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Helbredelsesberetning 

Emilie Weber, Bielefeld, 24.6.1949 

Siden 1935 har jeg efter lægernes angivelse lidt af voldsom gigt og reumatisme. Ar-
me og ben er med tiden fuldkommen forvoksede og forskudte. Jeg har siden da hele 
tiden været under lægebehandling. Alle lægernes besøg og anbefalinger har jeg 
fulgt. Resultatet var betydningsløst. Siden begyndelsen af 48 var jeg ikke mere i 
stand til at gå, og var fuldkommen bundet til stolen. Siden har jeg løbende taget me-
dicin, der skulle kunne tage smerterne. 

Gennem anbefaling fra hr. Peter Lanzenrath er det lykkedes mig, i juni 1949, at invi-
tere den som ”mirakeldoktoren fra Herford” kendte hr. Bruno Gröning hjem til mig. Hr. 
Gröning talte med mig i omtrent ½ time, og sagde, at jeg skulle rejse mig fra stolen, 
og foretage de første forsøg på at gå. Derpå var det muligt for mig flere gange at gå 
gennem mit køkken, uden brug af nogen som helst støtte eller stok. Hr. Gröning sag-
de også til mig, at han måtte trække vand ud af min krop, og at min urin ville blive 
farvet meget mørk. Alt dette er sket. Det var mig endog muligt næste dag at foretage 
en lille spadseretur i min gård, hvad jeg til stadighed har kunnet gøre siden da. End-
videre sagde hr. Gröning, at jeg ville få stærke smerter i den næste tid. Men disse 
smerter ville være anderledes end dem, jeg hidtil havde haft. Også dette er sket. 
Desuden har både jeg og min omgivelser kunnet konstatere, at vandet lidt efter lidt 
udskilte sig fra min krop, så de opsvulmede ben, arme og ansigt i dag er svundet me-
re og mere. Dette blev endog konstateret af min behandlende læge. Mit almenbefin-
dende er siden hr. Grönings besøg blevet betydeligt bedre. Disse erklæringer afgiver 
jeg hermed under ed. 

Bielefeld, den 24.6.49 
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