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Henvisning: 

Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning den 
21. december 1950 holdt i pension Weikersheim i Gräfelfing ved München.  

For at sikre kildens ægthed, er der bevidst givet afkald på sproglig eller grammatisk korrekturer i tek-
sten. 

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

 

Foredrag af Bruno Gröning, Gräfelfing, 21. december 1950  

”Hvad ved mennesket om min gøren og laden?”  

Mine kære syge!  

Hvad ved mennesket om min gøren og laden? Hvad ved mennesket i det hele taget 
om min tilstedeværelse på denne jord? Der er mennesker, som ud fra deres egen 
forestilling tror, at de også kunne trylle noget frem. Jeg har aldrig ønsket, og heller 
ikke tænkt på, at skaffe mig en titel eller lignende, gennem det jeg foretager mig.  

Mennesket er i dag kommet så vidt, at han kun klamrer sig til materielle ting. Han 
tror, at han kun kan leve, når han tager andres liv. Se på krigen: Den ene soldat må 
skyde den anden, hvis han vil leve. Og det er stadig en åben krig! I vort daglige liv 
ser det ikke anderledes ud, for mange mennesker mærker overhovedet ikke mere, 
hvad de allerede har gjort af ondt. Det meste af, hvad mennesket gør, sker i hans 
underbevidsthed! Som jeg netop ganske kort har sagt: Han må ødelægge det andet 
menneske, hvis han vil leve. Det egentlige, det vil sige, ikke kun hvad jeg er i stand 
til, hvad jeg i det hele taget er her på jorden for, det har mennesker for størstedelen 
endnu ikke været i stand til at begribe, heller ikke kunnet eller villet begribe, fordi de 
er så materielt indstillede.  

Indtil nu har jeg ikke været så heldig at have et eneste menneske, som har været mig 
tro, men det er dr. Trampler¹. Mennesker har ikke undladt noget for at gøre forretning 
af min gøren og laden. Og det er ikke min kraft – fra intet menneske, kan vi sige – for 
den største over os, det er Vorherre, der kan bevirke det største over alle mennesker: 
Skaberen, og kun han, kan bevirke det!  

Der er ikke mangel på mennesker, som har gjort alt for at nærme sig mig, men som i 
dag viser deres sande ansigt, og som troede at kunne manipulere en: et menneske, 
som måske heller ikke er ukendt for Dem – på grund af penge! Det var, som sagt, en 
god forretning. Jeg er ikke bange for at sige sandheden – tværtimod! I Herford sagde 
jeg: ”Jeg vil sætte ethvert menneske i gabestokken, der forsøger at gøre en stor for-
retning af det!” Det er jo fint, når et menneske, som tidligere intet havde, pludselig 
tjener en masse penge ved at forlange 10 DM for at få adgang, syg eller ikke syg, 
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også for den som ledsager! Ærlig talt: Hvis jeg ville gøre det, jeg havde en ret til det, 
for hvor mange mennesker er der ikke allerede kommet, som jeg har givet den fulde 
sundhed!  

De vil kende mange mennesker, der råder over mange penge, der køber sundheden 
hos en læge. Det er godt gjort! Gud ske lov kan intet menneske virkelig købe sig til 
sundhed med disse penge. Sådan er det også her. For hvordan ville … Hvordan, 
hvis jeg ville sige: ”De har hidtil, for at blive rask, måttet betale så og så mange tusin-
de Mark, og jeg forlanger kun 10 procent af dem!” Men De kan spørge et hvilket som 
helst menneske, om jeg nogensinde har bedt nogen om at give mig så meget som en 
Pfennig!  

Og nu vil alle spørge: ”Hvorfor skubber den lille Gröning ikke disse mennesker væk? 
Han må jo vide, hvor onde de er!” – Ja, fordi de er onde, for at give mennesker et 
bevis på det, må jeg til en vis grad tåle disse mennesker! Jesus gjorde det ikke an-
derledes: De kom og gik og fløj igen. – Hvorfor? Fordi de også ville drage nytte af 
det. Også dengang spillede penge allerede en stor rolle. I dag er det ikke anderledes: 
altid det samme! Og tror De, at vi mennesker har gjort fremskridt på det område? 
Nej, det er i stedet blevet værre! Kristus har kun gjort godt, for at vise mennesker, 
hvor onde de var. Derfor undrer jeg mig ikke. Hvorfor skulle så et menneske, der kun 
gør noget godt, også fortsat blive på denne jord? Det ødelægger jo de andres forret-
ning!  

Hvad mere? Vær ikke forknyt! Men ophøj Dem ikke over noget menneske! At de er 
onde, det er der ingen tvivl om. Jeg er i stand til at påvise noget ondt hos alle, hos 
ethvert menneske. Jeg kunne ikke blot i dagevis, men i årevis, tale om mennesker, 
der har denne besættelse efter penge, efter det tillokkende!  

Og hvis mennesker tror, at jeg intet vidste: I går var jeg i en by, befandt mig i en lille 
familiekreds, og så kommer husmoderen og siger: Hr. Gröning, min tjenestepige ville 
bede Dem om noget, men er bange for at tale til Dem.” Og så siger husmoderen: 
”Man har stjålet hendes håndtaske, og hun vil gerne have den igen. Kan De finde ud 
af det?” – (Spørgsmål til de helsesøgende): Er jeg anderledes end De? Ja, gudbenå-
det! Det kan mange mennesker ikke forstå, og siger: ”Der er intet i det!” – ”Denne 
dag har dette menneskebarn opholdt sig der og der. Der var dørene. To borde, nej, 
et, forladt. På bordet, hvor De sad, var der de og de mennesker, mandlige og kvinde-
lige. De mandlige personers karakter beskrevet, og hvordan de var klædt, også de 
kvindelige. Pludselig rejste De Dem for at gå på toilettet. Da De kom igen, var der 
denne og hin bevægelse i gang: Ved nabobordet rejste et menneske sig pludselig – 
forkommen – og De flyttede Dem lidt, fordi De mærkede en grim lugt fra hans mund. 
Og kort tid efter forsvandt dette væsen, og han havde taget Deres håndtaske med 
sig! Den unge mand, som sad der ved bordet – mørke, stribede bukser, brune sko 
(har ikke alle) – han gik ud. En time efter kom han med en anden mand, blond og 
mager. Han har de og de egenskaber, han må stjæle. Og de ved også godt, hvad der 
var sket med hendes håndtaske!” Jeg har talt godt en time. Når man har tid, kan man 
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gøre det! Jeg kendte jo ikke tasken, men har beskrevet farven, indholdet. Som pigen 
sagde: ”Nej, det har jeg ikke haft i den!” – ”Og dog!”, sagde jeg: ”Et indpakningspapir, 
en sløjfe (har ikke alle deri), papirer af den og den slags!”  

Dermed vil jeg sige Dem, at jeg vil hjælpe mennesker og bringe dem på den vej, som 
mennesket kun skulle være gået på. Mennesket er kommet helt og aldeles bort fra 
den egentlige vej, og det er vejen til Gud! Fordi mennesket er blevet lokket. Og fordi 
han i dag hænger så meget ved de materielle ting, at det allerede er gået ham i blo-
det, så han ikke så nemt kan komme bort fra det mere. Skal jeg lokke Dem, så De 
kommer? Sukkerbidder har jeg ikke, men jeg vil give Dem meget mere! Det er nu kort 
før juleaften. De må vide, hvad De er kommet efter – det vil jeg give Dem!  

Hvem må lokke? Djævelen, den onde! – Hvorfor? Den, der fører det onde i sit skjold, 
må bedrage. (Her vil jeg ikke gerne gribe for vidt ind i menneskeligt liv.) For, lad os 
tage mennesker som blænder, som lokker: Kvinden, en som klæder sig fint og meget 
elegant, og ikke lader noget være uforsøgt for at få mennesker til at falde for sig! Ikke 
alle kvinder, men mange. Jeg nævner nogle få byer: Hamburg, Berlin, Paris … Hvem 
går der? Åndeligt svage mennesker, men stærke her (klapper der, hvor tegnebogen 
sidder). Man mærker det straks, det vil sige, når man er en lille menneskekender. 
Men når jeg har tid til det, så viser jeg mennesker noget: hvordan jeg gør det! De skal 
ikke tro, at det kun er mig, der ser – nej, det skulle flere mennesker tro på. Men fordi 
mennesket ikke mere er den, han skulle være, må jeg føre ham tilbage på den rigtige 
vej. Nej, hvad jeg ser, kan også andre se! Jeg har ingen hemmelighed i dette. Men 
en dag vil jeg om muligt lade alle mennesker få det at vide. For jeg ser ikke kun her-
fra og dertil, så langt som synskraften rækker. Nej, jeg ser anderledes! Jeg tror, dr. 
Trampler allerede har forklaret Dem, hvordan man optager sygdomsbilleder. Jeg ved, 
hvordan først og fremmest alle mennesker …  

Uden dyr og planter kunne vi heller ikke leve, årstiderne ville ikke tillade det. Også 
her er intet udelukket. Og derfor kan intet menneske komme og sige: ”Denne metode 
kan vi ikke tilegne os!”, for hans liv er for kort til, at vi kan omstille os på denne sag. 
Derfor siger jeg: Hvad ved mennesket om min gøren og laden, om min eksistens eller 
tilværelse? For når jeg siger: Jeg lever her og der, jeg er overalt samtidig!”, så passer 
det også! Jeg kan af og til være en smule nysgerrig, men nysgerrig på en anden må-
de end mennesker: Ligesom jeg kan give et menneske en sygdom, lader jeg ham 
også beskrive sygdommen!² Også der kan man gøre meget! Jeg vil jo hjælpe; jeg vil 
føre mennesket tilbage på den gode vej!  

Når jeg nu stiller spørgsmålet: Har vi mennesker en elpære, der lyser og varmer? Det 
er solen. Og en, der kun lyser? Det er månen! Og så har vi mange flere, som kun 
lyser: Man ser kun stråler, kun små punkter. Hvad er det? Det er stjernerne! Nøjagtig, 
som når jeg nu vender tilbage til menneskene: Nu vender vi lige tilbage til elpæren! 
Sol, måne og stjerner er der kun én gang, men af elpærer og af mennesker er der 
flere. Har vi kun en eneste elpære, der lyser? Vi har flere! (Jeg kan nævne jer tallet, 
men det er foreløbig ikke vigtigt). Sådan kan også mennesket sammenlignes med 
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elpæren. Hvis jeg drejer den ud af fatningen, hvad sker der så? – Så er den slukket! 
Og sådan er De også. De er kommet væk fra livsstrømmen! Nu vil De have hjælp, og 
helst vil De straks være rask – umuligt! Der er fare for, at elpæren går i stykker! Der 
er også en her, som er på plads, men som ikke lyser. Den er i stykker: Vi må også dø 
engang …  

Der er jo nogle få mennesker, der er kommet så langt, er to, eller er alene, eller som 
ingen efterkommere har – det er ganske få. Men også her bor der mennesker, hvor 
der ligesom ved elpæren ikke går nogen strøm igennem – vi kalder det, at ”sjælen er 
død.” Hvordan er det muligt at få sådan en pære til at lyse igen? Ved at der går strøm 
igennem den! Hvor kommer denne strøm fra? Fra værket! Det kalder man elektrici-
tetsværket. Naturligvis kan De ikke tåle den direkte strøm, strømmen, der kommer 
direkte fra værket. Som husmødre kender De også til, hvordan der er sådan en lille 
transformator, som omkobler strømmen og leder den videre. Jeg vil ikke undlade no-
get for at lade Dem vide, hvorfor og hvordan jeg er i stand til at give mennesket det, 
han har brug for, og at kunne sige til ham, at han nu er et fuldværdigt menneske, og 
ikke kun er den, der var syg!  

Nej, den døde vare hjælper Dem ikke mere! Men der er også fagfolk, som kan friske 
Dem op. Den lille transformator, det er mig, og jeg giver Dem også strømmen, som 
De har brug for, så De igen kan kalde Dem et fuldværdigt menneske. Det var på høje 
tid, at jeg virkelig blev trukket frem i verdensoffentligheden, skønt jeg ikke ville det. 
Jeg kunne ikke mere modsætte mig det, men i 43 år var jeg i stand til det! Jeg er og-
så dygtig til at regne, og jeg regner også rigtigt – blot ikke med penge!  

Den anden side, for at De kan forstå mig: Det er forbudt fra statslig side, når man på 
en eller anden måde laver nogle tossestreger. Lad os tage en vejviser: Vejvisere bli-
ver her og der anbragt i vejkanterne, og vejviserne er der, for at mennesker, som har 
et mål, kan nå deres mål – ellers måtte de stille mennesker derhen. Og hvis en eller 
anden flytter vejviseren, som stod på den højre side af vejen, over på den venstre 
side, hvor viser den så hen? – Lige modsat! Det bliver straffet. På den anden side er 
det mærkeligt: Jeg står på en lille plet, og den må jeg ikke fjerne mig fra; men når 
mennesker forsøger at stille mig på en anden plads og at sælge mig – bliver det også 
straffet, men ikke af mennesker! De står jo også på Deres plads? Ja! Og sådan kan 
De altid sammenligne, og vil lettere komme efter det. Og det er, hvad mennesket ikke 
kan forstå, og enkelte heller ikke ville forstå!  

For ikke så lang tid siden sad der en ældre herre her; en gammel mand skrev adres-
sen ”An den Gotteswellen-Wundermann” [Til mirakelmanden med Gudsbølgerne]. 
Og ikke med urette! For kun den, der anvender den guddommelige bølge rigtigt, kan 
få mirakler til at ske. Mennesket kalder det et ”mirakel”, men det er intet mirakel! Det 
er kun mange menneskers forundring. Man kan ikke tale om et mirakel, for skulle 
man remse alle de mange op, så ville det være mere. Der har været mennesker, som 
én gang har gjort noget godt, og så siger man: ”Der er sket et mirakel!”, også to gan-
ge, også tre gange! Her er det kun en undren. Jeg siger: intet mirakel!  
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Hvordan er det muligt at helbrede mennesker på afstand, hvordan kan man forestille 
sig det? Må jeg stille Dem spørgsmålet? (Vi kan i dag kalde det et undervisningsfo-
redrag). Mennesket har jo også skabt mirakler: Fjernsyn, radio … - Fjernhelbredelse: 
Tidligere blev der også udført fjernhelbredelser. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg kom 
på det; jeg er jo ikke belæst, jeg har virkelig ikke taget imod nogen menneskelig lær-
dom. Og fordi De er blevet en husmoder, en ægtefælle, også det er en profession, og 
der har De måttet lære ting … Jeg har stukket min næse ind overalt! Jeg måtte gøre 
det; jeg gjorde det også gerne for at konstatere, hvad der sker her og der. Men ikke, 
at jeg har lært!  

Lad os sammenligne denne fjernhelbredelse med radioen! Den forsøger at glæde 
mennesker, og giver hver enkelt noget forskelligt. Og her er det sådan: Den ene har 
brug for dette, den anden for noget andet. Rettere sagt behøver De alle det samme 
(kun ikke på samme sted): den ene gang sundhed, og den anden gang hjælp på alle 
måder. Også det kan han få. Hvis jeg for 30 år siden havde sagt: ”Der findes et ra-
dioapparat, og i det kan man høre, hvad et andet menneske siger over dette apparat, 
hvad enten det er i München, Hamburg, Berlin eller et andet sted, så havde De sagt: 
”Han er tosset!” I dag er det en selvfølge for mennesker. Der er mennesker, som 
tænker over dette og tror, at de kan stikke næsen i det og tale med, også selv om de 
intet ved. Hvis De til en … siger: ”Ved du hvad, der findes en, som skal kunne gøre 
det og det!”, siger han …: ”Du må være tosset!” Og derefter stiller han sig blandt 
mennesker, selv om han intet ved om dette – og taler imod! Kan man bebrejde ham 
det? Man må oplyse ham!  

(tilråb)                 Når jeg nu kommer hjem, og til mine kammerater ville sige:  

                                    I dag har jeg hørt hr. Gröning, og han har personligt stået  

                                    foran mig!” ved De så, hvad de siger: ”Du er tosset!” 

Sådan er det på den anden side! Jeg kan heller ikke forstå det. Om jeg kommer til de 
fattigste af de fattige, eller til rige (for mig er det lige meget), når jeg aflægger dem et 
besøg, hedder det altid: ”Hr. Gröning!” Og de kommer med det smukkeste og bedste 
de har. Og jeg siger blot: ”Skab Dem dog ikke, jeg er jo kun en lille fyr!” Hvis andre 
havde været i stand til det, ville de stikke næsen i vejret. For jeg har set mennesker, 
der har sammenlignet sig med mig, og de var meget, meget forkvaklede. Af stolthed 
er de faldet over deres egne fødder. Hovmod står jo for fald: Med hensyn til mit er-
hverv, skal jeg være stolt. De arbejder alle for det daglige brød, og faderen giver mo-
deren penge. Hun sørger for det daglige liv, hun sørger for alt. Og når de er raske … 
Og når de er syge, og ingen ellers kan hjælpe, hvor går de så hen? Til den lille mand!  

Lad os blive ved fjernhelbredelsen: Radioen er … De behøver blot at indstille appara-
tet og modtage, hvad senderen sender. Senderen i München, den har dansemusik, 
og det vil De ikke høre, De ville gerne høre et foredrag om dette og hint – men det 
går ikke. De kan kun modtage det, som senderen sender! Der er kun det på pro-
grammet, og så må De vente. Og hvis De ikke har tid, så er det bare ærgerligt. Også 
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her har De brug for tid: De er modtageren! Indstil Dem på at modtage, hvad De har 
brug for. Her er senderen den lille Gröning, som sender, hvad De har brug for! Sådan 
er det også muligt her. De behøver ikke at gå til senderen med Deres radiomodtager. 
De bliver derhjemme, eller går en tur med Deres apparat. – Godt, at det er kommet 
så vidt! Tidligere har jeg sagt: ”Der kommer det og det!”, og så har mennesker også 
leet. – De behøver kun at indstille Dem, og sammenlign Dem nu med modtagerappa-
ratet! Og at sendebølgen går fint igennem, har jeg allerede fået bekræftet af mange, 
mange mennesker. Ikke, at jeg først fra i dag udfører fjernhelbredelser! Det har De 
ikke tidligere vidst noget om, det har jeg sendt til gode mennesker, lige meget hvor 
de var – ikke udpræget sataniske mennesker, nej, gode, gudfrygtige, troende men-
nesker … Men jeg er ikke den, der vrøvler og bagefter skændes, for det jeg siger, 
bliver skrevet ned, og det kan skrives ned.  

Sådan var jeg for få dage siden, når jeg overhovedet råder over nogen tid, aflægger 
jeg de syge et besøg … Sådan har jeg for nylig været i en lille by, hvor mennesker 
var blevet helbredt ad fjernvejen. Her drejede det sig om børn. Et barn forulykkede 
næsten dødeligt, og blev bevidstløst kørt til sygehuset³. Der konstaterede man: hjer-
neblødning, ude af stand til at tænke, blodudstrømning under hjerneskallen! Lægen 
havde opgivet det: ”Kun et par timer!” Desuden kom der en lammelse, det var ikke til 
at redde! – Vi vil ikke skælde ud på lægerne, tværtimod! Også blandt dem er der 
mennesker … Der er også mennesker, som … Men derfor skal man ikke skære alle 
over én kam. – Her kunne man ikke hjælpe; røntgenoptagelserne sagde: død! Red-
ning har aldrig været mulig! Faderen går til sin chef og siger: ”Hvad kan jeg gøre?” 
Jeg kendte heller ikke denne arbejdsgiver; har først nu fundet dette lille brev. Gik til 
telefonen, talte ganske kort; han ville beskrive det for mig. Jeg sagde til ham, hvad 
der var galt. Jeg behøvede ikke at få det beskrevet; jeg var til stede!  

Hos børn og dyr går det frygtelig hurtigt; det er ikke så slemt! Omkring klokken fire 
morgen stillede jeg ind på drengen, stillede sygdomsbilledet endnu engang, og fore-
tog straks fjernhelbredelse. Tilfældet ville, at der sad en læge hos dette barn. Derfor 
siger jeg: Skæld ikke ud! Mennesker, som skælder ud, forstår intet; da trækker jeg 
mig tilbage! Præcis klokken fire forvandlede det næsten døende barn sig. Kort efter 
kunne han udskrives som rask. Klart, som De også altid siger: ”Der er sket et mira-
kel!”  

Det jeg gjorde her, har jeg allerede gjort i årevis: Så at sige, hvor der var mennesker 
– måske på sygehuse. Da jeg sidst var der, talte jeg med faderen selv. Jeg spurgte, 
hvordan det gik. Han kunne kun takke, og fandt ingen ord: ”Drengen går – er nu den 
bedste elev og ved ikke, hvordan han skal takke!” – ”Tak De Vorherre for det! Men 
der er noget, som ikke passer med Deres knægt. De siger, at han nu går fint …” – 
Faderen var på arbejde, drengen har jeg slet ikke set. – ”Jeg ser ham jo gangbesvæ-
ret, men det er ikke fra ulykken! Han trækker det højre ben efter sig, Han har slået 
knæskallen, og over den er der et hul. – ”Det passer ikke, min dreng har ikke et dår-
ligt ben!” – ”Jeg bruger ikke at skændes og strides. Sådan ser jeg det, og det jeg ser, 
er sandt!” Jeg var der selv indtil næste dag. Da kom han i den tidlige morgenstund, 
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rystende og grædende; han kunne kun bekræfte det, men kunne ikke fatte det! Man-
den sagde: ”Forlang alt, hvad De vil, hr. Gröning! Jeg gør alt, hvad De vil; men jeg 
har ingen penge!” Han talte så åbent med mig, og aflagde en sand tilståelse: ”Før 
min dreng forulykkede, har De haft en stor fjende. Jeg har talt imod Dem, hvor jeg 
blot kunne komme til det. Og i dag? Det vidste jeg ikke!”  

Og som det er gået dette menneske, er det gået mange! Hvorfor skal jeg bekæmpe 
mennesker? Jeg går den rette vej, for at vise mennesker, hvor den rigtige vej fører 
hen. Her er sendingen, og så behøver de kun at gå vejen, hvor de får det, de har 
brug for. Jeg lader intet være uforsøgt. Jeg forklarer den for menneskene; det tror jeg 
dog er rigtigere, end hvis jeg ville skændes og strides med dem; det behøver jeg ik-
ke! Og her viser jeg mennesket den rigtige vej, og den, der ikke er bange for at gå 
denne vej, modtager det, han har brug for, som han allerede har længtes efter i årti-
er, sundheden. Så vil også hans sind være sundt. Jeg tror, det ville være for meget at 
fortælle Dem endnu mere her, for hr. Trampler har allerede fortalt Dem meget. Måske 
forekommer det mange gange enkelte lidt mærkeligt i begyndelsen, fordi mennesker 
ikke fatter det, fordi mennesker ikke er i stand til at fatte det. Og derfor siger jeg som 
tidligere: Mennesker, som hidtil ikke har forstået det, vil senere tage det som noget 
selvfølgeligt! For hvis jeg ville opvække et menneske fra døden, som ikke selv havde 
oplevet det, ville han straks dø igen, han tåler det ikke! De voksne her har jo studset, 
som børnene – de bliver født ind i det. Og her vil det blive lige så stor en selvfølge, 
som på alle andre områder. 

Ikke tale, ikke sige: ”Jeg tror på Gud, jeg beder til ham, jeg bønfalder ham, jeg går i 
kirke!” og dermed er det klaret. Det er rigtigt at gå i kirke, for min skyld gerne hver 
dag. Jeg hilser det velkomment, men forlange det kan jeg ikke. Men den gode hand-
ling er afgørende! Ikke kun sige: ”Jeg vil hjælpe menneskene! Jeg vil, jeg vil, jeg vil!”, 
og hjælpe gør han alligevel ikke. Bevis det gennem den gode handling! Og hvordan 
det går for sig, kan heller ikke være så ukendt for Dem.  

Nogle få blandt Dem har mærket noget. Det skal jo heller ikke være en ”helbredelse”, 
sådan behøver det jo heller ikke at hedde! Jeg er jo heller ikke læge; jeg har intet 
med lægevidenskaben at gøre! Jeg helbreder ikke, ”Det” helbreder – selv om jeg har 
forbud mod at helbrede mennesker! For det, jeg til i dag kan vise, skal ikke være en 
hyldest, men kun en bekræftelse. Det er, som om det skal fjernes med et viskelæder! 
Men da jeg ikke skal gøre det, ikke må gøre det, hvad har jeg så hidtil gjort? Har jeg 
forlangt, at mennesker skal klæde sig af, sætte sig foran et apparat og har ordineret 
medicin? Jeg har kun talt til mennesker, og ikke undladt noget for at forklare. Sidste 
år sagde jeg i Herford: ”Hvem giver hvem ret til at forbyde mig at virke? Hvor findes 
der en menneskelig lov, som kan forbyde mig det?” Jeg har ladet det undersøge, og 
har ikke fundet nogen lov. Den findes ikke! Man forsøger at placere mig her og der. 
Det lader sig ikke gøre! Derfor siger jeg som tidligere: For mig er der kun én lov, og 
det er den guddommelige!  
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Men den guddommelige lov forbyder det ikke, den forlanger det: Elsk din næste mere 
end dig selv! Hvorfor hade menneskene, når de er onde? – De hader ikke? – De si-
ger … og så færdig! Sådan, og også sådan; det er forskelligt. Men det behøver vi 
ikke! Jeg behøver det heller ikke, for der sker jo det, som skal ske. Og at forbudet 
virkeligt består med urette – et lille eksempel på det: Mennesket, som virkelig havde 
skullet fremstille sandheden, var ikke i stand til det: op til 90 procent forvansket! I be-
gyndelsen positiv, så negativ.4  

Jeg henviser kun ganske kort til, at både i Herford og på Traberhof blev der udført 
massehelbredelser. Jeg var der jo slet ikke – og dog blev der helbredt! Man må kun 
høre efter, hvad jeg siger: Om man putter mig i en regntønde og begraver den, så 
sker dog det, som skal ske! Blot kan man ikke forlange af mig, at jeg helbreder, man 
kan kun opnå det. Man kan heller ikke købe sig til sundhed. Når man søger efter 
svampe, kan De heller ikke søge efter dem i byen, men må gå i skoven, hvor de fin-
des, og her må De også gå vejen! Derfor hedder det med rette: Forlang ikke noget – 
men opnå det! Jeg helbreder ikke – ”Det” helbreder! Transformatoren lyser heller ik-
ke – elpæren lyser, når den er tilsluttet! Men dette ”om og hvorvidt det svarer til 
kendsgerningen?” … Jeg behøver ikke at komme med beviser, men jeg føler mig 
som tidligere forpligtet til at hjælpe mennesker, og så vil jeg vise Dem, hvordan De 
kan blive hjulpet: Lyt ind i Dem selv! Gå ikke på afveje, føl efter, hvad der sker i De-
res krop! Imens drikker jeg min æblesaft, ikke cognac, som jeg plejer at sige.  

Må jeg spørge Dem: Hvem har mærket noget, som han ikke tidligere har mærket? 
Kald det en ”mærkelig følelse” eller hvad som helst … -”Det trækker i mig over det 
hele!” – ”Fødderne bliver varme!” – ”Jeg har hjertebanken!” – ”Nej, intet!” – De små 
hoveder er fyldte, men det gør ingenting. Derfor vil jeg ikke tale om ”helbredelse”, for 
hvis jeg stikker min finger ind i et bur, ved jeg helt bestemt, at jeg mister den! Men jeg 
må vel sige ”på gensyn!”? Det har De lov til at sige! Fortæl mig intet om sygdom; 
snavs og skidt smider jeg væk! – ”Jeg er tilfreds!” – ”Jeg har en let kriblen!” – Det er 
også noget, måske alt. – ”Jeg har smerter i leveren!” – Det er jo logisk: Når man har 
haft noget, kan man ikke få det igen. De ryger jo: resten af cigaretten smider De væk, 
den har opfyldt sit formål! Her ved De også, at De som sagt var syg, så søg det dog 
ikke igen! Jeg gør Dem heller ikke nogen illusioner. Ikke at De skal tænke ”blænd-
værk” og så videre. Derfor er jeg forblevet fattig: Jo mere man ved, desto mere taler 
man. Derfor har jeg så vidt muligt givet et lille udsnit. Jeg vil jo ikke have noget af 
Dem, De vil have noget! Jeg er nu en sælger, nu kommer De til mig og vil have no-
get. Men hvis De ikke siger, hvad De vil have, kan jeg jo intet give Dem! Men De skal 
ikke sige noget, min gave er en åndelig gave. Jeg kan jo også antyde, at der er me-
get mere, men det har De ikke brug for, det er for meget at give Dem alt dette med 
på vejen.  

Den, som beskæftiger sig med et eller andet arbejde, og ikke slipper det, bliver også 
færdig med det engang. Men den, der beskæftiger sig med sin sygdom, fuldender 
også den! Og hvad ved mennesket i det hele taget? Jeg talte tidligere om det under-
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bevidste. Det underbevidste arbejder så rigtig stærkt, hvad mennesker for det meste 
kun ved lidt om, eller slet intet ved om. Men det vil vi senere kunne tale og skrive om.  

Nå, det skader ikke at tale til en lille hob mennesker. Jeg taler også til enkelte, når 
jeg ved, at det nytter, ellers ikke! Men for at kunne klare alt dette, må jeg arbejde på 
det. Og det er min rekreation, at jeg kan give mennesket det med på vejen, så han 
lidt efter lidt kan udbygge det, så han engang selv kan opnå at arbejde med det. Da 
radioen kom, var der også selvbyggere, som … De byggede videre på enkelte dele, 
til apparatet var færdigt, så De kunne modtage. Og De uddannede Dem videre, så 
De virkelig kunne modtage! For hvordan kan mennesker overhovedet sige, at jeg 
sender eller ikke sender, at de hele tiden modtager, at mange mennesker pludseligt 
bliver sunde, eller lidt efter lidt, og enkelte slet ikke? Men jeg har endnu ikke talt om, 
at der er mennesker, som overhovedet ikke kan blive helbredte. I dag vil jeg ikke gå 
ind på dette punkt, for så bliver De siddende julen over og ind i det nye år. De er jo 
ikke kommet her for at høre et flere dages foredrag, men for at få noget praktisk med 
Dem. Jeg har altid sagt, at selv om jeg ikke har fået noget til jul, så vil jeg alligevel 
give mennesker gaver!  

Sidste jul var det sådan, at der kom hundredvis af små pakker, og jeg har ikke fået så 
meget som en snor at se. Men alligevel var jeg den, som sagde: Jeg vil give gaver, 
julegaver! Og så helbredte jeg jul, nytårsaften og nytår. Det vil sige, i dag vil jeg ikke 
tale om helbredelse. Jeg frygter ikke, jeg er ikke bange for at give Dem en julegave, 
at overbringe den til Dem, det må jeg ikke undlade! Idet jeg hverken kan eller vil gå 
bort fra det, ikke for de 100 procent som De er her, men jeg vil tage endnu mange 
flere mennesker med, som også har brug for, der ligesom De også venter en julega-
ve. Heller ikke det vil jeg undlade. Og jeg har allerede sagt til Dem, at fjernhelbredel-
sen som sådan, kan De tage med hjem til en syg eller en slægtning, og at jeg endog 
kan sende den hjem som ”luftpost” (det kan vi for min skyld gerne kalde det). Og når 
De er kommet her med et ønske, og når De ikke er egoistisk, men siger: ”Ligesom 
jeg, skal også alle mine medmennesker være lykkelige!”, så tag det med! Hils disse 
slægtninge hjerteligt fra mig! For at være rig, vil sige at være sund! Og denne rigdom 
ønsker jeg Dem af hele mit hjerte!  

 

1. Journalisten Kurt Trampler skrev i 1949 bogen ”Die große Umkehr – Fragen um 
Bruno Gröning“: http:www.bruno-groening-
vortraege.de/groening_buecher_diegrosseumkehr.htm.I år 1950 og 1951 organise-
rede han hyppigt foredrag for Bruno  Gröning i Gräfelfing, hvor han boede.  

2. Spejling er en metode, Bruno undertiden benyttede de første år af sit virke: Han 
lod en tredje person mærke en hjælpsøgendes fysiske vanskelighed, og nøjagtigt 
beskrive den.  
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3. Til denne helbredelsesberetning findes der en erklæring på tro og love fra faderen 
på Internetadresse: http/bruno-groening-vortraege.de/groening-
heilungsberichte/0000-00-00_a-s_heilungsbericht.htm 

4. Bruno Gröning hentyder her til avisartikler om hans person, som i begyndelsen var 
positive, men meget hurtigt slog om til det negative.  

Kilde: 

Bruno Gröning Stiftelsens arkiv 


