
JÜRGEN BLOCK

Taivas avautui. Seisoin äärettömän 
kirkkaassa valossa, vaikka ympä-
rilläni oli oikeastaan sysimustaa. 

Ääni puhui minulle: ”Seuraa minua, sinut 
on valittu!”

Tällaiseksi tai vastaavanlaiseksi moni 
ihminen kuvittelee kohtaamisen Jumalan 
kanssa. Mutta se on Hollywoodia. Se ei ole 
todellista. Eteneminen henkisellä tiellä, 
riippumatta siitä, miksi haluattekin kään-
tymistä Jumalan, Korkeamman minän tai 
Lähteen puoleen nimittää, on suurim-
maksi osaksi työtä, työtä ja vielä kerran 
työtä. Näin sen ilmaisi Hape Kerkeling, 
saksalainen koomikko, kirjailija, juonta-
ja, näyttelijä, laulaja ja vielä paljon muu-
takin. Hän julkaisi toukokuussa 2006 kir-
jan ”Ich bin dann mal weg” (suom. Olen 
vähän aikaa poissa) pyhiinvaellusmatkas-
taan Pyhän Jaakobin tiellä vuonna 2001. 
Kirjasta tehtiin elokuva ja sitä näytettiin 
vuonna 2015 elokuvateattereissa Saksassa. 
Hapen sappirakko oli poistettu ja hänelle 
oli tullut äkillinen kuulonmenetys. Se oli 
hänelle merkki siitä, että hänen pitää teh-
dä jonkin aikaa vähemmän ja sallia itsel-
leen tauko. Kesä- ja heinäkuussa 2001 hän 
vaelsi 630 kilometria Pohjois-Espanjassa 
Jaakobin tietä Santiago de Compostelaan. 
Kirja on yksi menestyksekkäimmistä sak-
sankielisistä tietokirjoista ja sitä on myyty 
miljoonia kappaleita. Kerkeling konkreti-
soi kirjassa henkilökohtaisen uskonkoke-
muksensa huudahduksella: ”Olen tavan-
nut Jumalan!”

Monet ihmiset etsivät Jumalaa. Jos-
kus siihen tarvitaan sysäys, kuten Hapen 
kohdalla, joskus se on erityinen koke-
mus tai suoranainen kohtalonisku, joka 
saa aikaan kääntymisen henkisten asioi-
den puoleen. Joskus se on yksinkertai-
sesti vain tunne. Ja niin ihmiset menevät 
temppeleihin, synagoogiin, kirkkohin tai 
muihin vastaaviin paikkoihin, he etsivät 
pyhiä miehiä ja naisia, seuraavat guru-
ja tai muita mestareita, heistä tulee osa 
erityistä uskonsuuntausta tai järjestöä, 
he harjoittavat reikiä, harrastavat joo-
gaa tai virittäytyvät Heilstromille Bruno 
Gröningin opin mukaisesti. Ihmiset löy-
tävät Jumalan eri tavoin ja kulkevat löy-
tämäänsä tietä.

Kääntyminen Jumalan puoleen on 
usein yhteydessä sanaan ”usko”. Ihmiset 
löytävät taas uskon – mutta mihin he us-

kovat? Sanotaan: ”Usko voi siirtää vuoria.” 
Niin, mutta miten se toimii? 

Bruno Gröning (1906–1959) piti toi-
sen maailmansodan jälkeen Saksassa us-
konesitelmiä aikana, jolloin uskoa Ju-
malaan ja luottamusta hänen apuunsa 
testattiin enemmän kuin tuskin koskaan 
aikaisemmin. Hän halusi saada ihmiset, 
joita virtasi tuhansittain hänen luokseen, 
uskomaan taas Jumalaan. Lukemattomat 
tulivat terveiksi pelkästään osallistumalla 
hänen julkisiin tilaisuuksiinsa, he kokivat 
parannusta ihmissuhteissa ja perheissä tai 
saivat muunlaista apua. Hänelle lähetet-
tiin tuhansia kiitoskirjeitä.

Gröning sanoi mm.: ”Jos olemme ha-
lukkaita ottamaan uskon sisimpäämme 
tai jos uskosta on tullut jo osa elämääm-
me ja olemme valmiita elämään tässä us-
kossa, silloin meillä on kaikki.”

Hän osoitti myös yhteyden uskon ja 
Jumalan välillä: ”Ja Jumala myös auttaa, 
kun ihminen uskoo siihen, kun hänellä on 
hyvä, jumalallinen tahto, jossa hänen on 
myös tarkoitettu elävän ja jos hän ei ka-
dota uskoa Jumalaan. Jumala auttaa hän-
tä, hän uskokoon vain!”

Se riippuu siis jokaisen ihmisen hen-
kilökohtaisesta päätöksestä, niin kutsu-
tusta ”vapaasta tahdosta”. Jokainen ih-
minen päättää siitä, mihin uskoo. Tässä 
meillä on myös vastaus kysymykseen: 
Miksi Bruno Gröning? Bruno Gröningin 
oppi kiinnittää ihmisen huomion päätök-
sen välttämättömyyteen, tietoiseen pää-
tökseen hyvän ja pahan välillä.

Bruno Gröningin oppi on juuri mei-
dän aikanamme hyvin ajankohtainen, sil-
lä tietoinen kääntyminen Jumalan puo-
leen voi suojella ihmistä joutumasta 
negatiivisten voimien armoille. ”Harmaa-
ta vyöhykettä” ei ole. Onnellisuuden saar-
ta, jonka voi ostaa rahalla jostakin ei-ke-
nenkään-maalta hyvän ja pahan välistä, ei 
ole. Bruno Gröning sanoi täysin selvästi: 
Jos ei yhdisty tietoisesti positiiviseen, Ju-
malaan, on automaattisesti yhteydessä 
negatiivisuuteen, negatiiviseen energiaan, 
pahaan. Useimmat Ihmiset eivät tätä tie-
dä ja antavat viettelysten, valheiden ja ma-
teriaalisen maailman illuusioiden, tämän 
näennäismaailman, joka lupaa yksinker-
taista, helppoa tietä, sokaista itsensä. He 
ottavat yhä enemmän negatiivista itseen-
sä, kunnes eivät enää kykene huomioi-
maan sisäistä tunnettaan, kunnes sielu ei 
osaa enää erottaa hyvän ja pahan välillä. 

Jumalan voimaa on yllin kyllin täl-
lä ihanalla maapallolla. Ihmiset ovat vain 
unohtaneet, miten yhdistyä positiiviseen 
voimanlähteeseen ja miten tätä voimaa 
saadaan kehoon. Tämän yksinkertaisen 
tiedon Bruno Gröning antoi elämänopis-
saan. Tuhannet ihmiset myös meidän ai-
kanamme ovat tulleet tämän tiedon avulla 
terveiksi oppimalla yhdistymään jumalal-
liseen voimaan, Heilstromiin, kuten Bru-
no Gröning tätä parannuksen voimaa 
myös nimitti, ottamalla positiivista ener-
giaa vastaan ja antamalla sen vaikuttaa.

Bruno Gröning: ”Se on Jumalan voi-
maa, jota jokainen ihminen, jos hän ha-
luaa ottaa sitä vastaan, on myös ottava 
vastaa.” Hän sanoi myös: ”Siksi on tar-
peellista huolehtia siitä, että olette aina 
täynnä energiaa. Luota ja usko, jumalalli-
nen voima auttaa ja parantaa!” 

Tätä oppia ja miten parannuksen voi-
maa otetaan vastaan sekä monia muita 
seikkoja annetaan Bruno Gröningin ys-
täväpiirissä eteenpäin. Bruno Gröningin 
ystäväpiiri on ihmisten vapaaehtoinen, 
kansainvälinen yhteenliittymä, ihmisten, 
jotka kokevat Bruno Gröningin opin ar-
vokkaaksi ja ovat saaneet apua oppia nou-
dattaessaan. Ystäväpiirin perusti Grete 
Häusler (1922–2007). 

Hän tutustui Bruno Gröningiin vuon-
na 1950 ja koki itse jo ensimmäises-
sä tapaamisessa parantumisen kolmesta, 
lääketieteen näkökulmasta parantumat-
tomasta sairaudesta. Sen jälkeen hänestä 
tuli Bruno Gröningin läheinen avustaja, 
joka perusti yhteisöjä Itävaltaan.

Bruno Gröningin kuoleman jälkeen 
vuonna 1959 Grete Häusler totesi, että pa-
rantumisia tapahtui edelleenkin. Vuonna 

Miksi Bruno Gröning?
Monet tiet vievät Jumalan luo 

– toiset ovat pidempiä, toiset lyhyempiä

1979 hän perusti ystäväpiirin, jonka teh-
tävä on säilyttää jälkipolville Bruno Grö-
ningin henkinen perintö ja tarjota ih-
misille avunsaannin ja parantumisen 
mahdollisuus. Ennen kuolemaansa hän 
antoi ystäväpiirin johtajuuden vuonna 
2007 pojalleen Dieterille. 

Dieter Häusler vastaanotti ystäväpii-
rin edustajana vuonna 2013 Rauhanpyl-
väs-palkinnon, Yhdistyneiden kansa-
kuntien alaisen World Peace 
Prayer Societyn rauhanpal-
kinnon. https://www.youtube.
com/watch?v=gCN0JySymhY

Siten kunnioitettiin Bruno Grönin-
gin ystäväpiirin vuosikymmeniä kestä-
nyttä sitoutumista henkistä tietä Bruno 
Gröningin opin mukaisesti tapahtuvan 
avunsaannin ja parantumisen saralla. Kii-
tospuheessa korostettiin sitä, että yksit-
täisen ihmisen parantuminen on tiiviis-
sä yhteydessä rauhaan kaikkien ihmisten 
välillä. Siltä osin Bruno Gröningin oppi ja 
tätä tietä tapahtuneet parantumiset ovat 
osallisina maailmanrauhaan. 

Ystäväpiirissä on runsaat 75.000 ys-
tävää yli 3000 paikallisessa yhteisössä lä-
hes 130 maassa. Näiden yhteisöjen ystä-
vät tapaavat toisensa joka kolmas viikko 
niin kutsutuilla yhteisötunneilla. Aikui-
sille tarkoitettujen paikallisten yhteisöjen 

ohella voivat myös nuoret ja lapset käydä 
omilla yhtesötunneillaan. Myös yhteisöis-
sä tapahtuu parantumisia. Bruno Grönin-
gin ystäväpiirin arkistosta löytyy tuhansia 
dokumentoituja parantumiskertomuksia.

Ystäväpiirin perustamisen 40-vuo-
tisjuhlan ja Bruno Gröningin kuoleman 
60-vuotispäivän kunniaksi järjestettiin 
vuonna 2019 ainutlaatuinen valoketju-
kampanja. Osana tätä kampanjaa esitettiin 
dokumenttielokuva ”Ilmiö Bruno Grö-
ning” maailmanlaajuisesti noin 900 kertaa. 
Tätä verratonta elokuvaa näytetään myös 
ystäväpiirin youtube-kanavalla. Elokuvan 
kolmea osaa on katseltu kaikilla kielikana-
villa tähän mennessä noin miljoona kertaa.

Bruno Gröningin ystäväpiirin 
suomenkielinen YouTube-kanava:
https://www.youtube.com/
channel/UCuCtlRT4gjg85R-
HG2k2GnMA

Mikäli haluatte tietää enemmän Bruno 
Gröningistä ja ystäväpiiristä, kääntykää 
seuraavan yhteydenottopisteen puoleen: 
https://www.bruno-groening.org/fi/yhte-
ystiedot/yhteydenottopiste tai:
Anneli Hasa
Puhelin: +358  (0) 50 - 5230317
Sähköposti:anneli.hasa@gmail.com

Grete Häusler

Grete Häusler ja Bruno Gröning Dieter Häusler, Bruno Gröningin  
ystäväpiirin johtaja

Bruno Gröningin ystäväpiiri rahoittaa toimin-
tansa lahjoituksilla, ja avustajat tekevät va-
paaehtoistyötä. Ystäväpiiri ei ole yhteydes-
sä mihinkään uskontoon, uskontokuntaan tai 
maailmankatsomukseen. Siihen kuuluu ihmi-
siä kaikista suurista maailmanuskonnoista. 
Ystäväpiirin nettisivuja voi lukea 29 kielellä, ja 
kirjoja Bruno Gröningistä ja hänen opistaan on 
käännetty 54 kielelle.

Bruno Gröningin esikuvan mukaan ystäväpii-
rissä ei anneta diagnooseja eikä terapiaa, ei 
tutkita eikä hoideta. Mutta lääkärissä käynte-
jä, lääkkeiden käyttämistä, terapioita ja kirur-
gisia toimenpiteitä ei myöskään kielletä. Bru-
no Gröningin mukaan jokainen parantuminen 
tapahtuu Jumalan armosta. Siitä syystä Bruno 
Gröningin ystäväpiirissä ei anneta lupauksia 
parantumisesta.

Bruno Gröningin ystäväpiirin 
suomenkieliset nettisivut:
https://www.bruno-groening.
org/fi

Bruno Gröningin ystäväpii-
rin suomenkielinen YouTube-
kanava:
https://www.youtube.com/
channel/UCuCtlRT4gjg85R-
HG2k2GnMA
Lisätietoja elokuvasta ja sen esitysajoista löy-
tyy osoitteesta
www.bruno-groening-film.org

TERVETULOA KURSSEILLE

www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Aija Lento p. 040 591 8742,  info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi

esim. reiki, ayurvedinen pää- ja kasvohieronta,  joogaretriitit,
yrtit ja kukkaterapia, kuumakivihieronta, shiatsu, kuppaus,
kasvisruokakurssi, aroma- ja vyöhyketerapia, koirien luonnon-
mukainen hoito, mielen ja painon hallintaa hypnoosin ja mieli-
kuvien avulla, uniretriitti, shamaanikurssi sekä unelmien lomapaketti.
Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.
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