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Pyysin Johannalta kanavointia seuraavilla saatesanoilla: ”Mira Puro oli eilen haastateltavani Paulin pakeilla. 
Haastattelun loppupuolella minulle tuli tunne, että liikuimme siinä jossain korkeammalla taajuudella. Onko 
minulla ja Miralla jokin yhteinen kosminen tausta?” 

Liitin kanavointipyyntöön Miran kuvauksen haastattelussa tapahtuneeseen ilmiöön: ”Saimme vastauksen 
sinun kysymykseen, että olemmeko me tuttuja jostain. Olemme. Meidät nostettiin avaruusalukselle. 
Istuimme jonkun pöydän äärellä, se oli jokin "neuvoston kokous". Siellä oli muitakin, mutta en nähnyt heitä. 
Näin vain sinut "pöydän" toisella puolen. Istuimme vastaavalla tavalla vastakkain kuin kameran edessä tässä 
todellisuudessa.” 

Varsinainen kanavointipyyntö oli seuraava: 
” Tilaan sinulta minun ja Miran yhteisten elämien kanavoinnin ja mikä on Miran ja minun kohtaamisen 
tarkoitus. Onko meillä hänen kanssaan jokin yhteinen kosminen tehtävä?” 

Johannan kanavointi tuli minulle ja Miralle äänitiedostona ja olen purkanut sen vapaamuotoisesti oheiseksi 
tekstiksi. 

Osa 1 Osallistuminen neuvoston kokoukseen 

Tämä tulkinta koskee sinun Pauli ja Miran kohtaamista ja yhteistä kosmista tehtäväänne ja kaikkea sitä 
teidän välillänne kiertävää energiaa, mihin mennään totta kai tähteläiskärki edellä, johon liittyy 
tähteläisyys, kosmisuus ja niin edelleen. Tuossa meidän välisessä viestittelyssä käytiin läpi sitä sellaista 
neuvostotyyppistä tapaamista ja asiaa. Itse koen tämän tosiaan hyvin moniuloitteiseksi, monella eri 
aikajanalla meneväksi kohtaamiseksi, joka jatkuu teillä edelleen. Vaikka teidän fyysinen kohtaaminen oli 
siinä haastattelutilanteessa lyhyehkö, niin minä koen nämä tällaiset tapaamiset ja kohtaamiset, mitkä ovat 
jo ennalta sovittuja, niin jatkuvat jossain muussa ulottuvuudessa edelleen, sellaisessa missä ihmisen aika on 
menettänyt merkityksensä. 

Tämä neuvostonäky, mihin sain sen viestin sinun kauttasi Pauli, näyttäytyy minulle siis sillä tavalla, että siinä 
ne sellaiset kehollistumat tai ehkä jollain tavalla ihmiseen kehoon viittaavat energeettiset olomuodot ovat 
olleet kuitenkin hieman poikkeavia, tarkoitan kun niitä vertaa meidän fyysiseen kehon olomuotoon. Minulle 
neuvosto näyttäytyi niin, että teillä oli ikään kuin jalkojen paikalla olikin sellaiset valojuuret, valolinjat tai 
valolinjastot, mitkä siellä neuvottelupöydän alla yhdistyivät ja sitä kautta vaihtui paljon informaatiota. 
Monesti tällaisissa tähteläiskohtaamisissa informaatio vaihtuu esimerkiksi kolmannen silmän, aivojen ja 
pääkeskuksen kautta. Jotenkin se teidän välinen informaatio vaihtuikin sen juuriston kautta. Tämä oli hyvin 
mielenkiintoinen, koska tämä oli minulle itselleni aivan uutta informaatiota. Tavallaan tämä neuvottelu 
jatkuu yhä jollain tasolla ja jollain ulottuvuudessa. Se on alkanut myös joskus valovuosia sitten. 
 
Osa 2 Yhteinen tehtävä 

Koska Teidän kommunikaatio tapahtui ikään kuin alachakrojen kautta, lähdin tutkimaan asiaa sitä kautta. 
Yksi teidän yhteinen kosminen tehtävä tällä hetkellä on moniulotteisen chakra-järjestelmän juurruttaminen 
ihmisten kehoihin. Käytännössä koen, että monet valotyöntekijät ja ei-heränneet ihmiset eivät ole täysin 
juurtuneita kehoonsa. Monella valotyöntekijällä on haasteita moniulotteisen chakra-järjestelmän 
juurruttaminen kehoonsa. He joutuvat työstämään paljon keikkumista moniulotteisen chakra-järjestelmän 
kanssa. Välillä he palaavat kehoonsa ja välillä he keikkuvat todella korkeissa energioissa juurtumatta 
kehoonsa. Se aiheuttaa heille monenlaisia ongelmia. Ensimmäinen tehtävä liittyy siihen, että juuri 
inkarnoituneita valotyöntekijöitä täytyy auttaa täällä maanpäällä tasapainottamaan chakra-järjestelmää 



siten, ettei siellä tapahdu niin paljon heiluntaa, mikä tekee energiakentästä epävakaan ja haastavan sen 
kanssa työskennellä. 

Juurruttaminen tapahtuu käytännössä tapaamisten ja fyysisten kohtaamisen kautta. Se ei tarkoita, että 
pitää olla jokin suuri hoito siinä meneillään. Ihan arkisessa päivittäisessä elämässä, missä kohtaatte ihmisiä 
luonnostaan, niin teidän läsnäolonne on juurruttava ja maadoittava. Te kannatte kentässänne mukananne 
sellaisia maadoittamisen elementtejä. Se on monimutkainen energeettinen ja magneettinen järjestelmä, 
joka on teidän energiakentässänne. Se on teidän ennalta sovittu tehtävä, jonka te olette lähettäneet maan 
päälle.  
 
Osa 3 Tähteläiskansa maan sisällä 

Maapallon sisällä elää eräs tähteläiskansa tälläkin hetkellä. Heillä on hyvin yksityinen privaattitehtävä. He 
suorittavat sitä tehtävää tälläkin hetkellä koko ajan. He ovat yhtä kiinnostuneita meistä kuin mitä me 
olemme kiinnostuneita muurahaisten elämästä muurahaiskeossa. He ovat valinneet ankkuroitua 
maapallolle tämän planeetan erityisyyden vuoksi. He keräävät ja raportoivat tietoa maapallon 
ominaisuuksista ja ihmisistä. Heillä ei ole erityistä sidettä maapalloon. Tämä on eräs tehtäväplaneetta, 
kunnes he siirtyvät jollekin toiselle planeetalle tekemään samanlaista tutkimustyötä.  

Teillä on Miran kanssa jokin yhteys tähän tähteläiskansaan. Heillä on jotain tärkeitä havaintoja siitä, mitä 
me ihmiset teemme. Ihmiset itse hyötyvät näistä havainnoista, koska tämä tähteläiskansa toimii peilinä 
meille ihmiselle. Heillä ei ole tunteita, jotka vääristäisivät heidän havaintojaan ja informaatiotaan. Heidän 
kauttaan tulevien asioiden välittäminen muille ihmisille on eräs teidän tehtävistänne.  

Osa 4 Keskinäinen yhteistyö Miran kanssa 

Se miten sinä ja Mira liikutte päivittäin ihan fyysisisä ympyröissä, niin siinä te tarvitsette Miran kanssa 
toisianne. Kun ajatellaan viljapelloille syntyneitä monimutkaisia kuvioita, niin teidän yhteistyöllänne syntyy 
samanlaisia viljapeltokuvioita energeettisellä tasolla koko Suomen päälle. Sen kuvion sisällä jokainen 
valotyöntekijä voi elpyä, parantua, maadoittua ja saada niitä asioita energiakenttäänsä, mitä he tarvitsevat. 

Minä tiedän, että sinä Pauli kohtaat paljon ihmisiä sekä fyysisellä tasolla että viestintätekniikan avulla. 
Samalla syntyy näitä energeettisiä kuvioita ja symboleja. Näiden symbolien tuominen ja juurruttaminen 
maan päälle on erittäin tärkeää. Elämme nyt kollektiivienergian kannalta tärkeää ja merkityksellistä aikaa 
Lucian päivästä lähtien vuoden vaihteeseen saakka. Ne kuviot, joita te muodostatte ovat parantavia 
symboleja.  

Teidän kahden välinen fyysinen kohtaaminen haastattelun yhteydessä oli erittäin merkittävä 
risteämiskohta. Se oli tärkeää myös symbolien ja moniulotteisen energeettisen rakenteen muotoutumisen 
kannalta. Se kuvio syntyy ilman, että te teette aktiivisesti mitään. Sen tekemiseen te tarvitsette toisianne. 
Vertauskuvallisesti kerrottuna se ei onnistu siten, että sinä Pauli hiihdät yksin ympyrää. Sinä tarvitset siihen 
Miran energiaa, jotta kuvio lähtee laajenemaan ja tekemään rönsyjä, joilla se koskettaa ihmisiä. Sen 
keskellä valotyöntekijät voivat saada tarvitsemiaan elementtejä omaan energiakenttäänsä. 

Osa 5 Tähteläisaspektin tunnistaminen itsessään. 

Teillä on molemmilla pääsylupa samoihin salaisiin tiedostoihin. Siinä vaaditaan teidän kummankin 
salasanaa samaan aikaan. Te pystytte yhdessä purkamaan ne salaukset ja tuomaan sen tiedon puretussa 
muodossa alas tänne konkretiaan. Se liittyy myös osittain maansisäiseen tähteläiskansaan, että siellä on 
myös jotain tietoa salauksien takana. Tämä koskee myös muuta tähteläisinformaatiota. Tämä on vaatinut 
ajallisesti teidän kohtaamista ja tiettyjen edeltävien tapahtumien tapahtumista. Nyt te olette yhteistyössä 
ja voin suositella hyvin voimakkaasti, että teette jonkun yhteisen meditaation aktiivisesti. Teillä on joka 



tapauksessa yhteistyö meneillään toisessa ulottuvuudessa koko ajan. Asiat etenevät ja tapahtuvat niin kuin 
on tarkoitettu. Jokin tällainen yhteinen aktiivinen teko ihmisyyden edustajina, joka vahvistaa kehon tasolta 
yhteistyötä ja sen läsnäoloa. Se voi olla vaikka yhteinen päätös salatun tiedoston avaamisesta yhteisen 
meditaation avulla. Suosittelen yhteyden vahvistamista ja pitämistä. Se voi avata teille kummallekin uusia 
salattuja tietoja, joita ette ole ajatelleet olevan teille mahdollista.  

On tärkeää saada maan päällä tiedostoja, valokoodeja ja muuta tietoutta. Ihmisille on asetettu tehtäviä, 
mutta osalta ihmisiltä puuttuu rohkeutta niiden toteuttamiseen. Te olette molemmat suunnan ja valon 
näyttäjiä. Yksi teidän tehtävistä on rohkaista ihmisiä tutkimaan itsessään tähteläisaspektia. Toki on syynsä 
sille, että me tulemme tänne unohduksen verhon läpi. Se tieto ei olekaan tarkoitettu kaikille. Sitä 
suuremmalla syyllä teidän täytyy aktivoida niitä ihmisiä, joiden on tarkoitus kuulla. Sekään ei ole sattuma, 
että jotkut muistavat ja sille on tehtävänsä ja paikkansa. Näiden ihmisten jalkojen kautta juurtumisen avulla 
he tulevat saman informaation äärelle. Näin he pystyvät tukemaan ja auttamaan toisia heidän 
kehitysprosesseissaan ja tulla näkyviksi niiden kautta. Se on yksi isoimpia tehtäviä ja sitä sinä Pauli olet 
tehnyt vuosikausia. Sinä olet tuonut ihmisiä yhteen ja sinä olet tuonut asioita keskusteluun näkyvyyden ja 
konkretian tasolle. Sinä olet rohkaissut ihmisiä heidän henkilökohtaisessa elämässään ja heidän 
valopoluillaan. Teillä kahdella on laaja kosminen tehtävä tuoda tähteläisaktivistit saman pöydän ääreen 
jakamaan sitä samaa leipää, mikä ruokkii kaikkien energiakenttää. 

Osa 6 Maapallon ylösnousemus 

Tähän tulee näkyviin jokaisen henkilökohtainen ja maapallon oma evoluutio näkyviin. Myös te, niin kuin 
monet tähteläistietoiset henkilöt, auttavat maapalloa sovitusti maapallon omassa ylösnousemisessa ja 
evoluutiossa. Nämä vuoden vaihteiden, vuoden kiertojen tietyt lakipisteet ovat hyvin aktiivista aikaa. 
Maapallosta sanotaan, että se on tietynlainen testiplaneetta ja unohdettu planeetta. Se ei pidä täysin 
paikkaansa. On totta, että tietyt tähteläisheimot (rodut) ovat unohtaneet meidän läsnäolomme hitaiden 
muutosten vuoksi, koska tuottamamme tieto on hidasta, jähmeää, hankalaa purkaa ja jalostaa käyttöön. 
Meitä on kuitenkin täällä tietty joukko, josta tänään on puhuttu, jotka ovat sinnikkäästä inkarnoituneet 
maapallolle useita kertoja tuottamaan sitä tietoa ja välittämään sitä eteenpäin. Jollain tavalla on uskottu 
väärin, ettei sillä ole mitään merkitystä. Sillä on laaja kosminen merkitys. Maapallo on tällä hetkellä tärkeä 
paikka (the paikka), missä tapahtuu ja tapahtuu paljon.  

Sinulla Pauli ja Miralla on tärkeä tehtävä viestinvälittäjinä. Tämä tulkinta on koskenut sitä, miten te voitte 
auttaa muita integraatiossa ja informaation muodostamisen eri ulottuvuuksissa. Maapallolla on tärkeä 
merkitys planetaarisessa järjestelmässä, sillä miten tämä planeetta ottaa omia ylösnousemus- ja 
evoluutioaskeleitaan. Ja miten se energia täällä elää. Samoin se eräs tähteläiskansa ei ole unohtanut meitä, 
vaan elää sinnikkäästä kuorien ja maakerrosten keskellä tuottaen tietoa (tämän planeetan olosuhteista). 
Me toimimme täällä yhteisenä yhteisönä, yhteisenä rintamana ja se tulee vaikuttamaan kosimiseen 
järjestelmään monella tavalla. Sen vuoksi teidän kaltaiset ajastetut kohtaamiset ovat erittäin tärkeitä. Kun 
linkki on heikkenemässä tai katkeamassa tähteläisasioihin joko henkilökohtaisella tasolla tai laajemmassa 
mittakaavassa, niin siinä vaiheessa sitä linkkiä vahvistetaan teidän Pauli ja Mira kohtaamisella. Tehtävät 
ovat erittäin tärkeitä ja niiden on tarkoitettu tapahtuvaksi. Vuoden vaihde on tärkeää aikaa ja meidän tulee 
olla todella tietoisia omasta tähteläisulottuvuudesta. Isoja asioita tapahtuu sekä henkilökohtaisella tasolla 
että paljon laajemmalla tasolla. Ne tapahtumat voivat olla meidän omassa tähtijärjestelmässä, 
universumissa, ja moniulotteisessa tähtijärjestelmässä. Se, että te olette tekemissä keskenänne, on 
merkittävä asia. Te tulette tekemään juurtumiseen ja integraatioon liittyviä tehtäviä ja tuottamaan, 
muuntamaan ja välittämään tietoa. 

 


