Sue Dhaibi:
Skeptiset Sveitsi, Saksa ja
Espanja

Sveitsiläisespanjalainen Sue Dhaibi oli Suomen Spiritualistisen Seuran
emännöimän kesäseminaarin ulkomainen meediovieras.
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Sue Dhaibi kertoo kokevansa olevan hieman erilainen meedio ja arvelee sen johtuvan ateistisessa lapsuudenkodissa kasvamisesta.
– Olin kuitenkin jo lapsena kiinnostunut näkymättömästä maailmasta. Teininä
ahmin spiritualistista kirjallisuutta ja aloin
nähdä enneunia, jotka liittyivät omaan elämääni ja lähitulevaisuuteen. Koska vanhempieni kanssa ei voinut näistä asioista
keskustella, kului pitkä aika ennen kuin
sain tietää, että suvussani on ollut useita
parantajia ja meedioita.
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Enolla on ollut merkittävä vaikutus Suen henkiseen tiehen. – Matkustin 16-vuotiaana Espanjaan sukulaiseni hautajaisiin.
Olin todella hämmästynyt, kun katoliseen
kirkkoon kuuluva enoni tuli hautajaisissa kertomaan minulle ruumiista irtautumiskokemuksistaan ja totesi minulle: ”voit
edetä”. En ollut kertonut enolleni enneunistani enkä kiinnostuksestani spiritualismiin.
Koin, että tämä oli enneunien ohella vahva todiste henkimaailmasta. Ateistisen kodin perintönä todisteet ovat olleet minulle
tärkeitä uskossani. Kun 21-vuotiaana menin brittimeedioiden oppiin Sveitsissä, tiesin mihin suuntaan kulkea.

Sveitsiin spiritualistinen liike rantautui
1970-luvulla, kun brittiläisiä meedioita
vieraili Baselissa. Jo aiemmin 1950-luvulla
joukko teologeja ja psykologian tohtoreita
oli perustanut parapsykologisen yhdistyksen Zürichissä.
36-vuotias Sue on saanut spiritualistisen oppinsa Baselissa ja hän arvostaa korkealle mahdollisuutta opiskella omassa
kotimaassa. – Kaikkialla tämä ei ole mahdollista. Esimerkiksi Saksassa ei ole spiritualistisia keskuksia. Tunnenkin tarvetta
työskennellä Saksassa ja viedä sinne spiritualistista tietoa.
Sue pohtii, kuinka luterilaisuuden ansiosta suomalaiset ovat vapaampia uskonnollisuudessa kuin tiukan katolilaisessa Espanjassa. – Kokemukseni mukaan monissa
katolisissa maissa halutaan rajoittaa hengen vapautta eikä anneta sijaa henkimaailmaan liittyville ilmiöille. Onkin tärkeää
taistella hengen vapauden puolesta ja viedä spiritualistista tietoa erityisesti tällaisiin maihin, vaikka se kohtaakin vastuksia.
Suella onkin nykyään toimipaikat Sveitsin Bernin lisäksi Saksan Münchenissä. –
Mielestäni Sveitsi ei ole vielä valmis spiritualismille. Tämä näkyy esimerkiksi siinä,
että opiskelijani eivät uskalla kertoa spiritualismista sukulaisilleen.
Sue on kuitenkin toiveikas, että hengen
viisaus ja rakkaus leviävät myös katolisissa maissa. – Epäilijöitä on paljon, mutta
monet alkavat keskustelun edetessä kertoa
omista kokemuksistaan. He saavat näin vähitellen todisteita henkimaailmasta ja oivaltavat mistä on kyse. Henkimaailma ei
tunne rajoja, rajat ja esteet rakentavat ihmiset itse skeptisyydellään.

Työsopimus henkimaailman
kanssa
Sue kertoo olevansa hermostunut aina ennen meediotilaisuutta. Keho reagoi tyhjen-

tyen ja puhdistuen. Tämä jännitys nostattaa kehoon adrenaliinia, jota hän tarvitsee
keskittymiseen ja mielen valppaana pitämiseen. – Meediotyöskentelyssä on tärkeää löytää omat keinonsa ylläpitää mielen
valppautta. Vuosien saatossa löytää itselle sopivat keinot.
Sue valmistautuu meediotilaisuuteen tutustumalla huoneeseen etukäteen aistien
mitä on tulossa. Huone on aina täynnä innokkaita osallistujia, ja siksi Sue pyytää
henkimaailmasta tulemaan yksi kerrallaan. Sue myös toivoo hyviä ja tottuneita
kommunikoijia henkimaailmasta. – Meedio on kuin simultaanitulkki. Myös meedion on kehitettävä osaamistaan, jotta voi
toimia mahdollisimman hyvänä viestin välittäjänä.
Suella on useita henkioppaita, ja meediotilaisuudessa hänen rinnallaan on tietty opas, jonka tehtävänä on auttaa viestien välittämisessä. – Opas varmistaa, että
meediolla on turvallinen olo. Kun meedio
antaa luvan, avataan ovi henkimaailmaan.
Luon mielikuvan energiasuojasta, kuplasta, ympärilleni ja pyydän henkimaailmasta sielun yhden kerrallaan astumaan tähän
energiakehään kommunikoimaan. Tilaisuuden päätteeksi suljen yhteyden henkimaailmaan kulkien takaisin oviaukosta ja
sulkien oven takanani.

maan. Siellä kuullaan aina toiveemme ja
saamme vastauksen, kun aika on oikea. Älä
anna omien käsitystesi vaikuttaa ja rajoittaa henkimaailman viestiä.
Sue tietää kokemuksesta henkimaailman viestivän viisaasti, oivaltavasti ja myös
humoristisesti. – Huomaan usein, että
henkimaailma huvittelee kustannuksellani meediotilaisuuksissa. Saan välitettäväkseni yllättäviä ja erikoisia viestejä, joiden
kautta myös minua meediona opetetaan.
Sue kertoo esimerkin yksityisistuntoon
tulleesta henkilöstä, joka sai viestin isoäidiltään. Haasteelliseksi viestinvälityksen teki se, että henkilöllä oli suvustaan vain pieniä tiedonmurusia, koska hänet oli vauvana
adoptoitu toiseen perheeseen. Viestiä tuonut isoäiti kertoi yksityiskohtaisia tietoja
henkilön äidistä ja tämän työpaikasta.
– Henkilö kirjoitti minulle kaksi vuotta
myöhemmin kertoen matkustaneensa toiseen maanosaan ja löytäneensä biologisen
äitinsä meedioistunnossa isoäidiltään saamiensa tietojen ansiosta. Tämä on mahtava todiste meille kaikille henkimaailman
viisaudesta!

Usko hengen viisauteen
Henkimaailma on mukana sielumme kehityksessä. Sue neuvoo keskustelemaan
henkimaailman kanssa ja antautumaan
sen viisaudelle ja rakkaudelle. Sue painottaa myös, että henkimaailmassa on erittäin paljon älykkyyttä, vaikka tätä ei juurikaan tuoda esiin.
– Anna henkimaailman inspiroida sinua, sanojasi, tekojasi, luovuuttasi ja koko
elämääsi. Henkimaailma ei ole vain kertomassa, että meitä rakastetaan, vaan siellä halutaan auttaa meitä monin tavoin. Jos
toivot jotain elämääsi, lähetä se toive suoraan oikeaan osoitteeseen eli henkimaail-
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