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Henvisning: 

Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno 
Gröning den 11. september 1949 holdt på Traberhof ved Rosenheim.  

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

 

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 11. september 1949 om 
formiddagen 

”I dag vil jeg ikke sige meget, da jeg kun har lidt tid.” 

I dag vil jeg ikke sige meget, da jeg kun har lidt tid. Den forrige taler har allerede sagt 
det, jeg ville sige til Dem. Jeg tror, at De alle helt og fuldt har forstået, at Deres vej 
ikke var forgæves. Vent en times tid her, selv om jeg er borte. I den tid udfører jeg en 
fjernhelbredelse. Det er ikke den første, og det bliver heller ikke den sidste! Deres vej 
hertil var ikke omsonst. Hvis De ikke straks mærker noget her, så ved jeg med sik-
kerhed, at De (senere) vil give mig skriftlig besked om, at de alligevel har […] efter-
ladt Deres sygdom her. 

Jeg tror, at jeg med disse ord kan tage afsked. Tiden løber, og jeg håber, at De nu vil 
gå hjem og sige til alle Deres syge slægtninge og bekendte, at jeg ikke vil være her i 
løbet af denne uge. Der må en gang komme en anden tilstand, idet jeg endegyldigt 
går over til kursteder, som allerede i stort antal er blevet mig tilbudt. Det vil ikke vare 
længe, før alt vil forløbe under ordnede forhold. 

Jeg har med vilje ladet Dem vente indtil nu, da det også betaler sig, så flere menne-
sker kan komme (og høre det), og jeg beder Dem også sige det til dem, der kommer 
efter Dem, De modtager nøjagtig det samme. Hav tillid …  

(tilråb: ”Ja!”) 

… og styrk Deres tro. 

(tilråb: ”Ja!”) 

På gensyn! 
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