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Henvisning: 

Dette er en afskrift af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning, som han holdt i München 
den 11. september 1949 foran ”Münchner Allgemeinen”s Redaktionsvindue.  

Optagelser af Bruno Grönings foredrag med hans originale stemme kan fås som cd, og kan bestilles 
på følgende Internetadresse: www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Tale af Bruno Gröning, München, 11. september 

”I håb om, at vejen til sundhed snart bliver frigivet …” 

Mine kære helsesøgende!  

I håb om, at vejen til helbredelse snart bliver frigivet, byder jeg Dem på det hjertelig-
ste velkommen. Det skal ikke være min sag; jeg sætter alt ind på det; jeg har til i dag 
ikke ladet noget være uforsøgt. Intet for mig selv, alt for menneskene, mennesker, 
som i årevis har længtes efter at blive raske, og som jeg ikke vil andet end at give 
dem sundheden igen. Derfor beder jeg Dem vente, til jeg har noget skriftligt i hånden, 
det vil sige, til man skriftligt har bekræftet, at jeg må gøre det, jeg føler mig forpligtet 
til. Jeg hjælper ikke kun Dem; jeg vil gerne hjælpe alle! Derfor beder jeg Dem om ikke 
at lade mig sprede mig over for mange opgaver, og vente, til denne dag og time 
kommer. 

De syge, den enkelte eller alle de, som står hernede, vil snart have mærket meget i 
kroppen. Jeg beder Dem om ikke at takke den lille Gröning, men tak ene og alene 
Vorherre! Jeg beder Dem om så vidt muligt at forholde Dem roligt, og nøje iagttage 
alt, hvad angår mig og Dem. Iagttag venligst hele Deres krop; så har De så meget at 
gøre, at De måske – jeg siger måske – modtager det, som De allerede længe har 
længtes efter. For det meste, eller altid, har det været sådan, at mange mennesker 
også har fundet hvad de søgte, og det er altid sundheden. Det er nu op til Dem selv, 
om De vil vente, det vil sige, om De har gjort Deres hjerte så parat, at De kan modta-
ge det guddommelige.  

Jeg beder Dem nu om gnidningsløst at forlade denne lille plads. Vær fornuftige; 
overbevis Dem om, hvad De allerede selv har fået i Deres krop! Der vil (snart) blive 
lejlighed til, at De finder vejen til mig, og at De kan komme til mig. 
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