
Helbredelsesberetning 

A. B., P., 1949 

Version fra 29.8.2012                       www.bruno-groening-stiftung.org Side 1 af 2
 

Henvisning 

Eget navn og stednavn er gjort anonyme, men står i det originale dokument. 
 

Helbredelsesberetning 

A. B., P., 1949 

Beretning om helbredelse den 17. oktober i Plesskeller, Rosenheim 

Efter at jeg ved den første helbredelse i Traberhofs spillesal den 1. oktober, gennem 
hr. Gröning fik lov til at mærke en væsentlig bedring (jeg kunne bedre bevæge hal-
sen), der indledte helbredelsen, men ikke var fuldstændig, fik jeg af hr. Kuhlmann et 
kort, for at kunne deltage i den ovenstående helbredelse. 

Hr. Gröning kom hen imod kl. 2. I sin tale sagde han, at dette foreløbig ville være 
hans sidste helbredelser, og at han nu kun ville helbrede på kursteder. Han lod os 
tage genstande, som han påvirkede, i hånden og løfte den. For mig var det første 
gang, jeg fra min kugle mærkede en stærk kriblen i hænder og fødder. Fra det fjerne 
kunne jeg (jeg sad næsten helt nede for enden af salen) iagttage forskellige helbre-
delser. En herre blev befriet for mangeårigt muskelsvind, en kvinde for stærk hjerte-
astma. En lang tid beskæftigede hr. Gröning sig med en ung pige, som i næsten seks 
år var lammet, gennem hr. Gröning kunne hun bevæge sine lemmer frit og gik rundt i 
salen. Hen imod kl. 6 eller 7 aften, blev hr. Gröning så kraftigt forstyrret af udiscipline-
rede mennesker, at han forlod salen før tid. Håbet om endnu engang at tale med 
ham ved en eventuel runde, var forgæves. 

Meget betaget gik jeg om aftenen kl. 11 op på mit værelse. Fru S. og en tunghør da-
me fra Hamborg delte natkvarter med mig. Før jeg gik til sengs, lagde jeg, på grund 
af min årebetændelse, som havde plaget mig i dagevis, en våd klud og derover et 
uldent tæppe over det højre ben, som jeg lejrede højt. På grund af dagens ophidsel-
se kunne jeg ikke falde i søvn. Jeg tog min kugle i hånden og mærkede, at det krib-
lede mere og mere stærkt i hånden, og en strøm gik gennem min krop. I tankerne så 
jeg hele tiden hr. Grönings ansigt for mig, da han sagde: ”Læg venligst mærke til, 
hvad der foregår i Deres krop.” Det må have været hen imod kl. 3 morgen, at min 
venstre fod begyndte at banke voldsomt. Efter en kortere afbrydelser blev det stær-
kere og stærkere, og gik også over i hele det venstre ben, så kroppen blev løftet ca. 
15 cm op. Kun overkroppen og det højre, højtlagte ben lå fladt. Gennem slagene fra 
mit ben, og den støj det gjorde, var min værtindes mor, det havde soveværelse en 
etage længere nede, kommet ud og havde vækket min værtinde og hendes mand. 
De troede, der var indbrud i deres bolig. De gik efter lyden, og stod foran vores dør, 
da fru S. ganske chokeret gik til dem og fortalte om mig. På spørgsmålet fra fru S., 
om hun skulle tænde lyset for mig, sagde jeg kun kort: Nej, vær venlig ikke at forstyr-
re. Selv den anden kvinde, hvis navn jeg ikke mere husker (hun var tunghør), var 
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vågnet ved støjen, og spurgte hvad der skete. Slagene holdt langsomt op, og jeg 
mærkede en hed bølge, ligesom en elektrisk strøm, der lagde sig om mig som et 
stramt bælte. Det var svært at trække vejret. Strømmen blev endnu stærkere, og 
pludselig kæmpede hænder, fødder og krop sammen, og jeg lå som stivnet der med 
tanken, nu bliver du lam. Pludselig fik jeg heftige smerter i hele kroppen, så jeg flere 
gange skreg højt, og tårerne løb fra øjnene. Efter nogen tid tog smerterne langsomt 
af, og jeg kunne igen trække vejret frit, alt var forbi. I mellemtiden var klokken blevet 
4 om morgenen, og jeg var træt og afkræftet. Næste dag mærkede jeg ingen smerter 
mere. Jeg følte mig fuldkommen fri. Fuld af taknemmelighed mod hr. Gröning, kørte 
jeg hjem næste dag. 

Fru A. B., K…str. 79 
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