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Ny erklæring om mirakeldoktor Gröning
Bruno Gröning koncentrerer sig om kurstederne, og helbreder blinde og lamme
Løbende fjernhelbredelser ved kurstedet – Gröning igen i Rosenheim

Fjernhelbredelse
Natten mellem 7. og 8. september fandt der mange fjernhelbredelser sted på kurstedet ”Traberhof”. I løbet af sit fravær fra Rosenheim, påvirkede Bruno Gröning flere
gange kurstedet, og koncentrerede sig om helbredelsen af den søgende menneskemængde. Hr. Kirmaier fra Grönings stab kunne, mens kurstederne blev påvirket af
Gröning, helbrede lammede børn.
*
Hr. Darer fra Rosenheim, Haustätterstraaβe, forklarede os, at både hans kroniske
gigt og hans søvnløshed var fjernet.
*
Fru Straub, Rosenheim, Am Hammer, havde siden hun var 6 år en talefejl. Også hun
kunne finde helbredelse hos Gröning.
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*
Utallige andre tilfælde blev helbredt, uden at blive fastholdt skriftligt, da disse patienter straks begav sig på vej hjem, af glæde over helbredelsen.
*
De såkaldte Gröning-kugler af papir eller stanniol cirkulerer som onde forfalskninger
på det sorte marked over hele Tyskland. Det er formålstjenligt at tage afstand fra ethvert køb.
(Ansvarshavendes anmærkning)

7. til 8. 20.000 besøgende på kurstedet Rosenheim
Fra 7. til 8. september nåede besøgstallet på kurstedet Rosenheim højdepunktet,
siden Bruno Gröning har slået sig ned udenfor byen Rosenheims mure. Trods Bruno
Grönings fravær valfartede tusinder af helsesøgende til kurstedet Traberhof. Efter et
forsigtigt skøn blev der torsdag den 8. september talt over 20.000 besøgende. Svagelige, deriblandt blinde og lamme, såvel som hundreder af nervesyge og lidende,
belejrer helbredelsesstedet. Tusinder af lastvogne blokerede bogstavelig talt tilkørselsvejen til Grönings første kursted. Uhyre køer af mennesker vælter frem fra alle
sider til Traberhof. Alle taler om Bruno Gröning og hans helbredelsessucceser. Helsesøgende fra alle dele af Tyskland, Schweiz, Belgien og Frankrig, Østrig og oversøiske områder, befinder sig i den uoverskuelige menneskemasse, som hele tiden belejrer mirakeldoktoren Grönings kvarter. Lidende, der pludseligt helbredes, lamme,
der pludseligt kaster deres krykker og stokke bort eller forlader rullestolen, blinde, der
får deres syn tilbage, bliver omringet og betragtet, grædt over og strålet i møde.
Bønner og løfter og kristne sange stiger til himlen af taknemmelighed. Glædestårer
og taknemmelighed hos både helbredte og tilskuere.
Ihærdige, som ikke vil undvære personligt at se Bruno Gröning, overnatter under
åben himmel, viklet ind i tæpper i umiddelbar nærhed af kurstedet.
Selv syge fra Østzonen undlader ikke illegalt at overskride grænsen for at komme til
Rosenheim. Langt ud over Tysklands grænser er navnet Gröning et begreb og det
eneste håb.

Ny erklæring fra mirakeldoktoren Bruno Gröning
Som vi netop erfarer, har Gröning gennem en taler fra sin stab formidlet følgende
efterretning til den ventende menneskemængde: Jeg vil fra nu af blive i Tyskland, og
bringe alle helsesøgende helbredelse. Desuden har både den af ham helbredte bayVersion fra 27.7.2012
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riske politimester Pfitzer1 og den bayriske indenrigsminister, ønsket hr. Bruno
Gröning tillykke med hans virksomhed. Som vi videre har kunnet erfare, skulle
Gröning i fredagens eftermiddagstimer bestemt ankomme til Rosenheim.

Gröning må helbrede
Efter en konference mellem en repræsentant for Grönings stab og det bayeriske indenrigsministerium, har Gröning fået tilladelse til fortsat at helbrede. Det Bayriske
Indenrigsministerium betragter Grönings helbredelser som en fri kærlighedsbeskæftigelse, og behøver dermed ingen tilladelse efter heilpraktikerloven. Ved oprettelse af
en professionel beskæftigelse som oprettelse af kursteder, må de bestående lovmæssige bestemmelser dog opretholdes. Ministerpræsident dr. Ehard understreger
udtrykkeligt, at Gröning ikke skal fordrives af overdreven paragraffortolkning.

Meddelelse til de helsesøgende
For at imødegå de forskellige rygter, meddeler vi de helsesøgende, at Bruno
Grönings tilstedeværelse ikke er påkrævet for deres helbredelse. Bruno Gröning har
fredag den 2. september personligt forsikret, at kurstedet er omgivet af hans helbredende stråler, og de lidende skal derfor forblive flere timer foran huset. Derved skal,
som Gröning videre beretter, menneskene ikke tænke på deres sygdom, men koncentrere sig om helbredelsesprocessens forløb. Troen på Gud og sin sundhed, må
patienten bære i hjertet.
Desuden kan syge familiemedlemmer i breve give meddelelse til kurstedet. De får så
nytte af fjernhelbredelsen. Fra Grönings stab er der folk, som regelmæssigt tager
imod sådanne bønskrivelser. ”Oberbayrischen Volksblattes” redaktion tager imod
denne post.
Rosenheims myndigheder konfererede den 8. september med Grönings stab om den
videre udvikling af kursteder, overnatningsmuligheder og indretning af sanitære anlæg. Efter at byen Rosenheim allerede har frigivet Rådhuset til brug for overnatning,
bliver der forhåbentlig snarest skaffet yderligere overnatningsmuligheder og sanitære
anlæg til de helsesøgendes tilfredshed, som ikke mindst vil være byen selv til ære.

1

Bruno Gröning Stiftelsend anmærkning: Navnets korrekte stavemåde er ”Pitzer”.
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Udgiveren øjenvidne til helbredelser
Lørdag den 3. september opholdt titusinder af helsesøgende og nysgerrige sig i stegende hede foran kurstedet i timevis. Efter lange timers tålmodig venten trådte Bruno
Gröning ud på altanen, fulgt af sin stab. En tidligere taler forkyndte de nyeste helbredelser, såvel som Bruno Grönings energiske kamp for sin tilladelse til at indrette kursteder.
Med hæs stemme retter Bruno Gröning beroligende ord til sine syge. Den tusindtallige menneskemængde rettede tryllebundne øjnene mod altanen, og lyttede grebne til
mirakeldoktorens ord. Da Gröning bad de lidende med smerter løfte hånden, straktes
tusinder af hænder imod ham. Midt i denne opfordring råbte en skrøbelig med høj
stemme: ”Gröning, jeg er helbredt og takker dig!” Da gik en glædesbølge gennem
menneskene. De tilstedeværendes øjne blev fugtige, og der blev bedt bønner. Denne
lidende, der først lå ubevægelig i en kørestol i min umiddelbare nærhed, begyndte at
bevæge hænder og fødder, og forlod nogle minutter efter sin kørestol uden nogen
som helst menneskelig støtte. Kvinder græd, lo og forsikrede, at de var befriet for
deres hovedpiner, nerveforstyrrelser, øjenlidelser, hjertebesvær.
En katolsk præst takkede med overstrømmende takkeord Gröning for det han personligt havde set og oplevet. I en tale til menneskemængden opfordrede den gejstlige de lidende til at takke den almægtiges mirakelkraft. Spontant foldede menneskene
hænderne og sang den kristne sang: ”Groβer Gott, wir loben Dich!” [Store Gud, vi
lover dig! o.a.]

Samtale med helbredte
Hans Daller fra Birkenstein har glad personligt meddelt mig sin helbredelse. Som hr.
Daller forsikrede mig, led han af kronisk gigt, og blev fjernhelbredt. Desuden har han,
da hans helbredelsesproces fulgte, flere gange mærket meget stærke smerter. Kun
et menneske, som lider af kronisk gigt, ved, hvad det betyder at blive helbredt for
denne sygdom, og vil dele glæden med mig.
Fru Popp, Konditori og Café, München, Bayerstraβe, erklærede, at helbredelsen af
hendes blinde barn gør virkeligt gode fremskridt. Det kan føres tilbage til, at barnet er
i besiddelse af en helbredende kraftgivende Gröning-kugle.

Kilde:
Otto Bauer (Hrsg.): Gröning-Kurier (Rosenheim, 10.9.1949)
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