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Helbredelsesberetning (brev til Bruno Gröning) 

M. W., H., udateret 

Jeg har behov for at fortælle Dem om de sundhedsmæssige fremskridt jeg gør. Jeg 
er overbevist om, at Vorherre gennem Dem lader nye sunde kræfter flyde ind i min 
krop. 

Siden 19.. har jeg været under lægebehandling. Ved en klinisk undersøgelse blev 
der konstateret en rygmarvslidelse, som lægerne kaldte Syringomyeli [sjælden kro-
nisk lidelse, som bl.a. giver lammelser, svind af muskulaturen og tab af følesansen, 
specielt i armene, o.a]. Det begyndte med følelsesløshed i venstre arm og venstre 
side. Ofte så stærke smerter indvortes, at jeg var ude af stand til at tænke en klar 
tanke. Mine kræfter aftog stadig mere, selv om jeg gentagne gange opsøgte klinik-
ken. Der kom ligevægtsforstyrrelser, det gik dag for dag dårligere med at gå. Fød-
derne begyndte at blive lamme. Jeg kunne ikke mere gå op af trapper. 

Da hørte jeg om hr. Gröning. Gode mennesker tog mig med i bil til foreningsmødet. 

Jeg følte mig godt tilpas der. Jeg begyndte at tro og at håbe! 

Før min tro rigtig havde slået ro, begyndte jeg at tvivle. Men med denne tvivl svandt 
også følelsen af velvære. 

Gudskelov opnåede jeg igen troen og tilliden. I dag er jeg fast overbevist om Deres 
mission, som vor himmelske far har pålagt Dem at opfylde på denne jord. 

Siden denne overbevisning helt har besjælet mig, går det igen fremad med mig. Jeg 
kan igen stå frit, jeg behøver ikke ængsteligt at føle efter noget at holde fast i. De 
sidste dage går jeg gennem stuen uden stok. Jeg glæder mig til foreningsaftenen i 
dag, for jeg ved, at jeg alene kan gå op af trappen, hvor to gode, hjælpsomme men-
nesker tidligere har båret mig. 

Hr. Gröning, De vil ikke have noget. Tak, fordi De hjælper mig og mange syge med-
mennesker til at få sundheden igen. – Så vil jeg ved min daglige takkebøn, som jeg 
sender til himlen, bede vor allesammens Far for Dem. 

Gid de kommende uger vil gå godt for Dem. Ja, måtte Deres modstandere erkende 
sandheden! 

I taknemmelighed 

(signeret) M. W. i H. 
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Kilde: 

Josette Gröning (Hrsg.): Den åndeligt-sjælelige helbreder (Denkendorf ved Plochin-
gen/Neckar 1960) nr. 9, S. 143 


