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Bruno Gröning, vor tids store intuitive – Gröning som ”okkult” praktiker – Clairvoyante 
evner – Sygdomsoverdragelsens gåde – Gröning-talismaner – (af Hans Waldo May-
Ebernius og Louis Emrich) 

 

Gang på gang blev Gröning spurgt, hvordan han dog helbredte. Stillet overfor dette 
spørgsmål blev Gröning ofte forlegen, hvad jeg selv oplevede engang. Det var så 
blottet for al forståelse for det, han gjorde for de lidende, at hans tøven var forståelig. 
”Miraklet” kan nu engang ikke forklares! Ellers var det ikke mere noget mirakel. 

Men i en mindre kreds sagde Gröning: ”Jeg har intet system. Jeg træder frem overfor 
den syge, og ved bare, hvad jeg skal gøre”. Dermed gjorde han det klart, at hans 
helbredende kunst var en benådning, som er nødvendig, for gennem et menneske at 
udføre et mirakel fra Gud. Gröning er det bedste eksempel på den intuitive helbre-
dende kunst, der står i modsætning til den rationelle. Gröning helbredte af kærlighed, 
og kærlighed er ikke noget ”system”. 

Hvor der ikke er noget system, er der heller ingen lære, ingen teori. Da Gröning in-
gen lære havde, kunne han heller ikke have elever. 
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Grönings læresætning 

Gröning efterlod sig kun en eneste læresætning: ”Hav tillid til Gud, og elsk menne-
skene”. Uddannede læger kan efterlade sig ”helbredende metoder” og ”læresætnin-
ger”. Hvad Gröning efterlod sig som arv, er: Menneskekærlighedens religion. Kristi 
lære i sin sidste, inderste substans: ”Jeg vil føre menneskene tilbage til Gud. HAN vil 
helbrede dem.” 

Gröning fandt ingen ”efterfølger” fra sin kreds. Gud alene bestemmer hans efterfølge-
re, fra hvem hans helbredende kraft udgik. 

Hvad han kun delvist fandt, var disciple, var mennesker, der forstod, at troen på Gud 
er det første, helbredelse det sidste, og er afhængig at Guds valg. At Grönings hel-
bredelse hverken opstår ved at trodse Gud, og heller ikke kan læres fra mennesker, 
bliver dokumenteret af, hvad ikke så få mente, da han havde forladt os. 

Hans disciple begyndte at nærme sig Gud efter hans forbillede, og de holdt fast ved 
det, selv da de måtte opleve, at Gud ikke benådede dem med den mirakuløse hel-
bredelses kraft, som deres mester. 

Grönings troslære overlever ham. Den er tilgængelig for enhver, der er villig til at be-
tro sig til Gud. Grönings helbredende kunst var guddommelig benådning. Den er 
hverken delelig eller mulig at overføre. Den var hans lykke, og samtidigt hans marty-
rium. Også inkvisitionsdomstolene er et evigt fænomen, og heksebålene ryger be-
standigt. 

Gröning, den store intuitive 

Den moderne psykologi havde i det mindste måttet anerkende Gröning som en af vor 
tids største intuitive. Han helbredte ud fra en umiddelbar indre iagttagelse, og ikke 
kun gennem lægens forstand. 

Men vi tager vel ikke fejl, når vi forudsiger, at fremtidige generationer engang vil er-
kende og fejre Gröning som ”intuitiv helbreder”. 

Intuitionen, ”indgivelsen”, er et oprindeligt, så at sige et ”kunstnerisk fænomen”, og 
de, der betegnede Gröning som en ”helbredelseskunstner”, havde ikke uret i denne 
henseende. For øvrigt havde Gröning altid den bedste indre forbindelse til det egent-
ligt ”skabende-kunstneriske”. Jeg havde hidtil aldrig hørt en mere genial fortolkning af 
en kunstner, end den Gröning gav i et Münchener Schwabinger lokale over den – 
dengang endnu – omstridte maler G. F., som dagen inden havde opsøgt Gröning, på 
grund af en kun formentlig lidelse. Gröning var jo selv i nogen tid – på scenen – 
kunstnerisk beskæftiget. Også ved denne beskæftigelse, var hans enorme intuition 
både til fordel og ulempe for ham. Han formåede at sætte sig så meget ind i sin rolles 
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karakter, at han kom nærmere til dens originale ide, end den konservative sceneop-
fattelse tillod. 

Grönings måde at helbrede på var ”okkult” 

Man kan forholde sig til okkultismen, som man vil. På en morsom måde påstod den 
”eksakte” videnskab hele tiden, når den igen måtte anerkende gamle erkendelser fra 
”okkulte” videnskaber som rigtige, at okkultismen er en vildfarelse. 

Principielt er enhver intuitiv måde at helbrede på, efter den så eksakte videnskabs 
opfattelse ”okkult”, i det mindste, så længe den ikke anerkender det okkulte som ”vi-
denskab”. Det er et tidsspørgsmål, som historien beviser. Det, der endnu i går reg-
nedes for ”ren overtro”, er f.eks. i dag allerede ”videnskabeligt anerkendt”. 

Gröning faldt som intuitiv helbreder, kun ind under det ”okkulte”, som mange forviste 
ham til, fordi intuitionens væsen udelukker sig fra den videnskabelige metode, som 
dermed udelukker selve miraklet, selv om det er en del af troslæren i alle religioner. 
Enten anerkender lægevidenskaben miraklets mulighed og den mirakuløse virkning, 
og så er den kristelig. Eller den afviser miraklet – sammen med sine domstole – så er 
den også i det hele taget kommet i strid med kristendommens moralske beståen, 
med troværdigheden af Kristi mirakler, med den guddommelige almagt og med Guds 
kærlighed til menneskene. Da Gud står over menneskets love, burde Gröning heller 
ikke dømmes efter menneskelige, og i det mindste ikke efter standardlove. 

Grönings ”okkulte” evner 

Efter sine egne udtalelser i de efterladte dokumenter, hvor Gröning for øvrigt tager sig helt anderledes 
ud, end i den af hans samtidige, i pressen og dens købere dannede mening, ejede Gröning ”skjulte 
(okkulte) personlige kræfter”, som han ikke opfattede som sin fortjeneste, men som benådning og 
kald. Ved hjælp af disse kræfter, formåede han at fremkalde fænomener, der var i strid med psykiske, 
biologiske og mekaniske normer, og var af en naturlovmæssig, uforklarlig karakter. 

Dermed er Grönings helbredende virksomhed, rent umiddelbart i det ”okkultes” område, men ikke 
indlemmet i okkultismen. Sådan er det også forklarligt, at de store og mægtige okkulte organisationer i 
verden, ikke bekymrede sig om Gröning, den betydeligste repræsentant for deres verdensanskuelse, 
aldrig trådte frem ved hans side, aldrig tog imod ham, ja, ikke engang teoretisk, bekymrede sig om det 
okkulte fænomen Gröning. Okkultismen har her endnu engang forpasset sin chance. Som så ofte før. 
Også okkultismen må indhente det, de har forsømt hos Gröning. Det samme gælder videnskaben i 
Freiburg og på Yale universitetet. 

I Grönings virke mangler intet af, hvad der i ordets bedste betydning ikke er okkultismens problem: 
Synskhed, fjernhelbredelse, sygdomsoverdragelse, prognoser, okkulte diagnoser, at helbrede som 
rosenkreutserne, brug af talismaner og amuletter, telesyn, æstetik og sympati. Under alle disse ”mas-
ker”, skjulte den guddommelige helbredende kunst sig, uden hvilken ingen af dem kunne eksistere. 
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Det var vor tids ”okkulte blindhed”, at verden – forvirret gennem bladsmørernes og de kulørte blades 
halsbrækkende aktualitet – ikke kunne erkende, hvem der befandt sig blandt dem. Vi gik alle sammen 
forbi vor tids spirituelt mest betydende fænomen! 

For Gröning selv, betød dette en lutring, for masserne, en ikke bestået prøve. 

Naturen er helbredende. Den er ”mor”. Derfor henviste vi i begyndelsen til Grönings sammenhæng 
med det ”moderliges” genkomst i kirkens esoterik og dens Maria-mystik. 

Gud (den mandlige) er garanteret. Hos Gröning finder vi syntesen: Anerkendelsen af det naturlige til 
den sidste konsekvens, og samtidig den betingelsesløse hengivelse til det guddommelige. Den sidste 
erkendelse af sand og paracelsisk lægevidenskab, er anerkendelse af begge principper, og erkendel-
se af deres samordning. Grönings liv, beviste muligheden af den overordnede indsigt – den sande 
religion. 

Gröning som clairvoyant 

Vi vil ikke gå nærmere ind på Grönings clairvoyante evner her. De gik langt ud over 
hans helbredende arbejde, og ind i hans private liv. 

Kun én hændelse: Af en læge blev der fremlagt en sygehistorie og et fotografi. Grö-
ning så på det sidste og sagde: ”For sent. Deres patient ligger allerede og dør i disse 
minutter. Hun spørger netop efter Dem”. 

Lægen noterede sig tiden, og den kvindelige patient, havde virkeligt netop i dette 
øjeblik spurgt efter ham. 

Men Gröning sagde også: ”Ved siden af hende sidder en mand, der ønsker hendes 
død. Han virker som en vampyr. Dødsønsker på dødslejet, når den døende ikke me-
re har kraften til at modstå dem, virker som vampyrisme. 

I et andet tilfælde beskrev Gröning nøjagtigt situationen ved et dødsleje. ”Hvorfor la-
der de ham da ikke roligt dø? Et menneskes sidste ret er en rolig død. Han kan jo 
ikke gøre testamente nu! Han er jo allerede hinsides”. 

Faktisk forsøgte man, endnu i sidste minut, at afkræve den døende endnu et testa-
mente. 

Overdragelse af sygdom 

Gröning arbejdede også af og til med medier, hvad der i hans betydning i hvert fald 
kun betød en kobling mellem mennesker, hvor der absolut ikke, som hos samvittig-
hedsløse operatører med medier, kunne opstå den mindste ulempe. 

Vi tager et eksempel af denne slags fra E. A. Schmidts bog ”Die Wunderheilungen 
des Bruno Gröning”. Gröning sagde til en kvindelig medarbejder, uden at sætte hen-
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de i trance: ”Jeg giver Dem dette menneskes sygdom. Vær venlig at fortælle hr. 
Schmidt sygdomstilstanden”. 

Med disse ord fjernede han sig. Efter nogle øjeblikke sagde frøken W., medarbejde-
ren, til mig: ”Så, nu har jeg sygdommen. Jeg mærker en let krampe i underlivet – ”, 
langsomt efter hinanden, idet hun nu fulgte sine egne indre fysiske forløb, dikterede 
hun mig i maskinen: ”En trækning over ryggen – let stivhed under lænden – let 
svimmelhedsfølelse – trækken over øjnene fra tindingerne til næsebenet – tryk i mid-
ten af panden til baghoved – lette kramper gående fra fod op til ben, venstre stærke-
re end højre – læggen gør meget ondt – ”. 

Nu og da viste frøken W. med en hånd på de steder på sin krop, hvor hun efter ”ind-
givelse” af sygdommen fra et hende ukendt menneske, måtte føle de samme smerter 
som dette, på de tilsvarende steder. Medarbejderen selv er sund og frisk, ikke plaget 
af nogen som helst smerter, men hun reagerer straks på tegnene på den hende ”på-
talte” sygdom. 

Efter meddelelsen om sygdomsbilledet sagde hun så: ”Det er vist alt, hvad jeg har at 
berette”. 

Da kom Gröning også herind igen, og spurgte: 

”Har De berettet?” 

”Ja!” 

”Godt”, sagde han, ”jeg tager nu sygdommen fra Dem. Ånd dybt ud med åben 
mund”. 

Frøken W. fulgte denne opfordring, rystede sig let og sagde: ”Nu er jeg fri igen.” –  

Vi fremfører kun dette ene eksempel på en ”indirekte”, over et medium foretaget ”di-
agnose”. I de fleste tilfælde overførte Gröning symptomerne på sygdommen på sig 
selv, skilte sig af med dem igen, og gav efter denne erfaring, som han følte på sin 
egen krop, sit helbredende råd. 

Der er få tilfælde i de mirakuløse helbredelsers historie, hvori denne ejendommelige 
praksis blev udøvet. 

Men den har været kendt allerede fra oldtiden. Allerede præster i det gamle Æsku-
laptempel i Efesos udøvede den, idet de både overdrog sygdommen på sig selv, eller 
overførte den til, i deres tilfælde, mandlige medier. 

I den okkulte praksis kendes der også et tilfælde, hvor den samme metode blev an-
vendt i sort magi. En sømand overdrog sit barns sygdom på en matros – og efterlod 
den i ham. 
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Fjernhelbredelse 

Gröning var, i de sidste 100 år, en af de få fjernhelbredere i Europa. Fjernhelbredel-
sen er en meget kompleks måde at helbrede på. Helbrederen må i sit indre sætte sig 
i forbindelse med den, som skal helbredes, og må stille sin diagnose, uden virkeligt 
at se den syge. 

Den seen-for-sig – en fjernseen – har vi selv oplevet hos Gröning. Han beskrev for 
moderen den syges tilstand og udseende så nøjagtigt, som hun næppe selv formåe-
de det. Ja, han beskrev hende endog dennes opførsel den dag, hvor hun, på rejsen 
til Gröning, slet ikke havde set ham. 

Denne diagnose fulgte prognosen, at den syges tilstand, gennem Grönings påvirk-
ning, ubetinget ville blive bedre efter moderens tilbagevenden. 

Grönings måde at helbrede på, bestod i, at han fik moderen til at overbevise den li-
dende om Guds godhed, og at styrke hans tillid til Gud. 

Gröning gav hende så en af sine stanniolkugler med, som den syge, efter Grönings 
instruks, efter modtagelsen skulle holde i hånden i nogle timer. Det drejede sig om en 
alvorlig hjertesygdom. 

Grönings brug af talismaner 

Grönings stanniolkugler, som er blevet ”berømte”, opstod ved et tilfælde. Den første 
af den slags stanniolkugler, krammede Gröning sammen af et chokoladestanniolpa-
pir, der tilfældigt lå på hans bord. Han havde lige så godt kunnet tage et skrivepapir. 
Det vigtige derved er, hvad der er vigtigt ved alle talismaner: at de bliver opladet med 
den helbredende vilje og helbredende kraft fra en kvalificeret. 

De bliver dermed til bærere af den helbredende kraft. Til dens transportør. 

Der er berettet meget, og rakket meget ned, på Grönings stanniolkugler. Men de er i 
det væsentlige ikke anderledes, end hvad helgener i årtusinder har gjort gennem be-
røringen med relikvier eller brugsgenstande. Ved denne lejlighed vil vi gerne bemær-
ke, at vi selvfølgelig ikke med denne sammenligning, vil sætte Gröning ind i rækken 
af helgener, og endnu mindre i englekategorien, men med sikkerhed vil indføje ham i 
rækken af ”electi” (udvalgte). 

(Fortsættelse følger) 
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Rettelse 

 

I NEUES EUROPA nr. 18 i år, bragte vi et billede af Bruno Gröning fra Traberhof. 
Optagelsen stammer, som vi korrigerer, fra 1953, og er taget af heilpraktiker Charlot-
te Trampler på terrassen i hendes hus. 

 

BILLEDUNDERSKRIFTER  
 
[Billede: Portræt af Bruno Gröning] 

Bruno Gröning i Bad Kissingen 

Denne optagelse af Bruno Gröning stammer fra H. Hentschel i Bad Kissingen. Det er 
yderst udtryksfuldt. 

 

 

[Billede: Bruno Gröning modtaget en ærestitel] 

Bruno Gröning i Trieste 

Dette billede stammer fra NEUES EUROPAS arkiv. Det blev taget i det øjeblik, hvor 
Bruno Gröning fik overrakt en udmærkelse fra Academia Universales formand. 

 

[Billede: Bruno Gröning sammen med Louis og Hella Emrich i haven] 

Bruno Gröning 

som gæst hos Louis Emrich i Bischmisheim over Saarbrücken. Bruno Gröning har 
gentagne gange besøgt Lous Emrich. Han var altid en meget velset gæst hos udgi-
veren af NEUES EUROPA. Denne optagelse viser ham sammen med Louis Emrich 
og dennes hustru. 

Kilde:  

Neues Europa, Stuttgart, 1.11.1959, S. 5 


