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Helbredelsesberetning 

Johanna Schuber, Fürth, 12.4.1957 

I 1953, ca. februar, fik jeg hele tiden stærke smerter i min højre arm. Midt i maj var 
det så slemt, at jeg ikke mere kunne bruge min arm. Jeg gik til lægebehandling hos 
fru dr. Götz-Bauer, Fürt, Friedrichstraβe, og hun sagde, at det var arthritis, desuden 
havde jeg et fuldstændigt nervesammenbrud, og jeg måtte indstille mig på, at denne 
arm næppe ville blive god igen. Så blev der ordineret kortbølgebestråling, men min 
arm blev desværre stadig dårligere. Det blev så slemt, at jeg ikke mere kunne gribe 
noget med hånden. I slutningen af 1953 opsøgte jeg så dr. Zech, Nürnberg, Fürther 
Straβe, som tog det meget alvorligt, og sørgede for, at der blev taget blodprøver og 
alt. Jeg har fået rigtig mange injektioner, alt var omsonst. Det begyndte desværre 
også i knæene, så jeg simpelthen sank sammen, og ikke mere kunne stå. Så var jeg 
seks uger i Bad Steben, men desværre også uden noget resultat. Da jeg kom tilbage 
fra denne kur, fik jeg af dr. Zech hver dag i ti uger, også søndag, sprøjtet syv ampul-
ler ind, og heller ikke det havde jeg reageret på. I august 1954 sendte dr. Zech mig 
så til røntgenlægen dr. med. Fritz Severin, Nürnberg, Breite Gasse. Resultatet var: 
udpræget spondylosis deformans. Dr. Severin sagde, at min sygdom var kommet 20 
år for tidligt, det var håbløst. 

Med denne skrivelse gik jeg så igen til dr. Zech, men han ville så ikke fortælle mig, 
hvad der var galt. Men da jeg sagde, jeg ved, at det er håbløst, indrømmede han det 
og sagde, at jeg skulle trøste mig med de mange andre, der også var uhelbredelige. 

Til sidst sagde han også, at der ikke var nogen grund til, at jeg fortsat kom til behand-
ling hos ham, for her var enhver lægelig kraft spildt; hvis en højere magt griber ind, 
kan De blive hjulpet, men ikke med en jordisk, men jeg kunne alligevel forsøge det 
hos kiropraktiker dr. Miehlke. Jeg gik altså også derhen, men det var samme resultat, 
Jeg blev strakt, og alt muligt blev forsøgt, men desværre var det også formålsløst. 

I slutningen af 1954 fandt jeg så gennem Okkulte Stimme1 Deres skrevne adresse, 
og fik så i februar 1955 gennem hr. Schmidt, Heidelberg, sendt en kugle. Fra da af 
kunne jeg, takket være vor ”himmelske faders” nåde, kun mærke lutter bedring, og i 
dag er jeg igen så vidt, at jeg kan klare alt mit huslige arbejde alene. I slutningen af 
1955 undrede dr. Miehlke sig over, at det nu gik fremad med mig, hvad det var jeg 
drev med, for han havde virkelig intet håb mere. Jeg sagde så kun ”åndelige helbre-
delse, jeg tror på guddommeligheden”. Så smilede han og sagde; ”Fortsæt bare med 
det.” Men dr. Miehlke tog i slutningen af 1955 til et universitet i Schweiz. Fra da af har 
jeg ikke mere søgt nogen læge, blot fandt der en undersøgelse sted i oktober 1956 

                                                 
1 Navnet på et tidsskrift 
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hos dr. Grünbau, Fürth, der så mente, det skyldtes min vilje, at jeg kunne blive rask 
på den åndelige helbredende måde. 

Füfth/Bay., den 12. april 1957 

Johanna Schuber 

Kilde: 

Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen 


