhteessa menneeseen nykyiseen ja tulevaan – 
otsake, jonka alle listaa kaikki ne asiat, joita et halua mukaasi uuteen vuoteen. Asiat voivat olla 
omia luonteenpiirteitäsi, menneiden tapahtumien muistoja, ihmmissuhteita tai mitä tahansa 

maan ja taivaan väliltä. Polta paperi, seuraa sen tuhkaantumista. 

Kirjaa irtopaperille: Tämän kaiken toivotan tervetulleeksi vuoteeni 2022 – otseke, jonka alle listaa 
kaikki ne asiat, joita toivot uuteen vuoteesi. Jos mahdollista vie paperi luonnon veden vietäväksi jo 

sei, polta paperia ja seuraa sen palamista todistaen, miten toiveesi nousee taivaisiin. 

Muotoile oma voimahokemasi vuodelle 2022. 

Se voi olla esimerkiksi: “Rauhoitu ja rakasta”. 
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HENKIOPPAASI  TALVESSA 
 

Henkinaiseuteen kuuluvat vahvat vaistot, joiden kera jo kuljet. Osaat jo väistää ja kiertää ne 
kohdat, joissa hukkaisit arvokasta energiaasi.  

Kun sinulle ehdotetaan lähtöä jonnekin, tunnet, onko sinun aikasi mennä, tahdotko mennä vai 
tuntuuko meno tökkivän. Kohdatessasi uuden ihmisen, tunnet, onko hän sinun ihmisesi vai ei. 

Saatat jopa vaihtaa kauppamatkalla suuntaa ja mennäkin toiseen kauppaan. Kaikki tämä, koska 
vaistosi ovat jo niin vahvat.  

Tämän vuoksi kaikki ne opinpaikat, jotka ovat suunnittelemaasi tämän elämän henkistä kasvua 
tukevia, vaativat henkioppailta järjestelyjä, joita et voi väistää. Talvi vuodeaikana saa sinut 

pysymään enemmän kotona ja läheisten ihmisten parissa, joten opinpaikat on myös järjesteltävä 
lähimpiin ihmissuhteisiisi.  

 
Henkioppaat auttavat tasapainon ja seesteisyyden luomisessa talven vuodenaikaan  

kehosi kautta viestien. Et vain meinaa jaksaa touhuta liikaa tai liikahtaa suuntaa, joka ei tue 
hyvinvointiasi. Mutta kun suunta on energiaasi tukeva, saat voimia toimittaa laajamittaisiakin 

askareita hetkessä.  
 

Uuden vuoden taittuessa tammikuulle on rakastava henkiväki kuulolla sen suhteen, miten tulevaa 
vuottasi ajattelet. Mitä ajatusenergiasi alkaa magnetisoimaan ja missä kohtaa uskosi ja 

kiitollisuutesi ovat vahvat. Joten tammikuussa muista tehdä se henkinen käännöstyö, jossa 
negatiivinen muuttuu positiiviseksi ja pelko suuren rakkauden läsnäolosta kiittäväksi. 

 
Rakastava ja viisas henkiväki on auttamassa sinua, mutta voi tarttua toimeen vain, jos annat 
pyynnöilläsi heille luvan puuhailla asioita jouduttamalla. Suo itsellesi vain parasta ja aloita se 

pyytämällä jotakin, joka voi toteutua näkyväksi. Muistuta itseäsi siitä, että olet ansainnut kaikkein 
parasta. Näe sitten mielessäsi tuon asian jo toteutuneen ja tee jotakin konkreettista joka tekee 

tilan lopputulokselle ilmentyä. Jos esimerkiksi pyydät kukkia, ota esiin jo valmiiksi maljakko. 
Suuntaamalla täten tietoisuuttasi yhtyy enkelijoukot ja henkioppaat ohjaamaasi intentioon ja 

johdattavat sinua asian äärelle ja asiaa luoksesi monin eri tavoin ja taika-arkesi vahvistuu. 
  

 
ELÄINTEN VIESTIT TALVESSA  

 
 

Eläimen kohtaaminen luonnossa on aina suuri kunnia. Eläimet auttavat meitä huomaamaan 
asioiden ja tilanteiden laajemman merkityksen. Jokaisella eläimellä on omat opetuksensa ja 

taitonsa, viestinsä ihmisille. Eläin muistuttaa siitä, että sinullakin on nuo taidot, joita sinun tulisi 
kehittää ja käyttää.  

 
Vedämme puoleemme tilanteemme ja itsemme kaltaisia eläimiä aivan samoin kuten ihmisiäkin. 

Eläimen kohdattuasi pohdi, mitä juuri se eläin merkitsee sinulle. Tulee hetkiä, jolloin eläin valitsee 
sinut ja auttaa sinua eteenpäin lahjoittamansa tiedon avulla. Ole siis silmät avoinna. 
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Alle olen kirjannut talvella usein liikkuvien eläinten viestejä niin kuin ne minulle avautuvat.  

Eläimen kohdattuasi ole tietoinen omasta viisaudestasi, sillä eläin ilmestyy sinulle juuri täydellisellä 
ajoituksella. Jokin eläin saattaa kantaa sinulle eri viestin kuin minulle, riippuen 

elämäntilanteestamme, joten kuvailemani viestit ovat sinulle osviitaksi. 
 

Huomaa, että jos voimaeläimesi sattuu olemaan karhu, nukut osittain parhaillaan talviunta. Eli 
kaikki toiminta vaatii ponnistelua, koska olet osittain talviunessa.  

 
 

Ilves 
 

Iso villi kissa herättää vapauden ja oman tien kulkemisen tarpeen. Omat jutut, omat askeleet, oma 
reviiri. Kylmyydessä kulkeva kissaeläin edustaa mystisyyttä ja vapautta parhaimmillaan. Nyt on 
aika viivähtää talvisessa metsässä, muistaa että olet osa luontoa ja kiittää vapaudestasi, jonka 

edesmenneet ovat meille lahjoittaneet. 
Taianomaiset pienet merkit ympärilläsi odottavat huomiotasi – elät elämänpituisessa sadussa, 

minkä roolin olet itsellesi valinnut? Voit vapaasti kokeilla eri tapoja olla olemassa, pienikin 
poikkeava ele avaa sinulle tietoa siitä, mikä on paikkasi. Ilves kutsuu sinua ylittämään rajasi. 

Muistatko kykysi katsoa asioita etäältä aivan hiljaa tuomitsematta ketään tai mitään? Sinulla on 
oikeus tehdä päätöksiä vasta kun se hyvältä tuntuu, kokonaiskuvan selkiydyttyä. 

Ilves on aistikas, muista oma aistikkuutesi. Aistikkuus on arvossaan, kun haluat kokea 
näkymättömien läsnäolon ja voimistaa vaistojasi. Hiljaa soljuva salainen tanssahtelu ja 

kosketuksesta nauttiminen hellivät ja voimistavat energiakeskuksiasi. 
 
 

Jänis 
 

Jos näet jäniksen kysy itseltäsi mikä pelko on läsnä? Siellä missä on pelkoja, on jäniksen jälkiä. Jos 
saat yökylään vieraan, jolla on tapana pelätä, on piha täynnä jäniksen jälkiä aamulla. Monet 

peloista menettävät voimansa, kun tiedostamme ne ja sanomme ne ääneen. 
Nimeä pelkosi ja kysy itseltäsi mitä voit niille tehdä? Jänis on hyvä merkki, sillä jäniksen nähtyäsi 

olet jo osannut nimetä pelkosi. Mitä aiot niiden suhteen tehdä? Jos jäniksiä näkyy useasti, kiinnitä 
huomiosi taipumukseen pelätä aina pahinta. Siivoa pois mielestäsi tulevaisuuden pelko ja aseta 

tilalle kaiken ihanan vastaanottaminen, iloinen odotus. 
 

Kissa 
 

Nauti olemassaolostasi kissan tavoin. Kissa valitsee omat askeleensa, se tietää mitä tahtoo ja 
milloin tahtoo. Kissaa ei voi komentaa. Se inhoaa suljettuja ovia ja tiloja. Kissamainen tapa 
venytellä tulkoon osaksi arkeasi. Näytä sinäkin omalla tavallasi kehräten muille, kun olet 

tyytyväinen. Huomaat pian, että ihmiset ympärilläsi tulevat iloiseksi kyvystäsi nauttia elämästä. 
Kissa asettuu hyvän energian kohtaan kodissa, osoittaen sinullekin voimapaikat. Kissa on hyvä 

sisustaja – huonot energiat kynsitään hajalle ja hyviä voimistetaan kehräämällä. 
Kissalla voi olla monta salaista kotia samaan aikaan, koska kissan koti on aina sen mukana. Sinun 

henkesi koti on sinussa, pidä siis hyvää huolta kehostasi niin mielesi on rauhallisempi. 
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Hevonen 
 

Hevonen viestii matkanteon tärkeydestä, ei niinkään päämäärästä. Hevosen voima nostattakoon 
sinussa oman voimasi. Luottamus kulkee hevosen matkassa - luotatko sinä elämän johdatukseen? 

Oletko huoletta elämän kyydissä? 
Kohdattuasi hevosen, muista että olet vahvempi kuin uskotkaan. Jos olet sinut voimasi kanssa, ei 

hevonen pelota sinua. Jos energiasi on alhaalla, pyydä hevosta voimaeläimeksi. Älä jää uhrin 
rooliin vaan muista, että juuri sinulla on keinot oman energiasi uudelle tasolle nostamiseen. 

 
 

Kilpikonna 
 

Kilpikonna hautaa munansa maahan. Mitä sinä voit jättää hautumaan Maaäidin huomaan 
odottamaan parempaa toteutumisaikaa? Hitaasti ja harkiten on paikallaan edetä silloin, kun 

sisäinen varmuutesi hakee paikkaansa. Etene rauhassa sitten, kun tiedät mitä tahdot. 
Missä on turvapaikkasi tässä maailmassa? Jos et pääse turvapaikkaasi fyysisesti, riittää kun kuljet 

sinne ajatuksien siivin. Olitpa missä tahansa, voit kävelyttää henkeäsi ajatuksiesi voimalla. 
Kilpikonna kehottaa sinua sukeltamaan sisäiseen hiljaisuuteen -  niin kuulet enemmän. 

 
 

Susi 
 

Susi ulvoo kuuta, herättää sinun intuitiosi ja kutsuu viisauttasi esiin. Suden viesti on selkeä; on aika 
jakaa omaa tietoa muiden kanssa. Sosiaaliset yhteydet ovat turvaverkkona silloin, kun jokainen 

todella tietää oman paikkansa lauman jäsenenä. Pohdi oma paikkasi. Mieti oma yhteisösi, 
elämänpiirisi ihmiset. He ovat yhtä tärkeitä kuin oma aikasi. Omalla ajalla kuulet sisäistä 

viisauttasi. 
Uskollinen susi kantaa vahvaa sisäistä voimaa, jonka turvin se luottaa intuitioonsa. Nyt on aika 

muistella niitä hetkiä elämässäsi, joina intuitiosi oli oikeassa. Älä pelkää sisäistä voimaasi, sillä et 
ole yksin. 

 
Koira 

 
Muiden palveleminen ja muilta vastaanottaminen on hyvä tasapainottaa niin, että oma voimasi 

pysyy hallussasi. Mieti kenelle lahjoitat uskollisuutesi. Pettymykset tulevat, kun tarvitset 
muistutuksen siitä, minkä todeksi tiedät. Oma totuutesi pyrkii kirkkaaseen päivänvaloon. 

Pidä uskosi, vaikka muut sanoisivat mitä. Sinä itse tiedät parhaiten. 
 

Kauris 
 

Katso minkä ylitse loikit, ettet vain oikaise niiden kohtien ohi, jotka on tarkoitettu läpi kuljettaviksi. 
Väistä toki negatiivista energiaa, jos moista huomaat, miksi jäisit sen alle? Kuljet tietoisena omista 

liikkeistäsi ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiisi. Luota vaistoihisi, ne ovat tuoneet sinut tähän 
hetkeen. Joka hetkessä on mahdollisuus oivaltaa yhä syvemmin. 

Kutsu kaurista luoksesi ja ota ajatuksiisi silloin, kun kaipaat inspiraatiota ja lisää luovaa energiaa. 
Kauriin sielunpeilit ovat niin suuret, että niiden kautta pääset paikkoihin, joissa luovuus lepää. 
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Lohikäärme 
 

Lohikäärmeen tuli muistuttaa sisäisestä tulestasi. Tahtosi nostattaa sisäistä tulta, sen avulla pystyt 
mihin vain. Uskalla vain sanoa mitä sisälläsi on ja päästää tahtotulesi ulos. Voit sanoa ei, voit sanoa 

kyllä, voit sanoa sen kaikkein ihanimman: en tiedä. 
Muistot ovat menneisyyden muistomerkkejä, olet elänyt ja kokenut paljon. Mikä on tässä hetkessä 
sinulle kaikkein arvokkainta? Minkä energiaa haluat ylistää puhaltamalla siihen tultasi? 
 

Koti ja talvi 
 

Kotisi ajaa nyt ikiaikaista tehtävää pitäen sinut turvassa lämpimässä huomassaan.  
Saunominen talvessa ja varsinkin valoisaan aikaan niin, että näet pakkasen ikkunan takana,  

on hyvää lääkettä tasapainon ylläpitämiseen.  
Jos sinulla on maarianheinää/sweetgrass letti, leikkaa siitä pieniä paloja löylyveteen.  

Maarianheinä on kutsuyrtti ja viestii siitä, että henkiväki on tervetullutta mukaan saunahetkeesi. 
  

Energiakehosi voit puhdistaa saunassa ottamalla kuumia hiiliä lattialle asetettuun hiililapioon tai 
palamattomaan astiaan esim. simpukkaan ja tiputtaa kuivattua salviaa hiilien ylle. 

 Seiso savussa ja anna sen puhdistaa kaikki turha pois.  
Jos sinulla ei ole hiiliä, ajattele suihkussa ollessasi, miten veden mukana viemäriin valuvat harmaat 

energiat energiakehostasi ja päästä niistä irti.  
Ajattele suihkusta valuvan puhtaan veden sisältävän virkistävää voimaa. 
Sen koskettaessa kehoasi salli energiakehosi täyttyä kultaisesta valosta.  

 
Talvisin tuon sisään havunoksia, laitan niitä mm. leikkoruusujen kanssa maljakkoon.  

Entisaikoina tuotiin kuusia vainajan ympärille, koska kuusen ajateltiin 
 avaavan porttia tuonpuoleiseen.  

Joulukuusellamme onkin iso tehtävänsä pyhyyden astumisessa koteihimme.  
Vieläkin laskemme havuja haudoille.  

Talven sisään päin vievä kotiaika kietoo sinut hämärän syliin  
muistamaan omaa sisäistä viisauttasi, omia tapojasi ja kartoittamaan toiveitasi. 

Kuusen havut sisällä toivottavat henkiväen tervetulleeksi porttia avaten.  
 
 

TALVEN PUHTAUS 
 

Talvi lahjoittaa sinulle kimaltavan valkeuden.  
Tuo valkeus puhdistaa sisimpääsi ja kutsuu selkeyteen.  

Maiseman taianomaisuus kysyy ’miten luot arkeesi taikaa’ ja  
puhtaus kehottaa putsaamaan kotia. Mitä puhtaampi on kotisi,  

sitä jouhevammin energia siellä liikkuu.  
Yhä uudestaan alas laskeutuva lumipeitto muistuttaa puhtaista uusista aluista.  

Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa uutta.  
Talven syleilyssä alkaa puhtaaseen tauluun piirtyä uusi kuva. Joulun jälkeen totuttaudumme 

uudestisyntyneeseen pyhään energiaa, joka sykkii meissä itsessämme osana ykseyttä. Vaalimme ja 
varjelemme tuota syntynyttä pyhää, muistamalla jälleen mystisen ja taianomaisen olemassaolon. 
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 Sytytä kynttilä hämärään ja kerro mielessäsi kenelle tai mille se sytytät.  

Siunaa yksi kynttilänjalka yhteyskynttilänjalaksi, jossa palava kynttilä kertoo henkiväelle sinun 
olevan linjoilla.  

Siunaa toinen kyttilänjalka kutsukyttilänjalaksi, johon sytytät kynttilän toivoessasi eli kutsuessasi 
tiettyä energiaa luoksesi.  

 
 
 

TALVI KIRJEESI MINULLE 
 

Jos päätät minulle sähköpostia kirjoittaa, toivoisin sinun otsikoivan postisi TALVI ja kertovan mihin 
kirjeeni sinua saatteli ja jäikö sinulla jotakin pohdittavaa syksy -kirjeeni jälkeen.  

 
Lähetäthän kirjeesi sähköpostiini niina-matilda@vesipeili.fi otsakkeella Talvi. 

 
 
 
 

 
Siunattu puhtaus valeli maiseman kauniilla vaipallaan. Ilolla annan pakkasen koskettaa poskeani.  

Toivotan valkeuden ja pimeyden tanssikauden tervetulleeksi. 
 
 
 
 
 

©Niina-Matilda Kuusisto 
 

 
 
 


