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Foredrag af Bruno Gröning, München, 7. september 1950 

”Nu er jeg kommet for at sige et par ord til Dem.” 

Mine kære helsesøgende! 

Nu er jeg kommet såvidt som til at sige et par ord til Dem. Talen alene er ikke afgø-
rende, den gode handling er afgørende. Som det hidtil var her, måtte der først tages 
hensyn til børnene, og de ældre folk måtte nu engang finde sig i, at børnene kom i 
første række. 

Det var egentlig ikke særlig nødvendig, for at give Dem alt med på vejen som De 
havde forventet her, eller som De overhovedet forventer. For De er alle for størstede-
len kommet her med ønsket om at blive sunde, og for dette behøver man egentlig 
ikke så meget. Heller ingen af de tilstedeværende syge behøver at fortælle mig, hvil-
ke lidelser de er behæftet med. Jeg ved det også, uden at De siger noget til mig. Men 
jeg må bede Dem om, at De ikke sjæleligt belaster Dem med Deres sygdom, det vil 
sige, at De ikke tænker på den, ikke siger, nu må dette eller hint ske. Mit lille ord-
sprog lyder: Ikke forlange, men opnå! Og så længe De beskæftiger Dem med lidel-
sen, er det mig umuligt at fratage Dem lidelsen. Sådan som jeg hidtil har gjort det, og 
også fortsat gør det, går det bedre, end De overhovedet har tænkt Dem. Enhver har 
sådan sin egen forestilling. Den ene tror, jeg må gøre dit, og den anden tror, jeg må 
gøre dat. Jeg giver aldrig mennesket ret til at forlange noget af mig. Derfor siger jeg, 
at han skal opnå, at han skal modtage det, han behøver for at blive sund. Og ikke 
anstrenge sig for meget, ikke sidde på sygdommen, det vil sige, ikke beskæftige sig 
med sygdommen. Ved tunghøre er det jo sådan: ”Jeg hører intet, og jeg har smerter 
her og der.” Når jeg nu stiller spørgsmålet, hvem har smerter, så beder jeg: løft den 
højre hånd. 

For at De forstår mig rigtigt, vil jeg kort forklare Dem det. Hvis jeg for 30 år siden 
havde fortalt om et radioapparat som, hvis et menneske talte et eller andet sted, lad 
os sige i Berlin eller München, eller lad os sige i et hvilket som helst fremmed land, at 
man så hørte det fra denne radiokasse, så havde De sagt: Han er ikke rigtig klog. I 
dag er det en selvfølge for Dem. Det kan heller ikke forklares. Hvad senderen sen-
der, kan De modtage over modtageapparatet; det foregår trådløst. Og på samme 
måde får jeg løbende beretninger, sådan som der i dag var to gejstlige her og fortalte 
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mig om mennesker, som jeg aldrig havde set. De havde kun udtalt ønsket – og netop 
derfor må det jo skulle dreje sig om en syg. Og så opfyldte jeg deres ønske. Intet 
menneske behøver at fortælle mig, hvilke sygdomme den ene eller den anden er el-
ler var belastet med. Jeg har sagt det til ham, jeg har givet dem dette med til den sy-
ge, og så stemmer det ene som det andet. Ikke alle mennesker er belastet med den 
samme lidelse, og netop derfor, fordi det er så forskelligt, og når jeg siger, i dette se-
kund er mennesket påvirket, uden at man har sagt mig navn, bolig eller sygdom, så 
er det sket. Det er uforståeligt for Dem, ligesom jeg netop sagde, hvis jeg for 30 år 
siden havde fortalt om radioen. Det er naturligvis trådløst. Men når jeg har talt om 
radioen, så var den et kunstigt værk. Og dette er en naturlig ting. Kun uforståelig for 
Dem i øjeblikket, for enhver af Dem tror, at jeg skal behandle Dem enkeltvis. Og når 
han beskæftiger sig med sin lidelse, er det umuligt, at han overhovedet modtager, for 
han er jo belastet. Og når jeg forkynder fjernhelbredelser, har den syge jo ikke vidst, 
at en har bedt om helbredelse for ham. Intet har han vidst, og det har netop passet 
med denne tid. Og det er det smukke, og det er gang på gang beviset, sådan kunne 
jeg give Dem tusinder af beviser. Men det er uvigtigt, for når De er kommet til mig 
med den største tillid, så modtager De også det, De behøver for at blive sund. Det er 
den helbredende bølge. Jeg behøver ikke at berøre Dem. Når mangen en tænker, 
han har jo slet ikke talt med mig, jeg havde gerne givet ham hånden. Men der findes 
jo mennesker, som har et forlangende. Det er også lykkedes mange mennesker, at 
de har berørt en del af min krop eller et klædningsstykke, men det er ikke nødven-
digt. Hvem der har tillid, for dem sker bare sådan. 

Det er i det hele taget ikke anderledes. De er alle alt for tæt, meget for nær på mig, 
jeg må hele tiden afskærme mig, så De ikke får for meget, elles ville De ikke kunne 
fatte alt. 

Her var også en dame, hun har mærket noget den første dag, og fortalte straks, at 
hun hjemme har haft en stærk reaktion; alt muligt har hun mærket. Det er ikke kun ét 
menneske, der er mange af disse. Det er jo meget stærkere, end De her overhovedet 
har kunnet forestille Dem, det er helt indlysende for mig. Men den som har fundet vej 
til mig, håber jeg også, kommer til mig med den største tillid. For den, der kommer 
med mistro, er det bedre at blive hjemme. Men når De lige nu er blevet klar over 
denne mulighed, skal De jo fortsat ikke være andet end vidne. Jeg ved, at der gang 
på gang findes mennesker: Ja, er Gröning der, ja, han skal være der. Mennesket for-
langer det direkte: Jeg må se ham, jeg må høre ham, jeg må måske trykke ham i 
hånden eller noget andet. Jeg er ikke indbildsk. 

Hvorfor gør jeg overhovedet det, at jeg anstrenger mig for alle syge mennesker. Må-
ske for at blive rig? Nej. Eller dog. Blive rig vil jeg ikke, jeg er kun blevet rig. Men ikke 
som mennesker troede, rig på penge og ejendele. Nej, jeg har intet, og vil heller intet 
have. Og dog er jeg blevet rig. Mennesker trot, at når han har penge og ejendele, er 
det at være rig. Nej. Og dog er han rig, også meget rig, også meget, meget rig, man 
kan også sige stenrig, på sygdomme. Gudskelov er det sådan i livet, at dette menne-
ske ikke engang med penge kan købe sig sundheden. Og når mennesker har troet, 
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at når de kom til mig kunne de købe sig til sundheden, og hvis de aldrig før i deres liv 
har taget fejl, så har de det denne gang. Det er jo ikke tilfældet her, at De måske skal 
betale store pengebeløb. Men at købe sundheden, nej, det er jo heller ikke muligt, at 
De hos en læge pengemæssigt kan erhverve Dem sundheden. Her kommer det for 
størstedelen an på mennesket selv, om han kan få sundheden. Naturen, det gud-
dommelige, hjælper ethvert menneske, og helbreder også. Hvorfor er det i det hele 
taget kommet så vidt; vi kan med bestemthed sige, at 90% af alle mennesker er sy-
ge. Når jeg siger, hvad skaffede man sig først og fremmest, da de første mennesker 
var på denne jord: et smuthul! I dag kalder man det et hus, en bolig. Ja, men da man 
konstaterede, at der fandtes syge mennesker, så har man bygget sygehuse. Og det 
har i den grad grebet om sig, at vi slet ikke mere har forskel på boliger og sygehuse, 
vi har kun sygehuse. Jeg kan gå ind i ethvert hus, i enhver bolig, overalt er der 
mindst én syg. Altså har De ikke mere boliger, men kun sygehuse. 

Og hvordan er det overhovedet kommet dertil, at mennesket er blevet sygt? I stedet 
for bedre er det blevet dårligere. Der er blevet flere mennesker, der er også blevet 
flere syge. Ja, hvorfor? Mennesket er i årenes løb i den grad blevet slet, og når et 
menneske er slet, så har han sådan en uvished, sådan en uro i sig, og uroen bringer 
det følgende. Hans sjæl er ikke ren, og han er sjæleligt belastet, sjæleligt syg. Ikke, 
at De er de skyldige, nej, det var allerede forfædrene, det er jo fra dem, de ned-
stammer. Den ene belaster den anden. Og sådan er det også nemt at mærke den 
sjælelige lidelse, når forældrene var her med deres børn, at den ene den anden, det 
vil sige, det ene menneske sjæleligt kan belaste den anden. Da der endnu var få 
mennesker på denne jord, gik man over til, når den ene engang her og der et eller 
andet sted mærkede et sygt sted i eller på sin krop, så fandtes der et eller andet for 
det; han trak en lille urt op, et eller andet, som hørte til de levende væsener. Når han 
tog den lille urt i hånden, mærkede han noget, ja, der gik sådan noget gennem krop-
pen, men hans lidelse, hans smerter havde han mistet. De første mennesker havde 
så meget, de tog også sommetider den lille urt i munden, eller lagde den på et eller 
andet sted, åh, det helbreder dejligt, ja, så var øjet sundt, hørelsen var der igen. Og 
man har i løbet af årene konstateret, at det var naturhelbredende urter. Vorherre har 
sat os på denne jord, og har givet os alt med på vejen, så vi også kunne helbredes. 
Lad os igen tage et dyr, lad os sige en ko. Hvilken ko er den sundeste, og hvem giver 
mest mælk? Når græsset vokser mellem hinanden, når alt er dejlig blandet. Der har 
været mennesker, som har sået græs og troede, at én græssort også ville opretholde 
livet for dette kreatur, og ville give den det, som det overhovedet behøvede for livet. 
Nej, det var for lidt. Disse køer er for det meste syge. Når koen er blevet syg, så skaf-
fer den sig den urt, den trænger til for at blive frisk. 

Når vi som mennesker også har gjort det, idet vi senere har brygget os en te af disse 
urter, så var vores mavepine, vores hovedpine eller andet forsvundet. Sådan er man 
kommet nærmere og nærmere til det, og mennesket troede at kunne løse sig fra det 
guddommelige, det som Vorherre har givet os på denne jord, og skabe noget kun-
stigt i stedet. Da så det anderledes ud. Mennesket har i det hele taget løst sig fra det 
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rent naturlige, han blev forkvaklet, ført på en vej, der ikke var en naturlig, men en 
kunstig vej, og med det kan man ikke hjælpe et menneske. Naturen helbreder! Alle 
menneskers største læge er og bliver Vorherre. Når det ene eller det andet menne-
ske er tæt forbundet med ham, så råder han virkelig over kræfter, der kan helbrede 
hans medmennesker. Kunstigt ser det sådan ud: radiosender og modtagerapparatet. 
Hvad senderen sender, kan modtageren modtage, men med kunstig strøm, ligesom 
apparatet også har kunstig strøm for at opfange bølger. Og denne strøm har De alle, 
blot har alle løst sig fra det naturlige. Og ligesom der findes et radioapparat, findes 
der fjernsynsapparater, pejleapparater og apparater til fly, skibe og lignende fartøjer, 
som De kan fjernstyre. Ligesådan bliver mennesket fjernstyret på den naturlige vej. 
Af hvem? Af den, vi alle må tro på, vejen, som vi alle må gå. Og den som vi må tro 
på, er udelukkende Vorherre. Vi mennesker er kun Guds børn. Vi er kommet bort fra 
den sande, guddommelige vej, vi er gået en anden vej. Og derfor er vi kommet ud af 
denne fjernstyring. Vi bliver ikke mere styret, mennesket løber forvildet omkring, han 
har afsondret sig fra den guddommelige vej, og kan ikke mere blive ført. Det er nemt 
at føre Dem på denne vej igen, når De vil gå den. Så får De også det rent naturlige, 
det guddommelige, som her er den helbredende bølge. 

Jeg tror, at jeg ikke behøver at fortælle Dem mere. Slip Deres lidelse, når jeg ganske 
kort beder Dem om det, så giv mig den! 

Må jeg spørge, hvad de især har mærket? 

Sæt Dem hjemme, nøjagtigt som De har siddet her, hvis sundheden er noget værd 
for Dem; De må godt nok ofre nogen tid. For at De endnu bedre skal forstå mig: Det 
har endnu aldrig været sådan, at man bærer radiomodtageren til senderen for at 
modtage radiobølgerne, men man bliver hjemme i huset med apparatet. På samme 
måde kan De også modtage hjemme, De er nu påvirket, og kan lige så godt modtage 
hjemme som her. Jeg beder Dem derfor om ikke at sige: Jo oftere jeg går derhen, jo 
bedre er det. Nej, kun i de tilfælde, hvor jeg selv beder mennesket om at komme. 

For at De ikke skal have ventet omsonst her, jeg ved, at enhver også hjemme har 
endnu en syg, og til denne beder jeg Dem også om at tage sundheden med. Se ven-
ligst på uret, og De vil konstatere, at på denne tid er den syge hjemme også blevet 
påvirket. Og enhver vil meddele Dem, at han har mærket sådan en underlig følelse i 
sin krop. 

Jeg ønsker de syge hjemme alt godt, og nøjagtig det samme hos Dem. Lad venligst 
høre fra Dem, og giv mig en skriftlig beretning, Alt godt. 

Kilde: 

Bruno Gröning Stiftelsens arkiv 


