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minua osallis-
tumaan informaatioesitelmään koskien 
henkistä tietä tapahtuvia parantumisia. 
En saattanut kuvitellakaan, miten tämä 
kutsu muuttaisi elämääni!

Olin tuolloin äskettäin saanut diag-
noosin parantumattomasta sairaudesta, 
enkä myöskään henkisesti voinut hyvin. 
Näin myös, miten perheeni ja muut mi-
nulle rakkaat ihmiset - jopa kotini - voi-
vat yhtä huonosti kuin itsekin. Silti olin 
hyvin skeptinen esitelmän suhteen, olin-
han koko elämäni oppinut uskomaan, että 
vain tieteen todistamat asiat ovat totta.

Avuntarpeeni oli kuitenkin suurem-
pi kuin itsekään ymmärsin ja lopulta löy-
sin itseni kuuntelemasta esitelmää, jossa 
kerrottiin poikkeuksellisesta henkilöstä, 
Bruno Gröningistä, jonka elämäntarina 
liikutti minua. Saimme myös kuunnel-
la ihanaa musiikkia, jonka aikana tunsin 
kehossani virtausta ja voimaa, jollaista en 
ollut koskaan aiemmin kokenut.

Esitelmän päätyttyä tunsin oloni ke-
vyeksi, helpottuneeksi. Läsnä olevat esi-
telmän johtaja ja lääkäri vastasivat kysy-
myksiini sydämellisesti. Sain siitä suurta 
lohdutusta huoliini. Päätin saman tien 
liittyä Bruno Gröningin ystäväpiiriin.

Vasta joitakin kuukausia myöhemmin 
sain nähdä Bruno Gröningistä kertovan 
dokumenttielokuvan “Ilmiö Bruno Grö-
ning”. Bruno Gröning välitti ihmiskun-
nasta ja tiesi luonnollisesta elämäntavasta, 
joka meiltä on tänä päivänä kadonnut. Hän 
jakoi tämän tiedon meille eikä vaatinut mi-
tään vastineeksi - vain rakkaudesta lähim-
mäisiään kohtaan. Historia tuntee joitakin 
sellaisia   altruistisia ihmisiä. Oivalsin, ettei 
tieni ystäväpiiriin ollut sattumaa – tunsin 
tulleeni rakastavasti kutsuttuna kotiin. 

”Me olemme Bruno Gröningin  
ystäväpiiri!”

Bruno Gröningin ystäväpiirin perusti 
vuonna 1979 itävaltalainen opettaja Gre-
te Häusler, joka oli vuonna 1950 itse ensi 
kerran Bruno Gröningin tavatessaan pa-
rantunut kolmesta parantumattomasta 
sairaudesta ja sen jälkeen toiminut tämän 
läheisenä avustajana Gröningin kuole-

maan asti vuonna 1959. Havaitessaan, että 
parantumiset jatkuivat riippumatta Grö-
ningin fyysisestä läsnäolosta, hän halusi 
mahdollisimman monen ihmisen maail-
massa saavan tietää siitä, jotta hekin voisi-
vat saada apua ja parantua Bruno Grönin-
gin jälkeensä jättämää oppia noudattaen.

Ystäväpiirin alku oli vaatimaton, vain 
muutama Bruno Gröningin hyvä ystä-
vä yksityisasunnon olohuoneen sohvalla. 
Mutta heidän sydämensä olivat avoimina 
ja valmiina kulkemaan Bruno Gröningin 
viitoittamaa tietä: “Usko ja luota, jumalal-
linen voima auttaa ja parantaa!” Tänä päi-
vänä tuo ryhmä, joka tuolloin totesi: “Me 
olemme Bruno Gröningin ystäväpiiri!”, on 
kasvanut yli 82 000-jäseniseksi organisaa-
tioksi, joka on yksi maailman suurimmista 
järjestöistä, jotka ovat omistautuneet hen-
kistä tietä tapahtuvalle parantumiselle.

Suomessa Bruno Gröningin ystäväpii-
riin kuuluu 236 ystävää, jotka kokoontuvat 
viidellä paikkakunnalla sijaitsevissa yhtei-
söissä sekä virtuaalisesti nk. etäyhteisössä.

Säännöllisten tapaamisten voima

Aloimme tuttavani kanssa käydä säännölli-
sesti yhteisötunneilla, joita on kolmen vii-
kon välein. Joka kerran tuntuu kuin tulisin 
kotiin. Yhteisötunnit on suunniteltu siten, 
että niissä on sijaa laululle, runolle, sydän-
tä avaavalle musiikille, Brunon Gröningin 
sanoille sekä kertomuksille kokemuksista, 
joita on syntynyt Bruno Gröningin oppia 
noudattaen. Keskeistä on parantavan ener-
gian vastaanottaminen hiljentymällä. Ta-
paamisissa voima on tunnettavissa. Bruno 
Gröning vertasi sitä sisäisen akun lataami-
seen. Kaikki eivät edes huomaa vastaanot-
tavansa voimaa, mutta se vaikuttaa.

Yhteisötuntien merkitys

Mitä itse olen saanut yhteisötunneilta? 
Voimaa, avunsaanteja, henkistä kasvua. 
Tunnen olevani henkisesti vahvempi ja 
rauhallisempi ihminen, avuliaampi ja ym-
märtäväisempi lähimmäisiäni kohtaan. 
Minun ei myöskään enää tarvitse uhrata 
ajatustakaan taannoiselle diagnoosille; ky-
seinen vaiva ei enää vuosiin ole nostanut 
päätään kehossani. Mutta ennen kaikkea 
olen oppinut luottamusta: Annan sisäisen 
tunteeni, sydämeni puhua. Se paljastaa 
minulle usein muita näkökulmia, kuin 
mitä oma asennoitumiseni kohtaamieni 
asioiden suhteen sanelisi. Olen iloinen sii-
tä, että elämälläni on jälleen oikea suunta.

Aivan huomaamattani myös läheisil-
leni on tapahtunut hyviä asioita. Voima, 
jota itse vastaanotan sekä kotona että ys-
täväpiirin kokoontumisissa, välittyy kaut-
tani kaikille, joita päivittäin kohtaan. Sen 
positiivinen, parantava ja kohottava vai-
kutus näkyy ihastuttavalla tavalla myös 
heidän elämässään.

Ystäväpiirissä kaikki tehdään vapaa-
ehtoisesti, kenellekään ei makseta palkkaa 
ja kaikki ovat tasa-arvoisia. Me seisomme 
rinta rinnan, käsi kädessä. Ja usein sanat 
ovat turhia, katse silmiin kertoo enem-
män kuin 1000 sanaa.

Tapaamisen lopussa olen eri ihminen 
kuin alussa, täynnä hyvinvointia ja syvää 
rauhaa, jotka valtasivat minut. Sen soisin 
jokaiselle. Kutsun sinut sydämellisesti ko-
kemaan tämän itse.

Lisätietoa:
Bruno Gröningin ystäväpii-
rin suomenkielinen Youtube-
kanava:
http://www.youtube.com/
brunogroeningorgfi
Bruno Gröningin ystäväpiirin suomenkie-
liset verkkosivut:
https://www.bruno-gro-
ening.org/fi
Yhteydenotto:
https://www.bruno-gro-
ening.org/fi/yhteystiedot/yhteydenotto-
piste
tai Aino Sydes, 050 3742515,  
aino.sydes(at)gmail.com
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Elämme siirtymävaihetta niin sano-
tusta Kalojen aikakaudesta Vesi-
miehen aikaan. Tähän prosessiin 

sisältyy aikakautta leimaavien henkisten 
energioiden vaihtuminen. 

Kuluneen noin kahden tuhannen vuo-
den jaksona olemme eläneet vesielemen-
tin hallitsemaa mystistä Kalojen aikakaut-
ta, jonka johtavana energiana on ollut niin 
sanottu kuudes säde, eli antaumuksellisen 
rakkauden, palvonnan ja toisaalta fanaatti-
sen oikeaoppisuuden energia. Alkavana pa-
rina tuhantena vuotena tämän tilalle nou-
see seitsemäs säde, joka on muuntamisen, 
puhdistamisen ja rakentavan järjestyksen 
energia. Alkavaa Vesimiehen aikaa hallitse-
va ilmaelementti sallii monien tuulten pu-
haltaa olemassaoloomme. Siirtymävaihe 
kestää vielä ainakin kymmeniä ellei satoja 
vuosia. Olemme tällä hetkellä alttiita kum-
mankin aikakauden energioille ja saamme 
seurata niiden asteittaista vaihtumista. 

Koko aikakautta leimaavan energian 
rinnalla vaikuttaa niin sanottuja sivusätei-
tä, joissa esiintyy nopeampaa vaihtelua. Jo 
ainakin toista sataa vuotta on sivusäteenä 
ollut viides, tiedon, tieteen ja päättelykyvyn 
säde. Se tulee oleman voimissaan vielä pit-
kään Vesimiehen ajan jo alettuakin. Mikään 
niin sanotuista seitsemästä luovan energian 
säteestä ei poistu kokonaan käytöstä, mutta 
aina osa niistä on aktiivisempia, jotkin taas 
ikään kuin lepäämässä ja puhdistumassa. 
Lepäävät säteet kuitenkin tasapainottavat 
johtavien säteiden toimintaa. 

Lepäävinä säteinä ovat Vesimiehen 
ajan tultua täyteen voimaansa Kalojen ai-
kakauden kuudes säde ja vielä joitakin sa-
toja vuosia neljäs, konfliktin kautta synty-
vän harmonian, kauneuden ja aineellisen 
olemisen säde. Kolmas, luovan älyn ja 
käytännöllisen aikaansaamisen säde sekä 
toinen, universaalin rakkauden, viisauden 
ja myötätunnon säde pysyvät myös aktii-
visina. Toinen säde on planeettamme joh-
tosäde, ja sellaisena aina läsnä. Ensimmäi-
nen, tahdon, luovan impulssin ja aloitteen 
säde on niin voimakas ja väärin käytet-
tynä tuhoavakin, että se on ollut pitkään 
käytössä enimmäkseen muiden sätei-
den kautta. Alkavana Vesimiehen aikana 

on mahdollista, että tahdon säde saat-
taa tulla suoremmin käyttöömme seitse-
männen säteen ohjatessa sitä rakentavaan 
suuntaan. Oppiminen ensimmäisen sä-
teen oikeaan käyttöön saattaakin olla yksi 
tärkeimmistä Vesimiehen ajan kehitys-
tehtävistämme ihmiskuntana ja yksilöinä. 
Ei ole odotettavissa, että tämä olisi help-
po tehtävä. Siksi tähän on syytä suhtautua 
sekä avoimuudella että varovaisuudella. 

Seitsemän luovan energian säteen vaih-
telu tuo esiin kullekin aikakaudelle luon-
taisia impulsseja ja toimintatapoja. Viime 
aikoihin asti emme ole yleensä olleet tietoi-
sia säteistä, mutta olemme silti käyttäneet 
niitä tahtomme mukaan, sekä hyvään että 
pahaan. Säde-energioiden tietoinenkaan 
käyttö ei takaa sitä, että olisimme niin sa-
notulla oikealla tiellä. Tieto säteistä lisää 
vastuutamme siitä, mitä niiden tukemana 
teemme. Säde-energioiden ymmärtämi-
nen kuuluu kuitenkin kehitystehtäviimme. 

Näkökulmamme maailmasta vaihtuu, 
kun siirrymme kuudennen säteen vaiku-
tuspiiristä seitsemännen säteen ajatusta-
paan. Olemme etsineet kohdetta rakkau-
dellemme ja palvonnallemme, ja odotimme 
tuon kohteen kertovan meille, mikä on oi-
kein ja mikä väärin. Seitsemäs säde sallii 
meidän nähdä, miten monipuolisia arkem-
me ja pyhämme ongelmat ja tehtävät ovat, 
ja tunnistaa niihin sisältyvät kehityksen ja 
muuntumisen siemenet. Se antaa keinoja 
ohjata tuota muuntumista. Se ei poista tar-
vettamme saada korkeinta ohjausta. 

Viides säde on seitsemännelle säteel-
le mitä paras kumppani auttaessaan meitä 
terävöittämään erottelukykyämme. Viides 
säde ruokkii mieltämme ja ajatteluamme 
tieteellisellä ja muulla täsmällisellä ja oi-
kealla tiedolla. Sen avulla olemme valmiim-
pia näkemään, mihin suuntaan asioita on 
syytä kehittää. Tämä antaa seitsemännen 
säteen toiminnalle oikean lähtökohdan. 

Vaikka seitsemännen säteen on perin-
teisesti ajateltu liittyvän magiaan ja alkemi-
aan, kuuluu sen alaan aivan jokapäiväisen 
kehitystyön tukeminen. Paremman huo-
misen rakentaminen sisältää molempia, 
sekä esoteerista puhdistusta ja muuntamis-
ta että konkreettista uuden luomista. 

Puhdistusprosessin on usein ajateltu 
olevan vaikea ja jopa tuskallinen. Vanhan 
sanonnan mukaan kuljemme kärsimysten 
kautta tähtiin. Mikäli käytössämme olisivat 
vain edellä nimetyt seitsemän luovan ener-
gian sädettä, tämä voisikin kuvata tilan-
nettamme varsin hyvin sekä yksilöinä että 
ihmiskuntana. 1900-luvun viimeisinä vuo-
sikymmeninä on saataville kuitenkin avau-
tunut uusia säde-energioita. Puhutaan vii-

destä uudesta säteestä. Ne ovat yhdistelmiä 
seitsemästä perussäteestä ja niin sanotun 
Alkulähteen korkeasta energiasta. 

Kahdeksas, puhdistamisen säde, koos-
tuu säteistä 4, 7 ja 5. Yhdeksäs säde on ilon 
ja henkisten kykyjen ja sielun ilmenty-
misen säde. Se muodostuu säteistä 1 ja 2. 
Kymmenes, tasapainon ja hengen ilmenty-
misen säde, sisältää säteitä 1, 2 ja 3. Yhdes-
toista, palvelemisen säde, koostuu säteistä 
2, 5 ja 1. Sen sanotaan poistavan viimeiset-
kin henkisen nousun esteet. Kahdestoista, 
kaikkiallisen kauneuden kultainen säde, 
muodostuu yhdistelmänä kaikista säteistä 
1, 2, … ,11. Uusien viiden säteen voi katsoa 
olevan seitsemännen säteen alasäteitä. Ne 
ovat ominaisuuksiltaan puhdistavia ja nii-
den kaikkien sisältämä Alkulähteen energia 
tekee niistä kauniita ja korkeavärähteisiä. 

Näiden sädejärjestelmään tulleiden li-
säysten lisäksi on tullut esiin, että 12:lla 
perustason säteellä on olemassa vastineita 
korkeammilla olemassaolon tasoilla, kuten 
kausaalitasolla, joka kantaa karmaamme 
tai luonnonhenkien tai valon enkelien ta-
soilla. Olemme näin siirtymässä Vesimie-
hen aikaan varustettuna uusilla energioilla, 
joita ei ole koskaan aikaisemmin ollut käy-
tössämme. 

Ilmaelementin hallitsemana Vesimie-
hen aikana on varauduttava myös siihen, 
että vapaat tuulet puhaltavat eteemme mo-
ninaisia houkuttavia ajattelutapoja, jotka 
tarjoavat mahdollisuuksia ajautua harha-
teille. Erilaiset salaliittoteoriat ja sosiaalisen 
ja muun median kautta leviävät uskomuk-
set antavat esimakua siitä, millaisia testejä 
henkisen tien etsijät kohtaavat uutena ai-
kakautena. Myös kehityksen vastavoimat 
tulevat oletettavasti käyttämään hyväk-
seen uuden aikakauden olosuhteita. Eräi-
den toimijoiden on jo nyt nähty levittävän 
johdonmukaisesti omia valeitaan. Erotte-
lukyvyn merkitys tulee olemaan entistäkin 
tärkeämpi, jos tahdomme henkistä nousua 
itsellemme ja ihmiskunnalle. Onneksi tu-
kenamme on ainakin aluksi viidennen sä-
teen erottelukykyä rakentava voima. 

Seitsemän perussäteen energiat ovat 
joka tapauksessa saatavilla. Sädejärjestel-
mään tulleet lisäykset, viisi uutta sädettä ja 
korkeammilla tasoilla vaikuttavat säteiden 
muodot, tulevat käyttöön vain, jos kutsum-
me niitä toimintaan. Siksi meillä ihmisillä 
on vastuu siitä, millä tavoin tahdomme tu-
levana aikana muuntua ja muuntaa olo-
suhteitamme. Olemmeko valmiita muun-
tumaan korkeimman valon kantajiksi?

Ajan uudet energiat

Seppo Ilkan luento Turun henkisen 
keskuksen illassa 13.10. Katso s. 11.

Matka sydämeeni

Bruno Gröning 1906–1959.

Bruno Gröningin ystäväpiirin ko-
koontumiset Turussa Konsan Kar-
tanossa,  katso s. 10 Toistuvat tapah-
tumat. Dokumenttielokuvan ”Ilmiö 
Bruno Gröning” esitys Turussa su 
2.10. klo 12. Katso s. 10. Elokuvan tii-
seri: https://youtu.be/WOBB2740aKU
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