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 פועלו 
   של ברונו גרונינג

 במהלך 
 חייו

 וכיום
 

 תומס אייך

 אף שם אחר לא גרם להתרגשות שכזאת כשמו של 1950-ב
אף אירוע לא גרם לתגובות מנוגדות כאלו . ברונו גרונינג

; היו כאלה שאהבו וכיבדו אותו. שסבבו את ברונו גרונינג
ווה היו כאלה שעבורם הוא היה התק. אחרים שנאו ונלחמו בו

האחרונה לאחר דרך ללא הצלחה בניסינותיהם השונים עם 
עבור , עבור אחרים הוא היווה סכנה גדולה. מדע הרפואה

אלה שבמשך מאות בשנים יצרו תמונה של העולם שעמדה 
 .בפני סכנת התמוטטות

?  איזה מין אדם היה ברונו גרונינג שהצית רגשות כה עזים
לא היה עוד .  חרבםאחרים שלפו את; היו שכרעו ברך בפניו

בוטאו !" צילבו אותו"ו" הושענא"זמנו שהביטויים -אדם בן
 .בקרבה כה רבה זה לזה

 :ברונו גרונינג
 .תופעה השווה הסתכלות וחקירה
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 מבוא
.   פעילותו של ברונו  ג רונינג משכה תשו מת לב ב ע ולם כולו1949-ב

התרחשו ה חלמ ות נפלאות  ו אלפי חולים התקהלו  במ קו מות  בהם הוא   
ח וג הידידים  משמר   , 1959-נפטר ב" רופא הפלאים"ות שלמר.  הופיע

 . והחל מות ע דיין מתרח שות כיום,  את מורשתו  הרוחנית
חשב תי שה וא מ עניין ,   ש מעתי  על  חוג  ידיד י ברונו  גרונינג1985-ב

, למשל, כולל, מאז היו לי מספר חוויות יוצאות ד ופן.  והצטרפתי
 . החלמה  ספונטנית  ממ חלת עי ניים ממנה  סבלתי

ך למעלה מ עשר שנים היה עליי להרכיב באופן קבוע   במש
 יכולתי להפסיק להרכיב   1985ב אוגוס ט +.  3.5משקפיים ב חוזק 

ראייתי היתה זהה .  אותם מיום אח ד למשנהו ל לא כל בעיה נוספת
 . ללא משקפיים כפי שבעבר  היתה בעזרתם

הדבר היה מדהים עוד יותר מאחר שלא שוח חתי קו דם לכן עם איש 
.    פשוט ביק שתי בלבי את עזרתו של ברונו גרונינג.  ידיםמחו ג היד

 . איש לא ידע על כך
 הראתה   שעיניי אכן 1985בדיקה נו ספת אצל רופא עינ יים בדצמבר 

ח דות ראייתי הית ה מושלמ ת ולא היה לי עו ד  צורך להרכיב .  הבריאו
 . משקפיים

ו חוויה זו ו דו מות לה שכנעו א ותי לגבי יעילות כוח הריפוי  של ברונ
זכיתי להכיר את המבנה והנהלים  .  גרונינג והחל טתי לעזור בפועלו

של חו ג הידי דים ול מדתי   להכיר טוב י ותר את  שיט תו של  ברונו   
מאז אני  משתייך  לחוג י דידי ברונו  גרונינג  במשך ש מונה   .   גרונינג

שנים וראיתי אנשים רבים  שזכו מ חד ש ב בריאותם ו ב שמח ת ה חיים 
  קרובות  חוויתי  מחפשי עזרה  שזכו מח דש   כמנחה  חוג לעיתים.  שלהם

 . ידי הפנמת שיט תו של ברונו  גרונינג-בבריאותם פשוט  על
עקב  חוויות  אלה עלה בי ה רצון לכתוב ספר שיתאר א ת פעילותו  

ספר זה מהווה את  .  של ברונו גרונינג ואת עב ודת חו ג הידידים
  כוונת ו להיות נא מן לדרך התרחש ות האירוע ים סביב א דם .  התוצאה
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המרפא הראשון והמפורסם ביותר  "אותו כינתה אניטה הוהנה  כ
   .”Geistheiler heute“בספרה  )"  גר מניה(ברפובליקה הפדרלית 

מהופעת ו   " רופא הפלאים של הרפורד"יישפך אור על עבודתו של  
 ולא חר  1959-הפומבית הראש ונה ב סוף  ש נות הארבעים  ועד  מו תו  ב 

 .מכן
.   את הט קס ט לשלו שה חלקיםלקראת הסוף נראה לי יעי ל לחלק 

והתרשמויו ת   ,  חייו ושי טתו,  החלק הראשון ע וסק  בברונו  גרונינג האיש
ה חלק השני מציג את חו ג ידידי  ברונו גרונינג   .  עדי ראייה ממנו
וה חלק ה שלישי מצביע על  כך ששיט תו ופועלו ש ל   , בצורתו הנוכ חית

 כלל אפיל ו בעיות : ברונו גרונינג  הם הרבה  מע בר לאספקט  ההחל מה
יכולות   ', וכו, תלות ב ס מים, הרס הסביבה,  עולמיות כמ וות של היערות

 . להיפתר בעזרתו
גרט ה  הויזלר שהעניקה לי גישה לארכיון ' ברצוני להודות לגב 

ולכל העוב דים בבית ההוצאה  לאור של  גרטה הויזלר   ,  ברונו גרונינג
 . שעזרו לי בכתיבת הספר

הסתכל על האירועים כולי תקווה שכל הקוראים יהיו מוכנים ל
סביב ברונו  גרונינג ללא דעות ק דומ ות ולשכנע עצ מם באמי תות   

 : לא לחינם הו א אמר  שוב ושו ב.  דבריו
 ; האמן וב ט ח"

 ! "הכוח האלוהי עוזר  ומבריא
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 הקדמה
 ברונ ו גרונינג  הגיע  בפעם הראשונה לתשו מת ה לב 1949-כאשר ב 
 האירועים ,ארבע שנים לאח ר תום מלח מת העולם השניי ה, הציבורית

איש לא  יכול הי ה להסביר א ת  .   שסבבו  אות ו עוררו  תדה מה  ומ בוכה
 ”Münchener Merkur“- ה 1949,  ביוני24-ב .  ההחלמות  שהתרחשו 

 : פרסם כדלהלן
הפכה למטרה לעלייה לרגל של אלפי ,  עם ברונו גרונינג, הרפורד"

.   שלו  מועברי ם מפה לא וזן" ריפויי הפלא.     "אנשים מכל  קצוות  גרמניה
,   המש טרה, מ מ שלת צפון הריין ווס טפליה,  ועדות  ח קירה מ דעיות

חלקם  מכנ ים אותו  גו מל .    כולן  מו דאגות  ב קשר לאיש זה, העיתונות
 .  (...)אחרים מכנים או תו ש רלטן.  נביא או  שליח אלו הים, החס דים
של הרפורד ה יו תוצאות   " רופ א הפלאים"אין להכחיש של, אכן

העי וורים יכולים ,  את הקביים שלהםהנכים שו ברים. סנסנציוניות
 ." מ חלימים, קיבה  ואס טמה , שוב לראות ואנשים  עם מ חל ות ריאות

איך ברונו גרונינג  ?  כיצד דברים  שכאלה אפשריים.  העולם נדהם
הוא ?  יכול היה לגרום להחלמות ש אפילו יכלו לעמוד במ בחן ה רפואה

 : מסביר ב עצמו
 ." דרכיאלא הכו ח ה אלוהי מבריא , לא אני מרפא"

 : ובמק ום אחר
פשוט .  אז כבר קיבלתם עזרה, אם אתם מאמינים שתבר יאו"

 !" תאמינו
יכול להתמודד   , נאור במאה העשרים,  החושב בצלילות, איך אדם

אמורה לגרום   , איך אמונה שאינה נתפשת בהיגיון?  עם הכוח האלוהי
 ?להחלמות כ מו אלה שהתר ח שו סביב  גרונינג על ב סיס יו מיומי

יש לחזור ולהבין את הג ורם האמיתי   ,  ת על שאלות אלהכדי לענו
אנשים רבים  חיים   כיום בתח ושה ש מ חלה הינה  אקראית והיא   .   למחלה

 : אך  ברונו גרונ ינג אומר.  'ל פתע פתאום'מופיעה ותו קפת את הא דם 
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כך ה חיים  ,   במ ודע  או  שלא ב מו דע, ככל שהאדם  התכחש  לאלו הים"
ים עב ור תג ובת   אבריו בהת אם  כך ש בקושי  נ שארו בו   חי,  פחתו  בגופו
בכך   .  הוא כבר לא יכול היה לעבור את חייו  בשי א אונו.  לרצון בעליו

בסופו  של ד בר הוא  איבד  א ת הקשר  שלו   .    הוא נט ש את   מקור כו חו
הוא כבר לא יכול היה להפנים את .  עם מקור הכוח האלוהי הא דיר

 ." הפך לשבר כלי, גו פו,  ולכן הוא.  הכוח האלוהי
 האוס טרי הנס  שטרנ דר כותב  בצורה פשוטה  בס פרו מקנה   הסופר

 :”Der Wunderapostel“הידע  
ברצוני לספר לכם על המשמע ות הע מוקה  יותר של , ולסיכום"

כי אנשים או ספ ים צמחי  מרפא עקב  מ ח לותיהם עבור  ,  המחלות
 .ריפויין

,  אתם רואים אנשים הלוקים  במ חלות רבות וכ מות עצו מה  של סבל
.    גונ חים ת חת  עו מס הנ כויות שלהם,  ל פני  הא דמההסוח בים עצ מם ע

הדבר א מור היה  להוביל את  האנשים לשאול  לפני זמן ר ב מהי  הסיב ה   
ב רא את הא דם  , כפי שהם או מרים, כי אם  א לוהים?  האמיתית ל מחלה

כנראה   ברא את ה אדם   , שהוא  מושלם, אז אלו הים,  וה דבר נכון, בצלמו
,    שה אדם  מקו רו מאלוהיםומ אחר.  בריא,  כלו מר, כך שיהיה מושלם

אז עליו  להיות דוג מה   , ורוחו הינה  חלק מרו ח האלו הים וחלק מיש ותו
 . כי אין מחלה עם  א לוהים, לבריאות

אז אני מגיב   " , הא דם פשוט רגיש למחלות: "ואם מישהו עונה
,   להיפך הוא  הנכון!  למ חלות' פשוט רגיש'איש אינו , לא: "בשלווה

ומ חפש אותה  ומע מיס או תה על   ,  לההאדם עצמו  מז מן ומ ושך את  המח
 ! עצמו

 ! ושטני, אנ טי אלוה י, לא רו חני,  כי כל מחלה הינה מ שהו לא  טבעי
אז  עלינו לשאול   את עצמנ ו איך  היא  מתר חש ת ואיך ני תן ,  אם זה כך

 .להימנע מ מנה או להיפטר  ממ נה
, אם תסתכלו על ה חיים בטב ע ועל האדם בת שומ ת לב  רבה יותר

אלא  , ו דעי ם לעובדה שאין  מקריות בי ק ום כולותוך זמן קצר תהפכו למ
 .   שהכל מבוס ס על הבינה  והח וקיות האלוהית
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ואין   !  לכן גם על הבריאות וה מחל ה להיות מב וסס ות על  חוקיו ת זו
זה קשה להסיק  מכך שכל עוד האדם  חו סה תח ת הא ור של החוק   

וברגע שהוא צועד מ חוץ ל חס ד מעגל החו ק   ;  הוא יהיה בריא, האלוהי
 ! הוא יהפ וך לחולה,  הי ומפר אותוהאלו

 .בריאו ת: הרמוניה עם אלוהים
 .  מ חלה:  ניתוק מאלוהים

 : יעקב לורבר כותב
אז הם לא היו , אם האנשים לא היו מפנים עורף לאלוהים"

מ חלות  הגוף  הן ת מי ד רק  כתוצאה   .   (... )   מתדרדרים  לעוני וא ומללות
 . מאי הציות למצו ות הברורות  שאלוהים העניק לאדם

יחיה ע ד זיק נה ללא כל , ה המת חיל ללכת בעקב ותי הן מגיל צעירז
אז גם  מ חלות   ,  אך כא שר האנשים החלו  להידרדר.  (...)   צורך ברופא

גופניות קשו ת ב מהרה הש תלטו עליהם והם ל מדו  להכיר בתוצאות   
 . בורותם או הת עלמותם ה מו ח לטת מ מצוות האל

אז   ,   מסויי מתכי אם האדם  יודע  איך לבנו ת מכונה  מש וכללת למטרה 
בטו ח שגם יידע איך ניתן להופכה מתאימה לצרכים הרלוונטיים ואיך  
יש צורך לתפעלה כך שהיא לא תיהרס ותהפוך ל בלתי כשירה 

וכאשר הי צרן המומ חה של  המכונה   אומר ו מראה   .   לשימוש נו סף
מה  עליו לעשות  כדי שיו כל להשתמש   , לאדם שקנה  אותה לשי מוש ו
אז על ה קונה  גם לשים  לב ב מד וייק   , ןבמכונה  ביעילות לא ורך זמ 

מ תוך עקשנות   , א ך אם במשך הזמן הקונה.  לדברי הטכנאי המומ חה
אז   , כבר אינו  שם   לב לדרך ה טיפול והשי מוש  במכ ונה,  או רשלנות

עליו להאשים את עצמו בלבד אם המכונה נהרסת או  הופכת לבלתי 
 .  באופן  חלקי או  מלא, כשירה לשימוש רגיל
ה גדול  מכולם לגבי  גוף הא דם  " ה טכנאי ה מומ חה "אך אלוהים הוא

אם   .   ה משוכללת  מכולן" מכונ ה"אותו  ברא ע בור הא דם לשי מושו  כ
החיה הזאת בהת אם לעצה ש ניתנה במצוות   "  מכונה" הנפש משתמש ת ב

אך אם   .   אז גם  הגו ף ת מיד יישא ר במצב  בריאותי כשיר לשי מוש, האל
,  א ם לגחמנותה הנפש במשך הזמן הפכה אדישה והחלה לפעול בהת
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,  הנצחי, ה גדול  מ כולם" הטכנאי המ ומ חה"מתעלמת  מ מצוות אלה של  
אז היא יכולה להאשים רק את עצמה אם הגוף שלה הו פך לזמין לכל 

 ."  סוגי ה סבל
של   " בהר מוניה  עם הנ צחי"השורות הב אות  נמצאו ת  בספר 

 :האמריקאי ראלף וולד ו טריין 
 מצב  חיים רגיל היא, עשירה ו זורמת,  בריאות מלאה–בריאות  "

, אך מצבים בלתי רגילים.  כל דבר אחר אינו בגדר הנורמלי.  וטבעי
אלוהים מעולם לא ברא חולי .  נוב עים מגור מים בלת י תקינים, כחוק

הם נובעים כאשר הוא מפר את .  הם תוצר ייחודי ש ל האדם.  או סבל
 ,אך אנחנו כל כך רגילים לראותם.  החוקים שלפיהם הוא אמור  לחיות

אז   כמשהו  טבעי   , אם לא כמצ ב רגיל, שהתחלנו להתיי חס  אליהם
 ." לחלוטין

הנס ש טרנדר מ סביר איך  הפרת מצוות  האל ב סופו של  ד בר מו בילה 
 : למחלה ברורה ב גוף

כל  .  אלוהים באופן  קבוע  מזרים  את כו ח  החיים  שלו ליקום   כולו"
נהנה היצורים ניזונים מזרם זה בדיוק כפי שילד ניזון מחלב אימו וכך 

 . מבריאות ש ופעת וקורנת
כי  .  ולכן ב ב ריאות, יזכה בשפע, מי ש חי בהת אם לרצון האל, כך

 !  ( ...) הוא מות אם לאלוהים וחי  בה רמוניה מלאה
כאשר  הוא במ ודע   ,  אך ברגע שה אדם  מפר הרמ וניה זו עם אלוהים

,   כמ ובן, אז, או שלא ב מוד ע מפנה  גבו  לאלוהים ולמצוותיו הנצ חיו ת
ייווצר  .   במערכת  היחסים בין אלוהים והא דםמתרחשת  הפרעה

אד ם שכזה ה מפר את  מצו ות  האל ידר דר .  ק טן או  ג דול" קצר"
, לתו ך ידי היפוכו, מהאח דות וההר מוניה לתוך  קונפליקט עם אלוהים

כי כל ריב עם אלוהים הוא , או שיהפוך  לחולה נפש.  חוסר הרמוניה
 ! מחלת נפש

לחו סר הרמ ו ניה זו עם  , ולהתפרצות רוחנית ז !  ועכשיו הקשיב ו
אלוהים יש תוצאה בלתי נמנ עת שזרם החיים הטהור של  אלוהים אינו 

 . יכול לזרום ללא הפרעה ובמלואו לתוך היצור החו טא
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.    האור של הניצוץ האלוהי מתעמעם, כתוצאה מזרם פחות זה
אינו יכול עוד  ,  התוצאה הנוספת היא שהני צוץ האלוהי המוזן בד וח ק

 (...).  נפש  בכוח ה אלוהי למלא את ה(...) 
שכו ח ה חיים שלו י וכל להיות , בדיוק כפי ש אלוהים סי דר ז את כך

באותה  הד רך ( ...)  , ידי הניצוץ  האלוהי ולהיו ת  מכוון לנפש-מופנם על 
 . להזין ב התמדה א ת הגו ף ולשמ ור על בריאותו, מצד שני, על הנפש
  בית"הקשיבו לזאת  בקשר  לאחד הניסים הג דולים ביו תר ב, ועתה

אלוהים ב רא את ג וף הא דם ו קישר או תו אליו ב דרך   !   של ה אדם" החי
 !כזו שכל איבר תואם לאיפיון אלוהי

אז , אם האדם פוגע בא חד  מהאי פיונים או המידות האלוהיים  הללו
היא כבר אינה   , או ב מושגים  ארציים, הנפש מתחילה להיהפך  חולה

ר המייצג את יכולה להפנים במלואו את כוח החיים האלוהי לתוך האיב
ה איבר הו פך לחולה כפי , וכ תוצאה מ חסר זה.  המידה ש בה פגע הא דם

 . שקורה לצמח  במרת ף שאינו  מקבל א ור מלא  מהשמש 
שהיא מחלת   , תחילה פגיעה בנפש: כך למחלה ישנם שלושה שלבים

 . ורק כצעד א חרון המ חלה מ גיעה לגוף(... ) אז מ חלת הנשמה  , הנפש
ופנית היא עבור  האדם שלא אז ביכולתכם לראות שכל מחלה ג

ומה ווה   , הבחין ב חו סר ההרמ וניה בנ פש וכן לא ב קונפליקט  שב נפשו
 . איתות קריטי שה וא נמצא  ב חוסר הר מוניה עם אלוהים

כל מחלה גופנית ונפשית  מהווה אזהרה לחזור ו לשקם את 
ההרמוניה עם אלוהים לפני  שיהיה מאו חר מ די ול חשו ב מ חדש  איך  

 ." הוא הפר את מצוו ת האל
 : ברונו גרונינג ה סביר כל זאת  במילים פשוטו ת

.  וכך הוא ר צה שיהיה.  טוב ובריא, אלוהים ברא את האדם יפה"
,   היתה רק אהבה; במקור האנ שים היו קשורי ם לחלוטין לאלוהים

אך בר גע שהאדם ה ראשון האזין .  הכל היה  אחד, הרמוניה ובריאות
ומאז   ,  ה קש ר ניתקאז, והלך בעקב ותיו, לקול הרוע שהיה מ חוץ לזא ת

נפערה תה ום גדולה  בין   .   אלוהים נמצא פה  והאנושו ת נמצאת  שם
האדם בכוחות עצ מו אינו יכול .  אין קשר ביניהם.  אלוהים והאדם
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ידי הרוע ב מהלך   -אך עדיין יותק ף על , להיות נאמן לא מונתו  ולהתפלל
חו ויתם   .  שם למ טה, הגע תם לשם בחייכם.  חייו וייגרר לתהום

ב מקו ם   .  אל תדרדרו  עוד: אני אומר לכם.    כאב  וסבל נוראי,אומללות
עלו כל פי מעלה ואני !  זאת אני קורא לכם לעשות  את השינוי הגדול

עיזבו דרך זו של סבל ועלו על דרך !  אבנה עבורכם גשר מעל לתהום
אין משהו שלא ניתן , אין כאב, בדרך זו אין אומללות.  האלוהים
 !"רך זו מו ב ילה חזרה לאלוהיםד.    כאן הכל טוב–להחלמה  

לפי שטרנדר מחלה גופנית היא האזהרה האחרונה לכך שהאדם 
האדם   -בני, אך כפי שכותב טרי ין.  עומד  בפני קשר רופף עם א לוהים

כל כך התרגלו למ חלה ש הם רואים בה כ משהו  טב עי ומת עלמים   
הא דם   : נהיה  ברור יות ר ויותר כיום לאן הד בר  מוביל.  מהאזהרה
הרס כדור הארץ .  אזהרה אלוהית זו  ושועט הישר לאסוןמתעלם מ
 . נראה שהו א  רק עניין של זמן,  כל האנושות-ויחד אית ו  

.  אך אלוהים רוצה ל מנוע צ עד א חרון זה של  האדם ל הרס כללי
ואלו הים , ידי האדם-לא זוהו על',  א סונות  טבע וכ ו,  המחלה–הסימנים  

ר ה ארץ שפעלה  ש לח ישות רו חנית לכדו: עשה מה  שעשה  בעבר
 . בעקבות  רצונו והזהירה את  האנושות לחז ור בתשו בה
, לנכים, לסובלי ם, לברונו גרונינג ניתן התפק יד לעזור לחולים

ולשחרר אותם מע וניים ולקרוא לאנושות כולה לעשו ת את השינוי   
 . הגדול

הוא  הכיר .   האדם הפשו ט  מדנציג  הכיר  את  חוקי  החיים  הבסי סיים
ידע  ממה נ בעו ה מחלו ת ואיך ניתן ; ה ח ומראת הקשרים בין הרוח ו

: מעל לכל הוא נשא בתוכו את מה שכל כך קשה כיום למצוא.  לחסלן
 . את האהבה לאלוהים

למרות , אלא גם עזר לו, הוא לא רק הסביר לאדם את מקור מחלת ו
עבורו ג אולת  .    לאוייבים  וללעג, שהדבר גרם  להיותו  מטרה   לדחייה

 .   היתה חשו בה יותר  מטו ב תו האישית,ש חרורו מ סבלות יו, רעו האדם
.  לא תסתדרו איתן!  תנו לי את דאגותיכם!  תנו לי את מחלותיכם"

 ."  גבי  רחב.  אני אשא אותן ע בורכם
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כפי שנא מר במ ספר בלתי , הו א ג ם עשה זאת, והוא לא רק א מר זאת
עשרות שנים ,  אך המדהים הוא שכיום.   ח ות הצלחה"מבו טל של דו
 . והה חלמות לא פ סקו, יין עושה  זאתהוא ע ד, לאחר מות ו

,   הוא י דוו ח על  חייו.   ספר זה יהיה ע דות לפועלו  של ברונו גרונינ ג
אך   .   וכן מה  שהו א ה חל  בהפעלתו,  ועל הה שפעה שהיי תה לו,  שיטתו

אלא איך   , לא רק ה מחלו ת נע למו, דרכו, הדבר ירחיק לכת  ונראה אי ך
זוהי המ טרה  .   םהאנשים גם חזרו  וח וו אוש ר ולמדו לארגן את  חייה

  . הסופית של ברונו  גרונינג
זה השולט  ?  אומן-אך  מי אכן רב ; אומן-רב : אנשים או מרים לי"

,  חיי טים,  ישנם  מסגרים.   אומן-הוא רב ,  ל משל, לחלוטין בא ומנו תו
אומנים של -רבי'מש אלתי היא שתהפכו ל.  'אומנים וכו-נגרים רבי

 ." 'החיים
ו לא להפנים "  מאבק  החיים" כל אחד  מאיתנו  כל יום צריך לעמוד  ב

ברונו   .  עליו להתמודד ע ם כל מצבי החיים ולעשות  טוב.  כל רוע
ואהבת לרעך  " גרונינג קרא לאנושות לה תייחס ברצינות למצו וה 

מקומם  יחדיו ואס ור .  ולהכיר בכל האנשים כילדי האלוהים" כמוך
אם  ה אנשים ייקח ו  .   לא  לנ הל מלח מה  זה עם  זה, להם להילחם זה  בזה

אז הכל ייראה , באמ ת לאהוב את רעם ולעזור לו, את לתשומת לבםז
בעיות כלל עולמיות גדולו ת רבות של .  שונה על פני כדור הארץ

,   לכבדו ולאוהב ו, האדם  זקוק רק לבטו ח ברעהו.  זמננו ייפתרו מעצמן
ואז  יתרחש שינוי אותו איש מ איתנו אינו יכול , ולבקש את ברכת האל

ההבראה היא   .    רוצה  ברונו גרונינ ג להנח ותנוולשם .   לדמיין כיום
:   אך הדרך  מו בילה רחוק יותר ויש לה רק  מטרה א חת; הצעד הראשון

 !קשר מלא ושלם עם אלוהים 
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 Iחלק 

 דמותו של ברונו גרונינג

.   מעטים  השמ ות ש עוררו רג שות בשנ ות ה ח מישים כש מו  של ברונו
כמעט שום  אירוע לא עורר תגובות כה  מנוג דות כ מו הא ירועים סביב   

הא חרים שנא ו אותו  ולח מו   ,  אלה  אהבו  ו העריצו אותו. ברונו גרונינ ג
ך   ווה  תקוו ה אחרונה  לאחר  מסע  ח סר  הצלחה דרילאלה הוא  ה .בו

לאחרים הוא ייצג את הסכנה הגדולה   .הסמכויות של מ דע הרפואה 
ביותר שאיימה למו טט א ת ת מונת העולם שנבנ תה במא ות  שנות מח קר  

 . מדעי
איזה מין אדם  היה ברונ ו גרו נינג שגרם להתלק חות ר גשי ת כה חז קה  

מ ע טים האנשים  . אלה כרעו ברך וא ח רים הושיטו ידם ל חרב? סביבו
נש מעו זו   " צילבו  או תו"ו" הושיע נ א"יאו ת   שלגביהם קר,בתקופתו
 . בצד זו

 . עקבו תיהעל תופעה שכדא י להתחקות  :  ברונו גרונינג
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 חייו: 1פרק 
  ,מהרפורד" רופא הפלאים" על 1949בעת שהעיתונים ד וו חו ב מאי  

ג  היית ה דרך  חיים ברוכה  בפירות של ניסיון   נמאח ורי ברונו  גרוני
 . ומרוצפת באבני ה מ חסור

 םילדות ונעורי
אוליבה כילד הרביעי - ב דנציג 1906 במ אי 30-ברונו גרונינג נול ד ב 

הוריו הב חינו כבר ב שלב מוק דם   . של אוגוס ט ו מרגרטה  גרונ ינג
,   כך  לעיתים כאשר האב ה גיע הבית ה כועס  וגוער . בנםות  של במיו חד

כאשר  ההורים בדק ו   .  נשמעו  לפתע ק ולות ר מים  מח דרו של  התינוק
האב   .  והתינוק נ ח בשלווה ב עריסתוהכל הש תתק, בבהלה מה קורה

  ,ארועים  כ אלה ודו מים. היה זונח  את  גערותיו  ומ תנ הל בשק ט ב בית
האב הרגיש אי נוחות ות חושת   כי ייתכן . התמיהו את ההורים והאחים 

  אגון .   כן הפך לזר יותר עבור סביבתו,ככל שברונו ה תבג ר. מוזרות
ריפויי  "וח  ב ספרו ומד ) (Egon Arthur Schmidtט  ד שמי ארתור

 ": הפלאים של ברונו גרונינג
הוא   . היה  הכינוי  של ברונו  גרונינג ב קרב ה מ שפחה' ח ולם בהקי ץ'"

היה מזכיר זאת לעיתים קרובות וכאשר הוא מ טיח זא ת בלצון בפני 
  , ביח וד  הדגיש  הא ח ה בכור גאור ג. הם  מפנים בב ושה א ת  ראשם,  אחיו

 נגע בו והוא   אפילו אם התעלול, שברונו מעולם לא הלשין ע ל אחיו
 ." סבל מ מנו

.   ברונו הרגיש  ד חיה לסבי בה  ח סרת ה חמלה  והיה נ מלט  אל הטבע
לעצים ולשיחים מאשר אל בני , הוא הרגיש משיכה גדולה יו תר לחיות

 . לעיתים הוא נעלם ל שעות ביער ה סמוך. האדם
,     בעל חייםבכל,  בכל עץ,  בכל שיח,  כאן חווי תי את  אלוהים"

 יכולתי  לעמו ד ש עות  ולהרהר ותמי ד   , זמןללא ת חושת .  ואפילו באבנים
 . " לו מ תרחבים  חיי ה פנימיים עד לאינסוףיחשתי כא
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לכן  . הוא מ עולם לא הש תתף  ב מריבות הפראיות  של בני  גילו
 .הוא  ש ונהלעיתים קרובות הוא  היה ללעג והוכה ונ ענש על ש

,  עם הזמן ניתן  היה להב חין  בפן זה של הווית ו של  ברו נו גרונינג
ב עלי בנוכ חותו  נרפאו ":  רופא הפלאים"ר  הביא  לכינויו  שמאו חר יות

 אהב לבקר ,מלחמת העולם הראשונ הת קו פת במיו חד ב. ואנשיםחיים 
הפ צועים הרגישו   . את בתי  הח ולים הצבאיים  שבהם היה  אורח  רצוי

ח ולים היו  מבק שים  מאימו  שתב וא   . טוב  בנוכח ותו  ורבים נרפאו
 נתקבל  כושר הריפוי ,יםבמ שפחה ובין המכר. אליהם עם ברונו הקטן

 . שלו בברכה
 : ג כו תב ב קורות  חייונברונו גרוני

בעת   .  מת חלוא יהם,  ה שתחררו  חולים  בנוכ חותי,כבר כילד  קטן"
ילדים  וגם מב וגרים   מרגיעות , היו כ מה מילים מפי, התרגשות או ריב

שנחשב ו   , בעלי ח יים יכולתי להבחין ש, כילדכבר . באופן מו חלט
משום   . תנהג ו בנוכחו תו ברו ח טוב ה וב מ תינותה,ם או תוקפניםשניביי
במהרה     .הי חסים שלי  בבי ת ההורים יוצאי  דופן ו מת וחיםהיו , כך

שאפתי לעצמאות  מו חלטת  כדי לצאת מה סביבה  המ שפחתית שב ה   
 . נתפשתי בצורה מו טעית

 שנות ההכנה
ג   נ ה חל בר ונו גרוני, ב בית הספרתה ה ח מישיתיהכשסיים  את אחרי 

 הוא נאלץ , לאחר שנתיים וחצ י,ואולם.  רבהתלמדו ת בת חום המ סח
האומן ב תחום  הבניה רצה  שבנו גם הו א  . לעזוב אותה  בלחצו של הא ב 
 א ך גם כאן הוא   , הוא הביאו  ללימוד  נגרות.   ילמד  מקצוע  בת חום הבניה

 -  ה מצב ה קשה לא חר מל חמ ת העולם  הראשונ ה מנעו  זאת . לא סיים
רה  שאצלה למד   נאלצה החב,רבע שנה לפני סיום התמ חו תו כשוליה

ל חמו   א ת הוא  הרו ויח ,  שלאחר  מכןבת קופה .  סגר מ חו סר הז מנותילה
עב ד  ,  ית  בנין  וריהוטיהוא  ניהל  כמע ט שנ תיים נגר.  מעיסו קים שונים
כשליח  מברקים  ובהת קנות  חשמל  במ ת ח   ,  כע ובד  זמני, כפועל תעשיה

 : ט כ תב על תקופה זודאג ון ארתור שמי . נמוך
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:    צ לחה בידו,שכל עבודה בה ע סק, הדוו ח לי על ידי חברים לעבוד"
ביי חוד הייתה לו   . אם עבו דה כמ סגר, מכשירי רדיו,  אם תיקון שעונים

.   הוא אף לא נרתע מהעבו דות ה גסות ביו תר. גישה לעניינים טכניים
הוא לא  .  כמו כל שותפיו לעבודה,כעוב ד  נמלחלקו הוא עשה את 
 אותו   החלק מה דרך שהוביל ההייתז את מא חר ודרך , הסתיר זאת

מי   ':   סינית  עתיקה  אומרת אמרה. כדי להגיע לג ב הים, מעמקיםל
יש מספיק   . ' אינו יכול להיות קדוש,שמעולם לא עבר דרך ביצה

אחת  מהן הגיעה אלי רק  לאחרונה ובה   .   לדרכוותעדויות  משותפ
  , ברונ ו גרונינג   זכור לו לטוב, א חרי שנה של  עבו דה מש ותפתש ,נאמר

 לעבודה ה טוב  והישר ביו תר שהיה לו   ח ברה,  והיה מעל לכל ספק
 . מעולם

היא  . אשתו  לא הבינה   לליבוואולם  . בגיל עשרים  ואח ת הוא  הת ח תן
חיי משפח ה בורגניים והתייחסה לרי פויים בביטול  לרצתה להגבילו 

 מת ו  ,1939- וב 1931-הבנים הראלד  וגונטר שנולד ו ב ". גח מות"כ
ב אמצעות ברונ ו  חוו ריפוי שרבים מספור  למרו ת  . שניהם בגיל תשע

היא  . לא הא מינה גר טרו ד גרונינג  ביכולת הריפוי ש ל בעלה, גרונינג
ואולם  הרפואה לא   . רופאים ולא לידיול  מסרה א ת הילדים לטיפול

 בדנציג   1939-הראלד ב , שניהם מתו בבית החולים. יכלה לעזור
 היו  אלה  מכות  גורל   , ב ור ב רונו גרונינג ע.   בדילנבורג1949-וגונטר  ב 
 . שנים א חר כך עדיין  מלאו עיניו ד מעו ת כאשר די בר על בניו. קשות

 תק ופה של הכנה ,כך הייתה התקופה בין מל חמו ת העולם עב ורו
  , הוא היה  צריך לעבור  ניסיונות  קשים. לקראת עשייתו  המא וחרת  יו תר

 .כדי להבין את האנשים בכל  נסיבות ה חיים ולחו ש את ק ש ייהם
שם נ וצרו . 1943- ב במלח מת הע ולם השנייה  הוא גוי ס לצבא

 היה צפוי לעמוד ל משפט   , משום  סירובו  לירות באנשים, שכן,חיכוכים
נשבה  בשבי  הרוס י   , הוא  נפצע.  לבס וף ה גיע ל חזית  בכל זאת. צבאי

 .  למ ערב גר מניה, כמ גורש  ממול דתו1945והגיע ב סוף 
 בחו תם  ה טב ו עההיית  ,התנהגותו של ברונ ו גרונינג  במהלך המל חמה

  ,  הוא ניצל כל הזדמנות לפעול למען חבריו,ילו בחזיתאפ. רצונו לסייע
 .או למען האוכלו סיה האזרחי ת
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גישה  , מוות  מ רעבלגווע ל בכפר רוסי הוא אפשר לבני אדם שעמ דו 
אוכל ותנאי ,  בש בי הוא פעל להשגת לבוש. למלאי מזון של הצבא

.   אי ה וא  סייע להבר,לרבים   שסבלו  מבצק ות רע ב. מגורים  משופרים
 .אבל עזר לרבים  אין ספור,  ח מה הוא לא הר ג שום אדםבזוועת ה מל

מו  בדילנבורג  צ  הו א שו ח רר מהשבי והקים לע,1945בדצמבר 
לא חר שגם  בנו   .  ו הביא את  משפח תו אליויםחד שחיים   ,שבמ חוז ה סן

הוא נפרד , פעולת סיוע לזולת השני מת ואשתו רצתה למנו ע ממנו כל
שה לכוחות הריפוי הוא הרגיש  חובה ל אפשר לבני האדם גי. ממנה

 : הוא  אמר .שבהם ניחן
 ."  אני שיי ך לאנושות, איני שייך ליחידים"

כתוצאה .   ה ובילה  אותו דרכו לח בל הרוהר,1949בראשית 
 הוסבה  תשו מת לי בם של יותר   ,מדוו חים של כ מה אנשים  שנרפאו

הוא ע בר מ בית לבית ל היכן שנדרש . ויותר אנשים אל ברונו  גרונ ינג
 הוא   1949 ע ד שב מר ץ , הוא פעל  בהיקף  מצו מצםכך . לסייע לחולים

 .  נענה להזמנת  מהנד ס מהרפו רד לבקר את בנו 

 רופא הפלא מהרפורד
הוא  ס בל ממ חלת   . מן היה  מרותק  למיטה  מזה זמן  מהצדיטר הול

, הוריושרירים מתקדמ ת ואיש מ ה רופאים והפרופסורים אליהם פנו 
 החל   ,לעזור לו ה גיעלאחר שברונו גרונינג .  לעזור לו היהלויכלא 

,   מהריפוי הפת אומי של  בנו נפעם  ,מ ן שהיהצהמהנ דס  הול. הילד ללכת
 כדי שרופא ,הו א רצה להזמין חולים נוספים. ביקש מהאור ח להישאר
 .הפלאים יוכל לעזור להם

יותר   . ה ח למהברונו גרונינ ג ניאות  ו מיום  ליום הגיעו י ותר  מחפשי 
.   פליאה ס ביב לגרונינג הה תרחשות  מעוררת ה עלויותר בני אדם ש מעו 

רופא  "ה עיתונים  דוו חו   אודות   .לא חלף  זמן ר ב וש מו  היה  בפי כול
למספלאץ    אלפים זרמו לוי לה. והוא הפך לנושא שי חה מרכזי" הפלא

 . והמונים צבאו  על הבית
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 ביוני  24-כתב  ב" מינכנר מרקור"מאנפרד לוטגנה ורסט  מהעי תון 
 :  בין השאר1949

עמדו  לפני הבית הדו   ,  ר להרפורד  בבוק10.30 -כאשר הגעתי  ב "
 ה יה מחזה  של הז. י ש לאלף אבפל אץ קרו קומתי ה קטן ב וילהלמס

אחרים  , אין  ס פור משות קים על כ סאות  ג לגלים. מצוקה  שלא תשו ער
אימה ות עם ילדים   , אילמים-חרשים , עי ורים, שנישאו על ידי  קרוביהם
 .  ונאנ חונ שים זקנות ו גברים צעירים נ דחק ו, בעלי פיגור או  משות קים

משאי ות ואו טוב וסים  חנו  בכיכר וכולם הגיעו   ,  ט  מאה  מכוניו תעכמ
 . ממר חקים

הם הנ יעו ראשם . שאלתי את החולים? "החוש בים אתם שתרפאו"
מר גרונינג   ".  אמר אח ד מהם "א תמול היית צריך  להיות כאןמ".  בחיוב

  על  היה בעיר פירזן בחבל הריין וכאן בחצר נע מד ו ח מישה  משותקים
הח ו לים . "  החצר ריפאה אותם-  ריפו י מרחו ק. והלכו הביתה רגליהם

 . האחרים אישרו זאת
 המופלאים הםהמשכתי ללכת דרך הה מו ן ורשמתי את  סיפורי

אנא  ' : א מר אדם  צעי ר לצידי,גריהיכשהדל ק תי לי ס. שיכלו למלא ספר
נתתי . הוא לבש מדים ונראה כמי שחזר מהשב י הרוסי' ! מכור לי אחת

אני יכול עכשיו   לעשות הכול   ,  תראה' א מר ב גאוו ה לו סיגריה וה וא
  הוא הניע את  זרועו הי מנית ו את האצבעו ת   ,תוך  כדי כך' . בכוחות  עצמי

אות ו   שאלתי ?'   האם  גם א תה נרפאת על י די גרונינ ג.  ואת רגלו  הימנית
מר   .  אני נפגע תי ב רוסיה והייתי מ שותק  בצידי הימני  ': ענהוהוא

ע ד  עכשיו איני   , י שוב  בריא לג מריגרונינג הס תכל עלי ועכשיו  אנ
 . הוא ה ניע את אבריו בא ושר' . מסו גל לתפוש את זה

.  פניתי לקבוצה שע מדה  סביב  לאשה כבת אר בעים בעלת   שיער לבן 
היו   . גם אני נרפאתי על י די מ ר גרונינג' , ש מעתי א ותה או מר ת,'כמובן '

 ייכולת לא ,רזיתי יותר ויותר ומרב כאבי ם, לי כיבי קיבה ענקיים
עלי הוא הסתכל ואז   . (...)  אצל גרונינגישהיינו שנים עשר א. לישון

מאז אין לי . לו כיבי הקיבה נופלים כאבנים אל הרצפהיהרגשתי כא
 הראו  ח ד   ,וצילומי  הרנטגן  שעשו  לי, מעלה ב מ שקלאני  ,  יותר כאבים

העמדתי  את עצ מי לרשות ו עדת ה חקירה     . שהכיבים נעל מו,משמעי ת
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אך זה ' : המ שיכהההאיש' !  השתוממו  שהם אכן,לכםואני יכולה לומר 
הוא  חיכה   .  עמ ד  אדם  עיור כאן ב ח צר,בשבו ע שע בר.  כלוםלא עדיין 

,   ש מתי לב אליו,מא חר וא ני באה לעיתים קרובות. כמה ימים ולילות
אסור לי לאב ד   ' הוא  סירב  וטען  אך  ,חמתי  עליו והז מנתי או תו  לאכוליר

ז הבא תי לו לח מניו ת ואמרתי לו   א' .את הרגע בו  מר גרונינג י צא
 כי אני אוכל  , איני צריך איש' . שאדאג  שיביאו א ותו אל ת ח נת הרכבת

מ ר גרונינג בא   .  ואז  חו ויתי את  זה בעיני' .ללכת בעצמי לת חנת הרכבת 
.   הדו ק סר  מעיניו, ואכן'  ! אני יכ ול שוב לראות  ' :והאדם הצעיר צעק 

שם נ ו סע או טו  וכאן    'הוא  אמר.  הוא תיאר לי איזה  תיק ה חז קתי בידי
.   את ה דרך ל תחנת הרכבתבכוחו ת עצמ ו והוא  מצא  '  לוח המ ספר שלו

 '  .כל העומדים  סביב בכ ו מש מ חה
 החלו -  בראש ובראשונה רשויות הבריאות- לא עבר זמן רב והרשויות

 .הוקמה ועדת חקירה ונאסר על ברונו גרונינג לרפא.  בענייןלעסוק
ביו  המ וצהרים וד רשו שהוא   כמה רופאים בעלי השפעה  היו אוי

היחס   היה מה . יעמיד עצמו לבדי קה מדעי ת של יכולת הריפוי שלו
 ני תן להסיק מ עדויו ת של ר ופאים שהיו  ,שעמד  מא חורי האי סור

,   גרונינג יכול להוכיח מ ה שהוא רוצה:  "מעורבים מ שמע ותית בענין
זה נוגד את כבודם המקצועי   ." "לריפוירשות לא יתנו לו , מקרהבכל 
 ." להתעסק עם  ג רונינג, ל הרופאיםש

כל הניסי ונות לקבל   . את  הרפורדסופית  הוא  נאלץ לעזו ב  ,בסוף  יוני
 .  לריפוי כשלותרשו

 והמדע" תופעת גרונינג"
 החלו  ה אחראים לת חום הרפואי  ב כתב העת   , באותו  זמן לערך

הפסיכולוג   . לב דוק  את  הצלחו ת הריפוי של ברונ ו  גרונינג" רוויו"
 נסע עם  צוות כתבים   ,)H.G.Fischer(  פישר.ג.ה' והרופא פרופ

  , עליו לקבועשם הוא ניהל שיחות עם  מבריאים והיה . להרפורד
כתוצאה מכך   .  גרוני נג אכן הביאה להצלחו ת" שיט ת" ש,להפתעתו

".   תופ עת גרונינג"החליט כתב  העת לתרום ל ס ייע לבירור המדעי  של 
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שיטת   "יתה בבית ה חולים הא וניברסיט אי של היידלברג  א מורה  הי
 .  להיבדק" רופא הפלא"של " הריפוי

 משום שהוא  הבטיח  לו  ,ברונו גרונינג ה סכים להצעו תיו של פישר
.    ב מידה  ו תהליך הבדיקה י ביא לתוצ אות חי וביות,חוות  דעת  חיו בית

 .ו פעילות חופשי תעצמגרונינג קיווה כי  מצא דרך ל אפשר ל
ו להוכיח את    היה עליםשעליהה אנשים .  ביולי החלו הב דיקות27-ב

  80,000- נב חרו  מקרב א ו תם חולים שפנו אליו  ביות ר מ ,הצלחותיו
 נוספו מספר פציינטים ש ל בית החולים  אליהם. מכתבי בקש ה לעזרה

כולם נבדקו בקפידה ונק בעו אבח ונים  . לודולף קרהל שבהיידלברג 
בכל   ". שיטתו" הגיעו  לגרונינג שפעל עליהם ב,לא חר מכן. מדויקים

 מחלות   ,הם היו עדים לכך שבחלק מה מ קרים. ופאיםהתהליך נכחו ר
 אישרו את ,הב דיקו ת לאחר מכן בבית החולים . נעלמו באופן מידי

  ,  כגון מחלת בכ טר,מ חלות  בלתי ניתנות לריפוימאפילו . החלמות ה
 . והחלימ

פישר '  הצהיר פ רופ, "רוויו"בחוו ת ד עת  מוק דמת  שפו רסמה  ב
בכך   .  רופא נפש  מוכשר אלא,במפורש שברונ ו גרונינג  אי נו שרלטן

ואולם , בדרך הראיה  שלו" ת ו פעת גרונינג"הוא ניסה להסביר את 
 .ללא נגיעה במהו ת הא מיתית  של דרך הריפוי שלו

.  חוות ה דעת ה סופית א מורה  היתה להינתן לאחר עיבו ד כ ל התוצאות
בינתיים   .  פעי לותוך  ש תיפתח ה דרך להמש,הובט ח לברונ ו גרונינ ג

שת חת  ניהולו  עמד  כל  (וויצזקר - ופוןפרשו הפרופסורים פישר
  , הם י קימו  מרפאות: הצעה הב אה לברונו גרונינגהאת ) הפרויקט

את הניהול וב חירת הפציינטים  . שבהן הוא יפעל לצידם של רופאים
 : על כך תג ובת ברונו  גרונינג.  הם שמרו לעצמם

 היו  כ אלה שלא  ,הדרישות הכ ספיות שה ועמ דו בפני  בהקשר  זה"
גם עם  , כמובן שהתקיימו בענין דיונים רבים.  להןיכולתי להסכים

לא  יכולתי להסכי ם להצעות של   . אדונים שהיו  א מורים למ מן  מפעל זה
 :ולכן דחיתי אותה  מ שום .פ' פרופ
שלא היתה לי אגורה ולכן לא יכולתי להתחייב להתחיבויות    1.

 .  שבהן לא הייתי יכו ל לעמוד,כספיות
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 . תוכנית עס קשמעולם לא  חשבתי לעשו ת  מכל ה 2.
 רציתי ,מלבד ז את. לכן כל זה היה עבורי דרישה בלתי אפשרית

שהיה   , ומכאןלעזור למ בקשי העזרה   : לעשות רק  מה  שייעודי  קבע  לי
אך , להעמיד את עצמי לרשות הרופאים והמרפאים הפסיכולוגייםעלי 

 ." אף פעם לא לעשות  מכל זה עסק
ה פרופסורים גישתו ה מסתייג ת של ברו נו גרונינג  גרמה לכך ש

ח וות  הדעת  המ וב טח ת לא נכתבה   . איבדו  את עניינם  בברונ ו ג רונינג
ב מקום  לאפשר לו  פעילות חופשית הוצב ו מכ שולים חדשים    .מעולם
שיטת   "תוך כ די הבדי קות  שנערכו הופיעו ברישו מים  לגבי . בדרכו
  וכולי " פציי נטים", "טיפול" , "שי טת ריפוי"שלו המו שגים " הריפוי

כך  נוצר הב סיס  .  עילותו  היית ה כאל פעילות רפואיתוההתייחס ות לפ
 .להתנגשות עם  חוק ה מרפאי ם

 "טראברהוף" ה
 פנה ברונו גרונינ ג  באוגו סט   ,לאחר סיום הב דיקות  בהיידלברג

הוא  רצה להתרחק מההמולה שנ עשתה סביבו   .  לדרום גרמניה1949
בת חילה הצליח   . ופרש למקום  בב עלות פר טית ב קרבת רוזנ היים

מ קום שהות ו ב סוד וא ולם משד וו חו עיתוני ם על הגעתו   לשמור את 
 איש ה גיעו  לטראב רהוף 30,000-עד  ל  . ה חלה נהירת ה מוני ם,לבווריה

נוצ ר אפילו סרט . הר דיו ויומן השבוע  דוו חו ,העיתונות. שברוזנהיים
 . ושתיעד  את ההתרח שויות  סביבו" גרונינג " שנשא את הכותרת 

  מיוח דת ב שבוע  השני של דוו ח ב מהדורה"  צייטונג סבליץ"העיתון 
 :ספטמ בר

שחיכו שעות , בינתיים התאספו יותר מ עשרת אלפים אנשים"
דיבר  ,   שבו הופיע  גרונינג  על ה מרפסת,בשמש הלו הטת  לרגע הג דו ל

האנשים עמדו ל ח וצים זה לזה . להמון והקרין את כוח הרי פוי שלו
וכבר החלו התגוב ות   . שלו" קרני המרפא" כדי ליהנות מ,בצפיפות

 או  הישובים על   , שעל כסא ות הגל גלים, ביותר  הקשים ל החוליםאצ
 . הכסאות שלהם או  אצל העו מדים ס ביב
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  מאו ת דיו וח ו  על כאבים  .ה  גו פם הנוקש אתשוב הניעו  מ שותקים 
,   דג דוג, ד קירה,  תחו שות  משיכה,  חזקים יותר  ב מקו מות  החולי ם בגופם

  ". עקשה לת יאור או על כאבי ראש שנעל מו לפת"  קלות"על תחושת  
 הוא הו קף   ,   אלא ב כל מקום  בו ה ופיע גרונינג,לא רק ב טראברהוף

מ רפאים " בספרה Anita Hoehne)(אניטה הו הנה . באין ספור חולים
 : מ תארת את  ההתרחשויות  סביב  גרונינג  כך,"רוחניים כיום

אופינית . רק היה גרונינג מודיע על  בואו וכבר החלו עליות לרג ל"
ף שפיץ היה עד לה בביק ור של ברונו ההתרחשות שהעי תונאי רוד ול

 : 1949גרונינג ב מינכן בספט מבר 
  22.30-ב.   עמד ו אלפים ברחוב זוננשטראסה19.00בערך בשעה '

 אבל  אף פעם לא   ,חמ ש שנות  מל חמה ע ברת י . הם עדיין ע מדו  שם
 בהן ישבתי  מול ב רונו גרונינג   ,הייתי מזועזע כמ ו בארבע  השעות

עיוורים , נפי לה  מחלת הוליח. חוויתי  מצעד  מזעזע של  סבלו
אמהות  הושיט ו לגרונינג  את ילדיה ם   .  ומשות קים עם  קביים

,   קריאות  מת חננות לעזרה, נשמעו צעק ות,  הי ו התעלפויות. המשותקים
 ' .אנ חות , בקשות

 צפ ה עיתונאי  ובכולם,  המון  גדול, משו תק ים,  חולים על אלונ קות
ר ברונו   שם ג  ,  בטראברהוףוכן, ר  קורט  ט רמפלר"ד ,אחר מ מינכן

 –" מינכנר אלגמיינן"טרמפלר הגיע ככתב של .  גרונינג באותה עת
 :  שנצ מד רק ל מה שהוא ראה  ושמ ע,עיתונאי שקול

אנו שו מעים עכשיו  מה מ רפסת קול שאינו  קולו  של גרונינג  '
הוא  .  מדבר אל הקהל, פיצר,ראש מש טרת מינכן. וממהרים לחלון

.   ש  בנו כחות  גרונינגנחל,  מ מנ ו סבל  זה שנים,  מדוו ח  שכאב  אישיאס
אבל  על  מה  , רגישים-פיצר ודאי אינו  אדם  הנו ט ה לדמיונ ות  סופר 

כעת הוא  מביע  את א מונו ב גרונינג   .  הוא יכול  להעיד, חו והעצמו  שהוא
 " '. בפומבי ו חבר הפרלמנ ט האג ן ממשיך עם הצהרה  דומה

העיתון  . גם הרשויות בבו אריה נק טו בגישה א והדת לגרונינ ג
רצון " תחת  הכותרת 1949 בספטמ בר 7-ד ווח ב מ" מינכנר מרקור"

 ": טוב כלפי ברונו גרונינ ג
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  , הס ביר ביום  שני ב מסיב ת  עיתונאים,ר אהאר ד"ראש המ משלה  ד"
  ," תופעה יוצא ת ד ופן כב רונו גרונינג"כי אין להכשיל את פעולתה   של 

אין קשיים  גד ולים ש עומדים  בדרך   , לדע תו. על סמך  סעיפי  חוק 
 . ב בווא ריהונו גרונינגרלרישוי ב

הבדיקה של פעילות הריפוי של : משרד הפנים הבווארי מוד יע
הביא ה למסקנה  שניתן לראות  ב ה מעשה  של ,  עד כהברונו גרונינג  

 ."  דורש הרש אה על פי חוק ה מרפאיםאשר אינו   ,אהבה
  אנשינ מ צאו . ה מולה  גדולה  סבי ב גרונינ ג הייתה בטראברהוף 
הם הזיקו לש מו ולהערכה  .  שרצו להרוויח מכישוריו,עסקים רבים

 . של הרשויות  ממנ וולהסתי יגות וגרמו לריחוק  כלפיו 
 פרש ,כאשר לא ניתן היה להמשיך ולקיים את תנאי הפעילות

הו א   . הוא  רצה לבדוק הצעות להק מת  מרפאות. גרונינג להרי בוואריה
  החל מה רצה ליצור מסגרות שבה ן יוכלו מחפשי עזרה לזכות ב

 אמורים היו לעשות  בדיק ו ת לפני ואחרי רופאים . בהליכים מסודרים
 . מתרחש ות ה החל מותהריפוי על פי הדגם של היידלברג ולתעד את  ה

  עסקים סביב גרונינגאנשי
אחת ההצעות האלו נע שתה  על ידי איש העסקים אוט ו  מקלבורג  

 הו א רצה לעזור ,מ תוך הכרת  תודה על ריפוי אשתו. מוואנ גרוגה
ברונו  . להק מת מר פאותרטות מפולגרונינג והעלה בפניו הצעות 

  , בסוף דצ מבר.  שלו" הל העס קיםמנ"גרונינג נענה ומ קלבורג נע שה 
שניהם נסעו לוואנ גרוגה ו שם דיבר גרונינג בארו עי ם שמקלבורג   

הוא העניק אמון מלא למפקד לשעבר   . אירגן וגרם לאין ספור ריפויים
ו א    ה,1950 בינואר 8-בתצהיר ב כתב בוואנ גרוגה  מ . של מחנה  ריכוז

 : מפקיד את  עתיד  מפעלו לחלו טין בידי מ קלבורג
מר גרונינג  מצהיר על הסכמתו לתוכנית ז ו של מר  מקלבורג   "

לתת כ ל סיוע נדרש  , ומת חייב להעמיד  עצמו כל כ ולו להשגת מ טרה זו
להקמה המ תוכננת של האגו דה ולתת כל תמיכה לפעול תה העתידית   

 . ל"נ לעשות כל שביכולתו  כדי לסייע למטרו ת ה,ובכלל
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התחייבות  זו נ וטל  מר  גרונ ינג הן כלפי מר  מקלב ורג  אישית וכן  
 . ל והנמצאת ב שלב הק מה"כלפי האגודה שמ טרותיה כנ 

 שלא לתת  תמיכה  כזו  לשום אדם   ,מר גרונינג   מתחייב   מעבר ל כך
ה ו א יבצע את פעילותו רק  במ סגרת האג ודה    .אחר או  חוג  אנשים אחר

 ."  מר  מ קלבורגלמו סכם עהורק באופן 
האגו דה לח קר שיטות  " ייסד  מקלבורג את  ,ר בחודש ינו ארכב

 -1000הוא עצמו נעשה מנהל וקיבל שכ ר של  ".הריפוי של גרונינג
 מקלבורג לא   , כפי שהתברר. ברונו גרונינג ל א קיבל כסף.  ג ל חודש"מ

 לו   אהוא  ר אה בגרונינ ג  מקור  כסף  ב לבד ו קר. קיים את  הבט חתו 
הוא קשר  את   .   ים  היה שו וה נפשלחול". ה סוס  הט וב  באורוו ה"בהיתול 

חייב  היה לעשות  מה   "  מרפא הפלא"גרונינג אליו ב אמצעו ת ה חו זה ו
 . שדרש

 הצליח גרונינג להיפרד ממקלבורג שכת גובה נשבע   ,1950רק ביוני 
 ". א שבור לו את כל ה עצמות, א ת גרונינג  עו ד אקצץ: "להתנקם בו

אדם . ליןבהמשך ע בד  גרונינג מ ספר ח ודשים עם ה מרפא אויגן אנד ר
זה קיבל ריפוי בטרא ברה וף והציע לגרונינג  להרצות ב מסגרת   

.    ותו לא עסקיםאישואולם גם  אנדרלין התברר כ. הקליניקה שלו
לקראת סוף   " . תופעת גרונינ ג"מטרתו לא הית ה לעזור אלא  להרוויח מ 

 נכשל 1952/3- נפרד גרונינג ממנו ו ג ם שיתוף פעולה מחו דש ב ,השנה
 . מאותה  סיבה
ק ורט   ' העיתונאי  דר.   קיים גרונינג  הרצאות ב גרפלפינג,בהמשך

הוא הכיר את גרונינג כבר . טרמפלר אירח אותו וארגן  את המפגשים
 את אירועי   ,אז  הוא  ס יקר ככתב של עיתון  מ מינכן. 1949מספט מבר 

  , לאות תודה.  מכאבי רגליים,  ב לתי מצופההחל מהטראברהוף ו קיבל 
ופעל ע בו ר גרונינג  מול  " תשובה ב הגדולה החזרה   "הוא כתב  את ה ספר 

 . הרשויות
גם ההרצאות בגרפלפינג משכו   , בדומ ה למה שהיה אצל אנ דרלין

  גם הקשר עם   ,םואול.   התרחשו האומנת של א ה חלמות. קהל לא מוע ט
 שהוא  למד  מספי ק   ,ה וא ה חליט יום בהיר  אח ד. טרמפלר נפסק

 .  נפרד  ממ נו והפך ל מרפא עצמאי, מגרונינג
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 יםסובלנות כלפי רמא
 בתואנ ה כי הם רוצים לעזור ,שוב ושוב פנו אנשים לברונ ו גרונינג

דומ ה   . מכישרונותיוכסף ואולם רבים היו רק מעוניינים לעשות  .לו
כאשר הם ל א השיגו את   . כמו  מגנט שהוא משך  אנשים כאלה  

 הם ניס ו   ,לעיתים  מזו מנו ת, מטרותיהם  או כאשר  הוא  נפרד מהם
 .ת הליכים משפ טיים ארוכיםלכפות עליו תשלומי כסף  בא מצעו

לאחר שנתברר שלא יכלה להרוויח  . כך למשל גברת הילזמן
 היא דרשה   להתייחס לז מן.  בית  הדין לעבו דהב  תבעה  אות ו , מגרונינג

ברונ ו   . עבורוכזמן עבו דה ולשלם לה  ,  שעבדה  עבורו  בהתנד בות
לא  היה זה מקרה   . גרונינג נאלץ לשלם לה סכו ם חודשי  עד יום  מות ו

הראו ר בים  מעוזריו  לשעבר א ת  , א ו ב דו מה  לכך, בא ופן זה.  בודד
 .פרצופם האמיתי

 מדו ע נתן ברונו גר ונינג לעוזרים מדו מים אלה להתקרב ,ואולם
 ?כ אלה" ע סקיםאנשי "מ רחק תמדוע לא דאג  לה?  אליו כל כך

 :  הוא התייח ס לשאלה זו,  במינכן1950 באו גוס ט 31-בהרצאה ב 
.  יח כסף  מאדם ק טן זה ומ הידע שלו כדי לה רוו,מה אנשים לא ניסו"

 אכן הייתה  להם הזדמנות   ,חלקית. הם חשבו שגילו  מכרה זהב
גם אנשים כאלה .  ללא תועלת עבורם, אך תודה לא ל,להרוויח כסף

 דורך על  גוויות ו אינו   כאשר הוא , נחוצים כדי להראות  מי הוא  האדם
.   וויותיש אנשים ה מהלכ ים על ג. לחולי ם או לאהוא  עוזר האם , שואל

 . הם יכולים בשלווה לראות ח ולה שוכב
הם לא  וית רו על שום  , כךבהאנשים האלה אף פעם לא  התעניינו 

,    שמידי פעם  מו צגת השאלה ,עאני יוד . כדי להיות בקרבתי,אמצעי
אולי   , מד וע הוא לא י דע  את זה ,ובכן אם האיש הזה יוד ע כל כך הרבה

אבל   .  תגלו  בהדרגה,שהואם ובאיזו  מידה אני יודע מ . אינו יודע דבר
 כד י לפלס עבור   ,ז ה נ דרש להקמ ת מפעל  זה. עניין זה היה הכרחי

 ." כולכם את הדרך
"  כא ן האמת  על ו אודו ת ברונ ו  גרונינג"  זלר  בספרהיגרטה הו

 : מספרת על ההתר חשות הב א ה
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אני  , מר  גר ונינג':  כאשר פעם נפרדתי מ מר  גרונינג ו אמרתי"
  בהנחוצה כדי לפעול  ושלא יתקרמנוח ה המאחלת לך שעתה תהיה לך  

זה  חייב   . טע ות ג דולה  ':" הוא  ענה  להפתעתי הרבה,"אליך עוזר מזויף 
 אבל הוא הסביר למה הו א חיב לעשות   ,נתי זא תהבאז לא ' !להיות כך

 : ה וא גילה לי בכ ך סוד  גדול. ולסבול זאת
 :ואולם אם הייתי  אומ ר לאנשים.  אני יודע  מה ה אדם נוש א ב חובו'

אני  ? מה  עלי  לעשות. אי ש לא היה  מא מין לי, גנב ,  זה  רמאי, זה שקרן'
ל הניעם לחזרה   , ללמדם את  הט וב, חייב למ שוך אנשים  אלה  אלי

א ם הם עושים . לרמות ולגנ וב, בתשובה ו אז לתת להם הזד מ נות לשקר
אז אנ י מרשה להם .  אזי  יודע כל אח ד מי הם ,זאת עכשיו למרות זא ת

 ". '  אני לוחםאז , ואיני פח ד ןמא ד להתקרב אלי 

 המשפט הגדול הראשון
  ע מד  ב רונ ו  בפ עם   הרא שונ ה  ל מ שפט   בג לל  , ב מי נכן 1951-1952-ב 

  משר ד ה פנים  ה בו וא רי רא ה   1949-אם  ב .  ריפ ויבעי סו ק  בלתי   מור שה  
הרי  עת ה ה יא  הו ערכ ה כ מ עש ה ריפ וי  ב מו בן     , בפעי לו תו  מ עש ה  של  אה בה

ו ק  זה   ח.   1939כ תב   האי שו ם  הת ב ס ס  על   ח וק  ה מרפ אי ם  מ שנ ת  .  הרפו אי
שם  קץ  ל חופ ש  העי ס וק  בר י פוי  וא מ ור ה יה  בז מ נו  להפ קי ד  את  הע יס ו ק  

בר ונ ו  גרו נינ ג  זוכ ה ה ן  בערכ אה  הרא שו נה   .  בריפ וי  בי די ר ופ אים  נאצ יים 
 : 1952ה  הראש ונ ה כ תב   בפס ק  ה דין  ב מ רץ  ע רכא הש ופ ט  ב.  והן  ב שניי ה

בית המשפ ט יראה זאת כע זות מצח להרשיע את הנ אש ם על סמך  "
כפיפות פועלו של   גרונינג ל חוק    ,שכן.  ו תחוות  דע ת  חד  צדדי

הוא  משתייך לתחו ם שעד היום מאחר ו,  ב ספק רב ת מוטל,המרפאים
 . " לא נחקר ב מידה  מספקת

 ואולם  פעילותו של  ברו נו גרונינג   ,בהליך הערעור  אושר הזיכ וי
 :צוינה בפירוש כפעילות ריפוי על פי חוק ה מרפאים

ריפוי  ,אבחון רופא לללא היתר וללא היותו הנאשם פעל, לפיכך"
פעילות   , כא בים או נזקים גופניים בבני  אדם, או צמצום מי מדי  מחלות

 . (...) שיש לראותה כריפוי על פי חוק ה מרפאים
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 משום שהנאש ם טעה באי   ,הרשעה של הנאשם לא יכלה להתקיים
טעות   , הבנתו א ת היות  פעילותו פ עולת ריפוי על פי  חוק  ה מ רפאים

 ."   שלא פעל כך בכוונה  משום,המבטלת  את אש מתו
מאחר וה טעו ת שבה נ מצא  ברונו גרונינג לדע ת בי ת המשפט  

 הייתה -  למרות הזיכוי -  מ שמעות ה החלטה , הובררה על ידי פסק ה דין
מעתה ואילך היה . ל פעילות הריפוי שלוע שוות ערך לאיסור משפטי 

 שפ עילותו הינה פעילות ריפוי  בהתאם לח וק   ,על ברונו  גרונינג לדע ת
שעל פיהם , הה קשרים האמיתיים של פועלו .  אס ורה,אים וככזוהמרפ

 .לא  הוכרו, אין לדרך פעולתו כל קשר עם ריפוי במובן הרפואי

 גלולות גרונינג
הוא . שוב נאלץ גרוניג לחפש דר כים שיאפשרו לו פעילות חופשית

רצה לפעול חוקית ב דרכים מסו דרות ולה מנע  מכל הת נגשות ב חוק   
היה  מוכן לעבור  בחינה  לקבלת   רישוי לעסוק   הוא  אפילו . המרפאים
 .מאוד מפוקפקים  ואולם פנייתו נד חת ה בנימוקים  , כמרפא

 נז דמנה  כא שר רודולף  ,אפשרות טו בה לה גיע בכל  ז את אל ה אנשים
שם תכנן  בכמן   ".  דינמית-מע בדה בי ולוגית " בכמן הציע לו  להקים 

.  ביתי על פי מרשם ,"L52 "-ו " G52"לייצר שני חומרים ביולוגיים 
 .לתוך חו מרים אלה אמור הי ה גרונינג להכניס את כו ח ה ריפוי שלו

. ברונו גרונינג נענה להצעה  וייצור התכשירים האלה אכן התבצע
 :   דוו ח גרונינ ג  על התוכנית1953 ביוני 9-ב

 עומדת לרשותי  מעב דה עם כל ,לייצור אמצעי הריפוי האלה"
 יוצרה   , פי הנ חייתיעל.  האביזרים המו דרניים וצוות  עוב דים מ דעיים

כבר שורה של א מצעי ריפוי  שעמם ה ושגו  תוצאות  כמו תן לא נודע ו ע ד   
 נבד קו  חו מרים פעילים אלה על  ידי   ,מלב ד  על ידי  רופאים  רבים. היום

.   בית הח ולים האוניברסי טאי  של מינכן ו חוות  הדעת  ה יתה מעולה
. ה לייצור אמצע י ריפוי אלןרישיו ,  לפיכך,משרד הפנים  הבווארי  נתן

ל רוצים "יצרנים מחו . תעשיית התרופות מראה ענ יין רב בתכשירים
 ." חברות רציניות בג רמניה הציעו לרכוש מרש מים מסוי מים, להפיצם
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 : מאו חר יותר הוא כתב  ביח ס  לתכשירי המעבדה
הוא  .  שהוא ית מוך בי ובפ ועלי,1953-מר רודולף בכ מן הציע לי ב"
לתת לי בכך ,  כפי שאמר,ייצר את התכשירים ורצה, מר בכמן ,עצמו

הקמת   (את ה מפעל  שלי  שבאמצ עותו אוכל למ מן ,את הבסי ס הכלכלי
 אנשיכדי לבדוק כיצד מעריכים  ).בתי מרפא לחולים המחפשי ם ריפוי

ר   "  יצרתי ק שר עם ד,מדע  הרפואה את  התכשירים שייצר בכמן
.  שנתן לי אישור שהתכשירים הינם ללא דופי,לרפואה הוכט מ מינכן

מ עבדת   'הוא  כונה ו על כן  נתתי א ת שמי למע בדה ,איש ור זהעל סמך 
 . 'ברונו גרונינג 

מר בכמן רצה למכור את התכשירים באופן פרטי מהסיבה  
בתי   ( שרצה ל חסוך  את  התווך  של הסי טונאים  והק מעונאים  ,הפשוטה
להצעתו  זו לא  הסכמ תי מ עולם ו דרשתי  שהתכשירים ). המרקח ת

הוא   :   בכמן לא  בצע  ד רישה זומר.  ישווקו  אך ורק  דרך  בתי  מ רקחת
   .היה איש עסקים פעלתני  מאו ד

לא ע מדה   .  שר ק  חשב  על כיסו ,  עסקיםאישגם מר  בכמן נת גלה כ
לרשותו המע בדה  המצויד ת  היטב ו מכל התוכנית  צמ חה  לברונו גרונינג   

 הוא   ,לאחר שב כמן מת, ז מן קצר אחר כך: פךילה. רק תועלת מוע טה
על כך ש וב   .  אלץ להשיב  ב מקו מוהותיר חו בות  גדולים  שגרו נינג נ

 : דברי גרונינג
 :לסיכום ברצוני להדגיש  בק צרה"
 . לא חשב תי לעשות  מזה עס ק, ראשית - 
 שכן מר ,הייתה אפסית) הפצת הת כשירים(התוצאה , שנית - 

 כך שנאלצתי ועוד   ,סידר אותי, בכמן כתוצאה מהתנהלות ו הרעה
ך הרבה מר בכמן היה צריך כל כ. אצטרך לשלם אלפי מרקים

 זה נ עשה באמצ עות הלווא ות של  ידידים  ,כסף להקמת  המע בדה
מר בכ מן נפטר ב שנה שע ב רה ולכן .  שלי שעתה עלי להשי בם
מאחר וה וא לא  הותיר .  ב ויותיו בנדוןיאינו יכול למלא את התחי

 ." בנ טל  הי חידי הנני הנושא,דבר
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 איגוד גרונינג
נו גרונינג   בר ו,  למרב האנשים,כדי להגיע למרות  איסור  הריפוי

  בהן רק נשא הרצאות ,הקים כבר בראשית שנות  החמישים קהילות
 . וכיוון את כל מרצו להעביר  למבקשי העזרה א ת תורת ה אמונה שלו

זהאוזן   - ה וא יזם הק מת ו של ארגון גג  בעיר מ ורנאו22.11.53-ב
ה איג וד א מור היה להירשם ברי שום האגו דות   ". איג וד  גרונינג"בשם 

כך  אמורה הייתה   . הה גנה  החוקית לפעילותוולתת לגרונינג את 
 . להימנע סופית התנ גשות נו ס פת עם חוק  המרפאים

,   הרוזן מט ושקה, להנהלת האגודה ה שתייכו ב ין השאר הרוזן צפלין
 הרמן   ,פקיד  בכיר באג ף  הבינוי, הברונית אני אבנר פון א שנבאך

ק    שהורח,רידינגר והמנהל קונסטנ טין וייסר ובתחילה גם רודולף ב כמן
 . נשיא לכל החיים הי ה ברונו גרונינג. במהרה

הוא  היה  . ט ד אחראי הפרוט וקול היה  הע יתונאי אג ון ארתור ש מי
והקים את  ההתאחדות   עוד מהרדפורד " רופא הפלאים"בקשר עם 

ואולם ארגון זה לא פעל לרוחו של ברונו   ".  מעגל ידי די ברונו גרונינג "
  משום   ,טד נפרד  אז  מ שמיגרונינג .  גרונינג ופורק  כבר לא חר ז מן קצר

 . שהוא מעל  בכספי תרומ ות
הצהיר שהוא הכיר   ,ט  מח דש לגרונינגד  פנה שמי, 1952בשנת 

ברונו גרונינ ג  .   בשגיאותיו  וביק ש לעזור  ב הקמת  מפעלו  של גרונינג
ט  הזדמנות  נוספת להוכי ח הא ם אכן טוב ת   דתנה לשמי יהסכים וכך נ

  .יםרוו חים כספיאו רק ,   היא שמ עניינת אותו החולים
  משום  שהלה לא ,טד נפרד ברונו גרונינג סופית משמי 1955בשנת 

 .הוא ניסה כבעבר להרויח מכשרונותיו  של גרונינג. שינה את גישתו
,   ט לאחר פרידתו מגרונינג ד  ניסה שמי,בדומ ה לגברת הילזמן לפניו

,   בדיע בדהוא ני סה לקבל  כסף .  כ מה  פעמים,לפעול נגדו מ שפטית
 . י תעבור עבו דתו ההתנ דבות

  , מצד אח ד  . רידינגרןאת ניהול האיגוד נטלו  קונס טנטין ויסר והרמ
 משום  ש שניהם היו אנשי ה עולם הג ד ול והשכלתם  , ת קווההדבר עורר 

 זה  גם  טמן   ,ואולם .  יכולה היתה להועיל ל מפעלו של ברונ ו  גרונינג



 38

 מא חר ולא  , שהם יתנשאו  נגד רצונו של הפועל הפשוט,סכנהבחוב ו 
 . ותםהיה בעל השכלה כמ

ושני  האנשי ם התקשו   ,  במשך  הזמן  ההתפתחו ת אכ ן היתה כזאת
דו מה היה שהם   .  יותר ויותר לקבל הנ חיות   כלשהן מברונו  גרונינג

גם הוק ם      אלא,שכחו שהאי גוד לא ר ק נושא  את שמו  של ברונו  גרונינג
.   עב ורם איגו ד גרוני נג הפך יותר ויותר תכלית  בפני עצמה .עבורו

לו לא ינראה  היה כא. נשכחה  מהם , לס ובליםלעזור,  תכליתו המהותית
 . הסכימו לק בל את העו בדה ש גרונינג גרם לריפויים ולא האיגוד

מ מה שא מור    , בכיוון ההפוךכך התפתח איג וד גרונינ ג יו תר ויותר
ר שא ,הפך האיג וד  לכלא, ש את שמו  נשא ,עבור הא דם. היה להיות

 .   הצר יותר ו יותר את צעדיו,במקום לש חררו

 גדולהמשפט ה
אישום    הגישה פ רקליטות ה מדינה  מח דש כ תב 1955 במרץ  4-ב

 שהו א פעל  בניגוד  לחוק   ,שוב  נטען נג דו.  כנגד ברונו  גרונינג
 .  הריגה מתוך רשלנו ת  במקרה א חד, היהנוסף  סעיף איש ום. המרפאים

 :  הוא פנה אל ידידיו,נ מ סר לו וםשאילאחר שכתב ה
 !  ידידי היקרים"

מג מתית  די  הכתובה והרדיו הו דעה  בימים אלה פרסמו העית ונו ת
שהו דיעה לכם שפרקליטות המ דינה במינכן הכינה נגדי כתב   , יאודותי

לכאורה הבט חתי ה בראה לחולת   . על הריגה מתוך ר שלנותאישום 
 ו מנעתי  מ מנה לפנות לסנטוריו ם   1949שחפת בת  שבע ע שרה בסו ף 

 . לכאורה אני אשם ב מות א דם צעיר זה. ולרופא
לגרום  : ודאי הבין  מה תכליתם, ול דיוו ח ים אלהצלבראש  מי שקרא 

לפנות אלינו )  הבראה( ש מ חפשים ולמנו ע ממילבלבול בקרב ידידי  
את , משתדלים למנוע את  פעילותי. ולהתעסק בת ורת הידע ש לי

 . בכל דרך אפשריתפעילות איגוד גרונינ ג ואת פ עילותכם
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 איני צריך.  מובן מ אליו שהנסיב ות שו נות מכפי שהן מתו ארות
 שהרי הם   יודעים שאיני   , י ככל שהד בר נוגע  לידידי, להרחיב בפרטים

 .ושא יני מייעץ אף פעם לה מנע מ טיפול רפואי" הבט חות ה חלמה "נותן 
ש התרחשה   ,"פרשת קופו ס"האין זה מתמיה ש.  זיכו אותי1952-ב

1951/52-לא הו באה לדיון ב מ שפט נגדי  ב , 1950- ו 1949כבר בסוף  
 ?ג ע אליה היו ידועים למרות שכל המ סמכים בנ ו ,

 ה חלו בדיו ק  , לשם משפט ח דש נגדיות שהח קיר, האין זה בולט
איג וד   ' נו סד  במורנא ו 22.11.1953-באותו ז מן שב ו נו דע לציבו ר שב 

ידידים ו חברי   ,    מנ חי ה חוגים נ חקרו 1954 מאז  ינואר  ,שכן!  ?' גרונינג
 . "פיקו חעליהם  וה וטל האיגוד

ההגנה  של ברונו   . נתייםמשכו  הרבה מע בר לשנההכנות למשפט  
  מ שום שרוב  עדי  ההגנה  נד ח ו ולעו מת ז את  ,גרונינג נת קלה ב קשיים

עם   ביניה ם היו שניים מהאנשים שעבדו בע בר. אושרו עדי התביעה
 -  ביי חו ד מ קלבורג. אויגן  אנדר לין ואוטו  מקלבור ג:  ברונו גרונינג

וא  ה.   פנה ב חריפות נגד  גרונינג -  שבמשפט  הראשון היה  נאש ם גם הוא 
 .   כדי להז יק לגרונינג,ניסה כל שביכולתו

מדובר  היה  .   היה לו  תפקיד  מכריע,בסעיף ההרי גה מ תוך רשלנ ות
 . של  גרונינג"מנהל הע סקים"במקרה שהתר חש בז מן היות ו 

 נכח עוב ד הבנק אמיל קופוס עם בתו  בת השבע   1949בנובמ בר 
 . בהרצאה של גרו נינג,עשרה רות

והביע זא ת   ,  היה יותר לעז ור לנערהגרונינג הכיר  מיד  שלא נית ן 
א ו לם מקלבור ג הפעיל עליו  לחץ כ בד  ודרש   . באזני רופא שהיה  נוכ ח

כך התגלגלו הענינים למפג ש אישי אחרי   .  שהוא יעסו ק ב מקרה הזה
גרונינג עו ד ד את הנ ערה .  ההרצאה בין ברונו  גרונינג  ורות קופו ס

בכך   . יםאית מקצו עית לאחר  תשע ה ימוודרש מה אב ליזום ב דיקה ר פ
, שלא רצתה יו תר שום  ק שר לרופאים,  הוא רצה להשיג  שהנערה

 .האב אישר כי יידאג  לכך. תעמיד  עצמה  מח דש בפיקו ח  רפואי
 נוהלה על ידי  מקלב ורג  ולא הגיעה  ,ההתכתבות שה תקיימה  בה מ שך

האב   . הוא ש מע שו ב מרות  קופוס, 1950רק ב מאי  . לידי ברונו גרונינג
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מקלבורג   . לבק רוכי יב וא לגרונינג וביקש שלח בז מן זה מכתבי  תחינה  
 ללא ידיעת   - לא העביר את  המכתבים  ה לאה וקבע  בה חלטה  עצמית 

 הוא  ,ר ק ז מן קצר לפני המוע ד שנק בע .  מפגש עם  מר  קופוס-  גרונינג
 . דווח  על כך לגרונינג ו דרש  ממנו להצ טרף

.    כי ברונו גרונינג הבטיח לנע רה החלמה,מאו חר יותר טען מקלבורג
שהו א יגרום  לגרוני נג לרפא את   ,  ה היה  זה ה וא שה בטי ח לאבלמעש
 שאותו  רצה , מקלבורג  ראה  בפקיד  הבנק  מק ור הכנסה  טו ב.  בתו

זמן קצר אחרי ביקור . אך לשם כך נדרש לו גרונינג, לשאוב עד תום
 . זה נפרד גרונינג מ מקלב ורג

שהוא אסר עליה ביקור אצל , ההייתטענה קשה נגד ברונו גרונינ ג 
ש אותה  אישרו אפילו עד י   ,  מול  טענה  זו ניצב ה העוב דה.רופא

גם בשידור   . שהוא של ח אותה  לרופא כבר במפגש הראשון, התביעה
לעשות ב דיק ה חוזרת אצל   "  הוא ק רא לאנשים 1949, רדיו בסתיו 

לתת אמ ון ,  עזרה הוא ייעץ  תמי ד ילמ בק ש". הרופא עד הסי ום
 .ברופאיהם

,  אך חס רי הצלחה,כואביםתה ליכי ריפוי ע ברה רות קופוס שכבר 
  היא נ פטרה 1950 ב דצמבר  30-ב. סירבה לעבור  טיפולים נו ס פים

 . כתוצאה מ מחלתה
 את  ,ר אפרייהופר בחוות דעת ר פואית"מב חינה רפואית האיר ד

 : המקרה הרפואי של רות ק ופוס
כפי שאכן נאמר גם  על ידי   -בהתבוננו ת נכו חה ישתכנע  כל הדיוט  "

ה מצב הקשה   'שריפוי היה חסר סיכוי לנו כח  -  משרד הבריאות  בזקינגן
.   'ס כנה מושהית '  א ו' מ סכן חיים 'ש על פי ח וות  דעת  רפואית היה  ' מאוד 

שהינו ישר וחסר שנאה או להט  להגנת עמדת ו   ,באותה מי דה כל רופא
י ס כים עם חוות  ,  כוחות ה טבעכנגדושאינו חוש ב שבידיו כל הת רופות 

  5.11.49-לא ניתן לומר  שב' העל פי, ליטין מ מינ כן' הדעת של פרופ
 . 'היה סיכוי גבוה לה בראה

כך   , 30.12.1950ש הפציינטית חיה  עד  , לדעתי זה יו תר מ מפליא
 . ו במ ותהעיכוב כלשה הב יאה לשייתכן שהשפעת גרונינג
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 :  ברצוני לסיים את  ח וות דעתי  באו מרי שהטענ ות,לסיכום
 . 'שהיו סיכויי ה חלמה ' 1
 יכולים להיות מוארכים עוד שחייה של הפציינטית קופוס היו' 2

אינן  ניתנות   '  לו  מר גרונינג  מ עולם  לא היה נמצא  בקר בתה,יותר
 ". אינן מבוס סו ת,לחיזוי ולפיכך

על הפרדוקס בכתב ה אישו ם נגד ברונו גרונינ ג על ה ריגה מתוך  
ב מאמר   , מנהל  חטיב ת ביניים לש עבר,  מצביע  יוזף  הומ א ן,רשלנות
 : 1956משנת 

 .'טת בי ותר כאשר הופכים את המק רההא מת ב ול'  :את הטענה
  נניח שהנ ערה ח ולת הש חפת היתה . ננסה לבד וק בפרשת  קופוס 

פונה בשלב הראשון של מחלתה למר גרונינג והוא הי ה במשך שנה   
 . ' נקרא לתק ופה זו א. וחצי מנ סה לרפאה ללא הצלחה

 פו נה הנערה לפרופסורים ורופאים ומתה   ,לאחר מכן כ חולה אנושה 
 . 'זהו של ב ב. להםבזמן הטיפול ש

הם אמורים . המשפט מ תחיל ורופאים מ ופיעים כעדים מומ חים
  שכל ,סכום  גבוהעל  אנ י מוכן להתערב .  ח ף מ אשמה לקבוע  מי

:  בטענה '  מאח ורי ש לב בהיו מתייצבים  הרופאים והפרופסורים בעו לם 
 כיצד נהיה אחראים לדבר   ,כאן ברורה בכל עוצמתה אי האשמה שכן

זה הרי מגו חך   ?  ב ו' פישל 'ול של שנה וחצי  שמישהו ב תקופת  טיפ
 .ואבסור די

 כ ל הרפואה ,ולפי טיעון  זה.  'והנה גרונינג  נאשם  בדיו ק לג בי שלב  ב
ובאופן , ניצבים מא ח וריו, אולי מליון מדענים, האקדמי ת המו דרנית

 ( !)."מלוכד מצ ביעים על חפות ו 
.  ן נערך ה די ון בבית ה משפט של  מושבע ים במינכ,1957בסוף יולי 

 שהפר את  האיש וםעל.  ב רונו גרונינג זוכה,בסעיף ההריגה ברשלנו ת
 . ג "  מ2000 הוטל עליו  ק נס של ,חוק ה מרפאים

הו א היה  בלתי  קביל  , למרות שפס ק ה דין נראה  ב מבט  ראשון  חיו בי
כ תוצאה מ טעות   . פעילותו על הוא  היה שוו ה ערך  לאיסור סופי . עבורו
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חיובי בהרבה    ן באופןשהעריך את פסק הדי, של עורך הדין שלו
.    אלא  פרקליטות  המ דינה ערערה,הוא לא  פנה  לערער,  נינגומאשר  גר

 . ב מינכן1958הדיון השני התקיים בא מצע  ינואר 

 פרידה מאיגוד גרונינג
נים לידי מחלו קת בין ברונו  גרוני נג והנהלת  יהגיעו העניבינתיים 

ונו    הזיק האיגוד  מאוד לבר,כתוצאה  מנוהלים  צרי אופק. האיגוד
 . גרונינג

 שחייב את  ברונו גרונינג   ,גורם הסכסוך היה פסק הד ין במשפט
  מא חר והו א לא לקח כסף ע בור פעילותו ולפיכך לא ,ג" מ2000לשלם 

החליט האיגוד כבר   , עמדו לרשותו א מצעים כספיים מספיקים
הויכו ח  בוועד  המנהל   .  שהאיג וד  יכסה את ההוצאו ת,בראשית המשפ ט

הכו ונה היתה  לבדוק בדרך  . חל ק מההוצאותהיה באם הקנס נחש ב ל
רק   . ג"  המ2000 לשלם את מחויב האם האיג וד  בכלל , מנהלית ארוכה

  , כך  ניתן היה לצפות.   היו א מורים לע סוק  בגיו ס הכס ף,לאחר מכן
  מאו חר-  אם בכלל -  שהסכומים הנ דרשים היו  מג יעים לברונו גרונינג 

 במקר ה   -רונ ו גרו נינג  כיצד ב,האיג וד היה לפיכך צופה ללא מעש. מדי
 היה נאלץ לרצות מאסר  כתחליף   -של אי תשלום של הקנס ש נקבע  

 .כך הגיעו הד ברים למחלוקת  גלויה ולב סוף לש בר. לתשלום
 ע מודים   62על פני  "  מאזן  על פעילות האיגו ד" ברונו גרונינ ג די בר ב

 :לסיכום הוא ה סביר . על כל הענינים בהם האיגוד  הזיק לו
העסקים  אנש י ( ום  בין  הסובבים  אותי  בעבר אם אני  משווה  הי"

חברי (והסובבים או תי  כיום ) ט  והילזמןדשמי, אנ דרלין, מקלבורג
ב סופו   : א זי אני מ גיע לאו תה תוצאה   סופית, )הועד ה מנהל של  האיגו ד

שום דבר שונה מאז לא קרה . מה שקרה אז כיום קרה, של דבר
אז   . ם ביותרידידי הקרו בים וה טוב יה טוענים  ש הינם באמצעות  אלה 

 בכך שהם  ,היום איכזבו ידידים. הונו אותי בעלי מלאכה  מלוכלכים
ו משום  שלא ק בלתי , כת וצאה  מ משפטים ופ סקי  דין צפו בשקט  כיצד

משום שלא   , יכולתי לבקר את החוגים שלי ללא רכב לא  ועל כן,עזרה
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מש ו ם שפשוט לא   , מ שום שרק יצרו בלב ול, יזמו ד בר נגד  המשפ טים
 שעל פי השכלתם ומעמ דם   , כאשר הייתי נזקק לאנשים,יהיו כאן עבור

נמנ ע  מ מני   ,  כתוצאה  מכל אלה-   היו  יכולים וצריכים  לתמוך  בי,בחיים
 .תכלית היותי בע ולםלהגשים את 

לאיש לא היה , איש מח ברים אלה לא פעל כדי להלחם לשחרורי
ב צורה קטנ ונית  .  דבר  לא התר חש.  בע דיהאומץ  להתערב  

, איש לא התייצב למעני. חו החל טות  על גבי החלטותס י נ,וביורוקרטית
 כדי לש חררני סוף ס וף   , ואמצעי וויכו לותיא ת כל גייס איש לא 

עבור   , על  מנת להשי ג ל י עזרה, נגד  העיתונות,  מהמא בקים ב משפטים
כדי , בהתיי צבו לפני' וכו' נגד לכלוך והשמצה וכו, רכב שהיה מקולקל

 : ני האדמהשאני אוכל לעשות את הנ וע ד לי על פ
להעביר לבני הא דם את  כו ח ה חיים ולהו ביל את  בני  האדם אל   

 . האמונה
שאני זקוק לשם כך לש קט  ושאסור שכל הז מן השפעות  חיצוניות   

 לי כד י לאפשר, שאני ז קו ק לחומ ת מגן א מיתית, ימנעו זאת  ממני
ול א   , לא  מידידי. על כך לא חשב איש,  שניתן ליחלהפעיל את הכו

 :  לדידיוזה הדבר ה מבייש ה מא כזב. להיות יד ידימאלה הרוצים איש 
העסקים רצו להפיק תועלת לעצמם והם הוכרו כאנשים  אנשי -
 .רעים
א דישים מ די ומ חפשי , גרונינג הינם רדודים מדי-הידידים מאיגו ד  -

 .איני רוצה לומר ח ורשי רע,  נוחות
 :  זההוהתוצאה 

בכל  . תםרבים מחבר י ועד האיגוד לא עמ דו בהב ט ח. לא השתחררתי
 ." ההליכים רק חסמ ו אותי

שמעולם לא הצליח להרש ם במרשם  , וייסר התפטר ואיגו ד גרונינג 
ה ארגון לקידום   "את  מקו מו תפש  .  לאחר  זמ ן קצרהתפזר, הארגונים

 ובראשו   1958-הוא נו סד ב ". רוחניים וטבעיים-יסודות  חיים נפשיים
אך גם ). Loy(עמדו ב גרמניה אריך פלץ ובאוס טריה אלכסנדר לוי 
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לא השיג מה  , האחרון שנוסד ב ימי חייו של ברונו גרונינג, ארגון זה
 .  שמו אפילו לא נזכר, בת קנותיו. שהוא ציפה ממנ ו

 מחלהרחיקה המלה שלו מ
.  תוך כדי חילוקי הדע ות וה מ אבקים המשיך פועלו של בר ונו גרונינג

 ב סדרת  מא מרים בעיתון   1957ר הורס ט  מאו  בשנת "כך מדוו ח  ד
בין   " המלה שלו מסירה את המחלה" ת חת הכותר ת ,"אטנוייס בל"

 :השאר
.   גם כאן נוצרה עדת גרונינג. ביום הבא נסע תי מהא מלן לשפרינגה"

כמו   , וג ם כאן.  רי פוי של שורת אנשיםההייתנקודת הה תחלה 
,   ה אמלן וינה , באו גס בורג, הולשטיין- בשלזו ויג, ק וד מיםבישובים

אנשים קמו ו דווח ו לי על  ח וויתי כיצד ,פלוכינגן וערים אחרות
הם ספרו  על  .  הם ציינו  את  ש מות הרופאים  שטפלו  בהם.  מחלותיהם

את לחזק ותמיד הם היו מוכנ ים . החלמתם שק בלו תודות לג רונינג
 . עדותם בש בועה
מ ספרת  '   מנקי עת שתי הרגליים בפרק  הא גןסבלתי,  כבר כתינוקת

י ללכת רק  יכו לת,מאו חר יו תר' . יולי פרוהנרט בת  הח מישים  מהנו בר
ש מעתי הרצאה   שכ. לשכך את כאבי הרופא יכול היה רק. עם קביים

שהי ה כבר עקום   , הגב  שלי.  הרגשתי  ת גובה  חזקה, ל מר גרונינג ש
 ' ...ולא היתה לי נסיגה  מהריפוי. יכולתי שוב  ללכת. התיישר, לגמרי

מר  . מטיזם בפרקים ו סבלתי תמידית  מפריחות ו מו רסותאולי היה ר'
 .מ ספר וילהלם גאברט  מהאמלן ', או תי מכך גרונינג שחרר 

מדו וח   ',  את כא בי מכי ס ה מרה ניתן  היה לשכך רק ב עזרת מ ורפיום'
  ששחרר אותי  ,אני מודה לברונו גרונינג' . קורט סוורי ט מאוו סט ורף

 ' . מסבל זה
.  מ דוו ח רוברט  תיס  משפרינגה', לי היתה סכרת ברמה  גב והה'

 איני   ,י  עו מסי ם אלהמשנ  .  חולש ת שריר הלבההיית יו תר נתמ סוכ'
 ' . על כך  מוד ה אני למר גרונינג. סובל יותר היום
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.  מדו בר באנשים  מכל גיל שדוו חו לי.  ניתן היה להמשיך סדרה זו 
דרך דלקו ת   ,  מכאב ראש,  מחלו ת רבות נזכרו.  נשים וילדים ,גברים
ועד להפרעות  בלב ותופעו ת   ,  מ חלות כליות ומרה,  אישיאס, עצב

 . שיתוק
ב חופשיות  סיפרו  כאן רבים . נוסף  שרי גש או תי כאן  דבר  האך הי

.   שהם התנ סו בה שתנות  פנימית  באמ צעות גרונינג ,  בפני המאזינים
 פינו  מקו מם  לרגיעה ושלוו ה   , הרדיפה אחרי  הצלחה  ועמ דה אנוכית

 . פנימית ולחשיבה  שיתופית
בכל שיחות אלו עם  אנשים  שהרגישו שהם נרפאו בא מצ עות ברונו  

האם הצלחה  ב ריפוי אפשרית :  בי  שאלה אחתהת חזקה  הלכה ו ,גרונינג
?  אפשרית מכל מחלה -  או אפילו שאלה נועזת יותר- אצל כל אדם

?  האם לא היו כאן סכנות ? מגרונינגשהגי עו היכן היו גבולות הכוח 
(...) 

איני יכול ו איני רוצה '.   הצגתי  לו שאלה זו,בביקורי הא חרון
,   מוכן סו גר את עצ מו ואינו  אם מישה ו'. הוא  ענה  לי ',להכריח אף אדם 

.  אז גם לי חסרה הנכונות להתערב, לפתח מתוכו את הכו ח לס דר
המונע א ת  ,  אנשים אלה אני רק מ מר יץ לפצח את סו גר הרוע

 ' .ההבראה
נ ניח שח ולה  . כל מחלה  מסוכנת  במ דה שונה ':  היתה לי שאלה נוספת

מ בקש  מהרופא  שעדיין לו חם   ,  וש מספר רופאים  נוא שו מריפוי, קשה
 ?' האם  תוכ ל לעזור. לקרוא לך, עבורו

אם החולה מאמין  '. הוא או מ ר זאת ללא היסוס. עונה גרונינג' כן'
האמו ן   . ההצלחה לא תמנ ע מ להגיע, בכך והרופא נותן א מון בד רכו

לעיתים  קרובו ת  הגיעה   . יאומנו-המשותף  יפתח ב חולה כו חות  בל
  , שבייאו שה חולה המלא במקרה, ההצלחה במהירות הרבה  ביותר

 ." נאחז ב קנה הקש הא חרון
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 המשך המשפט
 היה ה דבר לרוע ץ לבר ונו גרונינג   ,1958בדיוני הערע ור בינואר  

 התביעה  הכ ללית היא שהגישה  את הער עור ואולם לא   א  אל,שלא הוא
גם ה דרך  . רק הזנחה  זו  מצידו  של ע ו רך הדין שלו  דאז הזי קה  לו

ל גרונינג   ההססנית  שבה  העמי ד לרשו ת יועציו ה משפטיים  הח דשי ם ש
 .את החו מר המ שפטי פגעה ב הכנות לדיון

 של ע די התביעה  ,כחסרון נוס ף התבררה הופ עתם הבוט חת יו תר
 נר אה שהם הסכי מו ביניהם על  הנקודה  של .בהשוואה לדי ון הראשון

 ". איסור הרופא"
 : כך אומר פסק ה דין הפעם

  5000שמונה  חו דשי  מאסר  בגלל  הריגה מת וך רשלנות  וקנ ס  של 
 . פסק הדין היה על תנאי. רת  חוק ה מרפאיםג על הפ"מ

שנכ חה ב דיון הרא שון והשני  , אני ברונית א בנר פון אש נבאך
 . מציינת את פסק  הדין כבושה  לגרמניה

הוא התלונן  .  ברונו גרונינג הצהיר שה ו א נענש על עש ותו  טוב
 איש  לא התעניין בדרך בה מתרח ש ריפוי ושלו ,שבמרוצת כל המשפט
 היה  מ תברר שלפועלו אין ד בר  מש ותף עם  ריפוי ,היו בוד קים שאלה  זו

 נהאולם  בירור שאלה  זו לא  עניי. הליכי המשפט  היו  מ ופסקים. רפואי
 נכונות   ההייתהיתה  ד עה מו קד מת על  גרונינג  ולא  . איש בבית  המשפ ט

 . טוש אותהנל
הפעם  דרש  ברו נו גרונינג  . אולם גם זה  לא היה  סו ף  המשפט 

  בפני בית המשפט   1959בינואר  22-מועד הדי ון נקבע  ל. לערער
 . ואולם בינתיי ם נתרחשה טר גדיה ב חיי ברו נו גרונינג. העליון במינכן

 דרכו מסתיימת בפריס
,   וזט'ז , נסע ב רונו גרונינג עם אשתו ה שניה,1958ו יבסוף  סת

לפריס כדי להיבדק  על ידי  ידיד  מו מחה   ,  1955שאותה נשא  ב מאי 
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:    הראתה,י מספר צילומי רנטגן על פההת וצא. פייר גרובון' דר, לסרטן
 אך ברונ ו   ,גרובון רצה לנת ח מי ד'  דר. קי בה בשלב  מת קדם ב ןסרט

 . גרונינג סירב
ברביעי  .הוא חזר לגרמניה והכין את חגיגת ח ג המולד של החו גי ם

בדצמבר  הוא ה קליט  סרט   רשמקול שא מור  היה להיות  מוש מע  בכל  
'  דר . ו לפריס הוא נ סע ש וב  עם א שת ,לא חר  מ כן. חגיגו ת  חג  המול ד

.   ר בלנגר"גרובון דו וח  בינתיים למ ומ חה ה מוערך לניתו חי סר טן  ד
 בדצמב ר   8-התבצע ב, לא רחוק מ מונמר טר, במרפאה שלו ברחוב הנר

המצ ב היה הר בה   :  התוצאה  היתה  מבה ילה מב חינת הרופאים.  הניתוח
  לא ניתן יותר- יותר גרוע משניתן היה להע ריך על פי צילומי הרנטגן

 . תך נסגר  מיד הח . לנתח
 : וזט כת בה על כך'ז
 הראתה   , שההופעה החיצונית של ברו נו,אבל הם לא יכלו לתפוש"

,   שהוא  מ סוגל  עדיין לנשום  באופן רגיל, כה מע ט  מסבלו  הפנימי הנ ורא
, שחילוף החו מרים שלו ב שבועות הא חרונים עוד פ על ללא דופי

ש   בשלב  מתק דם זה ש ל המחלה י . שתמונת  הדם שלו  היתה מ צוינת
וה חולה   , קטנ ה ביו תר של  מזוןצ ריכת כמות  בגם   , הקאה  חוזרת  ונשנית

 ."אצל ברונו כל זה לא הי ה. הסובל נאלץ ל מות  מרעב לא יטו
בילה  שם ,   הוא ה חלים במהירות  וחזר לגר מניה,להפתעת רופאיו

 . את חג  המולד 
 הוא נפג ש לשלושה ימים עם מנהלי הא רגון החדש   ,באמצע ינואר

שניהם  לא שי ערו שמ דובר   . ת א ת המפעלוקבע כיצד  יש לבנו 
 . בפגישתם האחרונה  עם ברונ ו גרונינג

  ,משום  חסי מה של  ה מעי הג ס.  בינואר  הוא  טס  שוב   לפריס21-ב
   .ניתוח היה בלתי נ מנע

 באותה שעה  שבה ה חל במינכן   - ב בוקר 9.00 בינואר ב שעה 22-ב
מו   הוא נאלץ לקבל על עצ .  נותח  ברונו גרונינג  מ חדש -  דיון הערעור

ל ואסור  היה לו לעזור והוא לא יכ, מה שהוא  חסך לאנשים אין  ספור
 . לעצמו



 48

.    ה חלה לפתע ס ערה חז קה בפריס,בשכבו ת חת ה שפעת ההרד מה
 : אשתו מ דוו חת

 בינואר  22-ב :   לציון גם הה תרחשות ה טבעית  הבאההיה הייתראו"
ה אפילה סערה   , בז מן ש בעלי עדיין  שכב בהשפעת  ההרד מה, 1959

נהיה כל כך    .רקים  ורעמי ם את א ווירת היום  הבהירה פתאומית  עם ב
האחי ות ב טאו  את   .    שצריך היה להדליק  אורות  באמצע  היום,חשוך

 .השתומ מותן על הס ערה החז קה כל כך
  , ל חץ ה דם וה דופק  של ברונו, מי דת ה חום בימים לא חר הניתו ח היו 

 ." הוא אפילו עו ד קם פעמיים וה תיישב על כ סא. רגילים לגמרי
  1959 בינו אר 26- ב ,א הוא נכנס לתר דמת ו ביום הב,ש  לחוד25-ב

כפי שרשם הרופא ,  הוא  מת במ רפאת הנר מסרטן13.46בשעה 
 . בתעודת  הפטירה

 :בלנגר אמר לא חר הניתוח  ה שני'  דר?  סרטן האם אכן היה זה
.   ז ו שריפה פנימית  מו חלטת, ההרס ב גופו של  ברונו  הי נו נורא"

ה זמן וללא סבל מכאבים   כיצד הוא יכול היה לחיות כל כך הרב
 ." הינו חידה  עבורי, נוראים

 :ברונו גרונינג הת בטא  כבר ש נים קודם לכן
 ". מבפניםאני  אשרף , אם יאסרו עלי לפעול"

ר  "מעיד  מ כתב שד,  כיצד ברונו גרונינג נש א א ת הגורל המר הזה
 : 1959 בפברואר 26-גרובון כתב לאלמנה  ב 

 היו טב עיים לגמרי ,המא מצים שהקדיש הרופא לברונו גרונינג"
בכו ח הר צון ובאישיות  ,  שהם מצאו תמי כה אדירה באומץ, לומרניתןו
 ." של ברונ ו גרונינג עוצמתיתה

  1974ר בלנגר  הביע  את  התפעל ותו  מברונו  גרונינג  עו ד  בדצ מבר "ד
 : במכתב

    המוכי ח א ת עצ מו ,א דם ב על ערך ,ברונו  גרונינג היה  אדם  בע ל לב"
 ".מוות  מעוררת פליאה ע ד ה יוםוהאצילות שלו לנוכח ה סבל  וה
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גופת ברונו  גרונינג נשרפה  בקרמ טוריום בפריס ו מיכל האפר נקבר 
 .בבית הקברו ת ביער ב דילנבו רג

פסק  דין  סו פי לא ניתן  ,  הוכרז על תום ה משפט  לאו ר מות  הנאשם
 . מעולם

,  שהביא מזור לאלפי אלפים של אנשים,מהרפורד" רופא הפלאים"
?  מדוע זה  חייב היה לקרות. ה בפריסמת בוד ד ונעזב ב סמ טא ק ט נ

מ דוע  הוא  לא יכו ל היה לעזור  ?  מדוע  היה עליו  לשאת  סבל   כה מר
 ?לעצמו

":  ז והי אמ ת, ל חוות  ריפוי"גרטה הויזלר כו תבת  על כ ך בספרה 
היכולת    . ברונו גרונינ ג גרם  להרבה  טוב  בשהות ו הקצרה  עלי א דמות

קרו ד ברים  ,  גיעבכל  מק ום אליו ה . לתת ולרפא הוענקה  לו  מינ קות
הוא הת פרסם בציבור  . ןעל דרך ההיגיומופלאים שאי אפשר להסבי רם 

 בהרפורד  ולאח ר שהוא הפך   ות הגד ולה חלמ ותלאחר ה. 1949בשנת 
הוא קיבל אי סור לרפא לאחר שלושה   , ל"לנושא התענינות ב ארץ וב חו 

חרו ץ   לורצו להענישו ו  עש ו לו  את ה משפט ה גדול, רדפו או תו . חודשים
 אבל  לאלפי אנשים ,לאיש לא ?למי הוא  עשה רע?  מד וע.  את דינו
 על רצו להענישו.  טו ב שאותו לא י כלו לקבל מאדם א חריקהוא הענ

מנעו מ מנו לעשות מ ה  שהאל ציווה , על לא עוול בכפו! לא עוול בכפו 
 !   לעזור לבני האדם- עליו

 הרוע  בפריס  במרפ את הסר טן ל היה ל מצות ע ד ת ו ם את כבהוא חיי 
 , בכאבים קשים מה זרם המרפאמבפניםהוא נשרף  !   הנרברחוב

החו ק האנו שי רצה לאס ור זאת עליו    .שנאסר עליו להע בירו הלא ה
 .באמצע ות שקר ו עלילה, כפוש עהו א הואשם . בגרמניה

 הוא נשא עד תום את כל -  שום ידיד לא ידע על כך- בשקט ולב ד
זה   !  ינםזה לא נ עש ה לח, וזו  היתה נ שיאה עד ת ום .סבל האנוש ות

ב צורה אחרת לא ניתן היה יותר לעזור ,  חייב היה להתרחש כך
 ."לאנשים

היא   " לחיותלהמשיך אני חי כדי שה אנושות תוכל "ובספרה 
 : כותבת
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ואולם   . על ינו בני האדם  לנהוג בז הירות' ק ורבן'בשימוש  ב מלה "
  ,ה מש קלמלה זו על כל כובד, כאשר ברונו גרונינג מת בפריס, כאן

 " .הינה האמת
כיום לעדות    כפי שהדבר זוכה, רק כך יכולים היו דבריו להתגשם

 : של אין ספור דוח ות החל מה
כלומר לא ח ר שאעזוב  , כאשר לא אהיה יותר כאדם על אדמה זו"

אז תהיה האנ ושו ת במצב  בו כול א חד יוכל  לחוות עזרה   , את גופי
 ".  ורפואה מתוך עצ מו
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 גרונינגשיטתו של ברונו : 2פרק 

הו א לא רצה  ,  ברונו גרונינ ג  מעולם לא  הע לה את שי טתו  על הכתב
הרצון של ו היה  מכוון   .  להביא פילוסופיה או  אידי אולוגיה  חדשה

הוא נתן   . לעז ור  לכל מי שנמצא ב סבל ו במצו קה: למטרה א חת וי חידה
שלא הייתה  מב וס סת  על  מחש בה  ,  לאנשים שיטת  אמ ונה

אלא נבעה מת חושה   אינטואיטי בית   , אלית או אפילו מד עיתאינטלקטו 
מי שינ סה  להתעסק   .  פי חוקי האל-של החוקיו ת הרוח נית  והכ ל על

יגלה  בה מ ורכבות בל תי צפויה ויכיר שהיא חורג ת במיד ה רבה   , עמה
להא מין  בטוב  ולישמו   , ה וא קרא לאנשים.  מהאספק ט של הה חלמה

 . גרעין שיטת והצוו של אה בת הזו לת מהווה א ת . למעשה

 אומן בעולם הרוחני
.  לברונו גרונינג  הייתה יכו לת שכמע ט ו אינה מ וכרת  בתרבותנ ו

ה וא   :  היא  גו רמת לת חושה  של סו דיות  ו מסתורין,כאשר היא  מתגלה
 אל א   ,הו א ראה לא  רק  את ה מע טה  החיצוני. היה או מן בע ולם הרו חני

ר עינו ח דרה מבעד לא חיזת העיניים של החומ. את התוכן הרוחני
גם את פנימיות האנשים   . וראתה את המהות הא מיתית  של כל הקיים

.   הוא י דע אי זו רוח  מס תתרת מ אחורי ה ח זית הגופנית. הוא ידע לראות 
 .   אלא גם את ה מחש בות,הוא ראה לא רק את הפנים

,  עבר:  אלא מה  שנמצא  רחו ק י ותר,אני רואה לא רק  את הא ד ם"
 ." כל  מה שנ מצא  סביבו ו בו, עתיד, הווה
הגיע  ,  ש חשיבה  תבונית  מ טרי אליסטית לא  תוכל להשיג  ל עולםידע

עיצוב   , בדיוק  כמו  שריפוי מראו מ טיזם. אליו מספירות  גבוהו ת יותר 
  , מח דש של איברים מע וותים  או החייאה  מח ודשת של ע צבים מתים

כך לא יוכל האינטלקט לעולם   , נראים כניסים בעיני מדע הרפואה
  מ תגלים לאדם ,טואי טיביתרק בדרך אינ. לתפוש את חוקי הרו ח

הדרך א ינה מסו בכת   . ההקשרים הגבוהים  ביות ר של החיים
 .  אלא פשו טה ו ט בעית,ומלאכותית
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. סודות  העולם הרו חני היו גל ויים בפניו.  כל זאת ידע ברונו  גרונינג
הוא הכיר את ההקשרים הפנימיים של הבריאה  וראה  לא רק  את   

הוא   .    משמ עות  המחלותכך גם  ידע  את.  אלא  גם א ת הסי ב ות,התוצאות
לכן .  ידע ש סיבת  כל מ חלה נ עוצה  ברוח  ושניתן  לבטלה  בדרך  רוחנית

הוא קרא לאנשים  לפנות  לאלוהים ולהיגמל  מהתנ הגויות ש אינן 
 . תואמות  לסדר האלוהי

 החזרה הגדולה בתשובה 
הוא  . גדולה" תפנית"שוב ושוב קרא ברונו גרוני נג לבני האדם ל

 .נה ב טוב  ולנטוש הרגלים  רעיםהתריע כי יש ליישם את האמו
 :כך למשל הוא א מר

כיצד , מ כריו, קרו ביו, כיצד האדם מבז בז את הז מן בדברו על שכניו
.    שאל א ת עצ מך כיצד  אתה  חי– אומר  אני  -ח בר יקר  .  זה או זה  חי

ש חי יך יתנהלו על , עליך לדאוג לכך, רא שית! דאג ק ודם לחייך שלך 
א ם הינך רוצה   ! ב מקורביך  אל  נא תע סוק  ! פי ההדרכה האלוהית  

,   לסיכום... זה  כבר הרוע  , כאשר  ברצונך  לשפוט אות ו, לדבר עליו
 ". סלקו נ א את הרכילו ת והלעז, ידידים

.  בראש ובראשונה הו א דרבן  את האנשים לא לחשוב  ע ל מחלתם
,   להתעסק  איתה.  הוא הד גיש שה מ חלה בא ה  מהרוע  ושהינה  הרוע

לתהליך הריפוי ויכול אפילו זה מ ציב מכשול . פירושו לעסוק ברוע
 .לעשותו לבלתי אפשרי

מ ח זיק בה  וח וסם  את  הדרך  בפני הכוח   ,  מי ש מתע סק  ב מחלה"
 ".  האלוהי

אלא  , לא להתייחס  אליה כאל ר כושו,    מהמ חלהדעל האדם להיפר
 ". לראותה כמצוקה

 !"המחלה  אינה שייכת לאדם  "
 : ברונו גרונינג הציע לאנשים  לקחת  מהם את ה מחלה
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אינ כם יכולים ! את ה מ חלות שלכם  ואת הד אגות  שלכם תנו לי "
אך  תנו לי  אותם   .  אני אשא  אותן  עבורכם.  לטפל בזה  בכוחו ת עצ מכם

 ! " איני גונב , מרצון
 ;מה  טו ב , כך ש אוכל לק חתה  מכ ם, אם אתם  מש חררים את  המ חלה"

הדיבר  השביעי או סר  . אסו ר לי לעשות ד בר,  אם אתם  מחזיקים  בה
אס ור  .    אחט א,א קח   את המ חלה מן הא דם בכו חאם ' ! אל ת גנוב ': זאת

מי  שיכול לשכוח  ,  מ חזיק בה  בחוז קה, מי ש אוהב א ת מ ח לתו! לי לגנוב 
ומאפשר לו  בכך לשחרר  אותה לא רק   , מ מנו  אני נוטל  אותה , אותה

איני רוצה להשפיע ! עליכם לציית לי .  אלא  גם בפו על  ,מחש בתית
 !"ת  כל ס בלכם אז א טול מכם א, אם תשחררו את ה מ חלה. עליכם

עד כמה ה חזרה בתשו בה הפ נימית של היחיד הייתה  חשו בה לברונו  
התפנית "  מבהיר הק טע ה ב א מ ספרו של קור ט טר מפלר ,גרונינג
 ": הגדולה

גם בשי חות פרטי ות ש מ עתי מגרונינ ג לעיתים קר ובות א ת  "
ל גרום לריפוי , שיש  לו אחריות  בפני ה אל,  ההצהרה הנחרצת

,  אשר יש להם,רק לאנשים סובלים' הורבאמצעות הכו ח הרוחני הט 
ולא לכלול , את הרצון ה טו ב לחיות  על פי החו ק האלוה י, לכל הפחות
 .  שאינם  מוכנים  לעזוב את הרוע,בה את אלה

כל חולי  : לגרום לריפוי המוני בא מרי ,  'כך הוא  אמר', הייתי יכול'
אך  האם  בכך לא  היינו  מ פסידים מכך   ! העיר או ה ארץ יהיו  בריאים  

האם זה היה מביא את הרעים שבין החולים ? תר מאשר מרוויחיםיו
האם  ל א היו רק   מנצלים לרעה  את הבריאות   ? לחזרה בתש ובה 

ראשית על האדם  ל חזור בת שובה בת וכו   ! לא ? שחזרה אליהם 
למשוך  מתוך  עצמו  את השטני   , ראשית עליו להיות  מוכן, פנימה

 .רק  אז הוא ראוי להירפא. ולמצוא את ה דרך לאל
  מבהירות  התב טאות  זו  ומ סבירות  ,המילים הבאו ת של  ברונו  גר ונינג

 :את האופן שבו נוצרות   המ ח לות
האדם  המ קו רי לא היה  ? כיצד הגיע  המצב  לכך ש האדם  חלה "
הרוע   . יותר ויותר רעים מד ור לדור, האנשים נהיו רעים . חולה

  , מריבה.  שבק רוב לא ניתן יהיה יותר לחיות,התפשט עד כדי כך
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הדאגו ת   ! יו תר מלחמה  משלום בין הע מים , כוח אפילו במ שפחותווי
שהאנשים   , והן הכו שורשים כה ע מוקי ם,  הביאו ס בל נפשי לאנושות

,   הם ה תרחקו  מה טבעי, חיי ה אנשים משו בשים.  צריכים היו לחלות
עוז ב  ,  מי  שעוזב  את  הדרך  ה אלוהית,וא ולם.  רבים אבד ו א מונתם  באל

 ." גם את בריאות ו
,   ה לקבל  חזרה את בריאותו  באמצע ות ברו נו גרונינגאם האדם רוצ

,   עליו  להפנות א ת גבו לרוע". הרוע"עליו להיות מוכן לעזו ב א ת 
הרמטיזם שלי   ,  האס טמה  שלי"לא ל חשוב  יותר  ,  להיפרד  מהם, למחלה

 ". 'וכו
על האדם לשנות את . הדבר דורש שינוי פנימי. זה לא תמיד קל
 אלא   ,להא מין  במ חלתו, גו ד להרגלובני, א סור  לו. חשיבתו  באופן יס ודי

ה נראות שאינן   , ש גם  מצוקות , הוא צריך לא מץ  את הא מונה.  בבריאותו
 .הן ברות ריפוי, ניתנות לריפוי

ה אם חשיבה  ! למה ציפה כאן ברונו  גרוני נג מה מבק שים להירפא
כיצד יסתדרו  מ חדש   ? לוגית יכולה להתקיים ב ד  ב בד עם  דרישה כזו   

?  כיצד יפעלו שוב גפיים משותקים , י זםמפרקים מעוו תים מראו מט
בלי  , וכיצד זה אמור להיות אפשרי למסור לברונו גרונינג  מחלות

ואפילו ללא שמתארים לו את , שהוא  מבצע  את הטיפול ה קטן ביותר
 ?האין זה עלבון לכל אדם החוש ב בצורה  מדעית  ? המצוקה 

שהרי ,  שלה מצפה גרונינג מבני האדם,אכן מדובר בתפנית גדולה
  המבו ססת על   ,מדובר  בהנחה ש עליהם לוותר על כל חשיבה מדעי ת

שיטתו  מתב ססת על   . התבונה ולאמ ץ אמ ונה ב מ שהו גבוה יו תר
 מאלו המ קובלים כ יום בחשיבה   ,עקרונות יסו ד שונים לח לוטין

לכן הוא טען .  הנובעת  מרוח  התקופה המטריאליס טית, התבונית
 ." באמצע ות השכ לשלא ניתן להבין אותי: "  לעיתים קרובות
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Heilstrom* 
ה מגיע  הישר ,  ברונו   גרונינג  הגדיר  את  עצמו כ מתווך  של כו ח רו חני

שהאנ ס  שטרנדר   מתייח ס אליו   , כו ח א לוהי זה. מהאל ו גורם לריפוי
 ". Heilstrom" כונה על י דו , "חס ד-זרם אהבה"כ

ה וא   .  ה וא  הש ת מש  ב די מ וי, Heilstrom -כדי  לה ס ביר  את   מה ות  ה 
כשם  שה נור ה   .   הי ם ל ת חנ ת כ ו ח  וא ת  הא דם  לנ ורת  לי ב וןהשו וה  א ת  אל ו

כך   ,   רק  כאשר  היא  מ ק בלת  זרם  מ ת חנ ת הכ ו ח,יכולה  ל מלא  את  תכלי תה 
.     רק  אם  הו א  מו זן בכ ו ח ה אל,הא דם יכ ול ל ח יו ת ב הת אם ל ס דר ה אלו הי

הו א   משנ ה   את  ה אנר גי ות   .  לעצ מו  י יח ס   גרו נינ ג  א ת  ת פקי ד    הש נאי 
שכל  א דם  מ קבל  רק  א ת   ,   כז והאל והי ות  ה גב וה ות ל אין  שי עור  בצ ורה 

כך   .  יכול תו ל קל ו ט כו ח  הי תה  בלת י מ ו גבל ת.  הכ מו ת ש הו א  מס ו גל ל קלו ט 
ז מני ת  - ז ה  אפשר  ל אלפי   אנש ים  ל ח וש  ב ו , למש ל  ב טר ברה וף   ברו זנה יים 

 .    וב כך ל גר ום  לה חל מ ות  ה מו ניו תHeilstrom -את  ה 
 הת קיים קשר ישיר בין ,ברונו גרונינג הסביר שב מ צב הקדמון

בני הא דם ח יו עלי אדמ ות   .  אדם" מקלט " אלוהים ובין  ה" תחנת הכו ח"
 משום   ,ו אולם.  באחדו ת הג בוהה ביותר עם אביהם,כילדי אלוהים

.    הם נש מט ו מהס דר האלוהי ונ חשפו ל סבל ומצ וקה,שהפנו גבם לאל
במהלך  הזמן  נוצרה תהום  גדלה   .  הקשר בין אלוהים  והא דם  ניתק

 .ה בכו חות ע צמם שבני האדם  לא יכלו יותר לגשר עלי,והולכת
,   האלוהית,  ומשום  שהאדם  לא יכול  היה לחזור לדרך  האמיתית"

 גשר זה לדרך –והוא נע ונד , משום שהגשר שהוביל אליה פוצץ
ו אם תשתמשו   . אני הקמתי  מח דש,  אני  ב ניתי,האלוהית, האמיתית
שב ה יהיה לכם , תגיעו לדרך האלוהית,  אם תעברו עליו, בגשר זה

 אז תקבלו  ממנ ו א ת זרם החיים ,האלוהי, י חיד ה, הקשר למפעל הגדול
 א ת   ,ואז  תוכלו לחיו ת ט וב ו בעיקר  בבריאות. ה אלוהי, הנכון, האמיתי

 .  יתרת חייכם
, אלוהית זו,  ממ שיך ומתמי ד בדרך א מיתית,  ומי שצועד על גשר זה
מה  שעד   , הוא יתפלא על כל  מה  שיש  כאן ,  ירגיש תחו שה שונה  לג מרי

                                                 
 10 עמוד –ראה הסברים  *



 56

 אתם מקבלים את ה חיבור למפעל  ,הרק שם למעש. כה לא הכיר
 ." האלוהי הגדול

מי שפועל  על פי שי טתו   של ברונו  גרונינג  ופותח   עצמו לכו ח  
ת חוש ת חיים ח דשה לחלו טין  .  בגופוHeilstrom -יחוש ב , האלוהי

הרמ וניה  , דא גו ת ומצו קות יפנו  מקו מן לברי אות,  כאבים: תחדור ל גופו
ופט  ח סר  חמלה היוש ב  שאלוהים אינו ש,  הוא  מת חיל לחוו ת. ושמ חה

 הנמצא   , אלא רואה בו  כאב  מלא  אהבה,על כסאו הרח ק  מעל הכוכבי ם
כך התהום בוטלה והאנשים חווים  . בקרב בני האדם ורוצה לעזו ר להם

 .   שוב את ה מצב הק דמ ון

Einstellen* 
כיצד יוכל  , Heilstrom -כיצד יוכל האדם  לקלו ט ל תוכו את  ה 

ינג המליץ  למ חפ ש העזרה את ברונו גרונ? להיפתח לכוח האלוהי 
לא ל שלב ידיים ורגליים וכפות  ה ידיים פתוחות   : צורת הישיבה הבא ה

 חשו ב  לבטל את כל ,בנוס ף לכך. כלפי מעלה ומונ חות על ה שוקיים
גישה רו חנית  .  המחש בות ה מפריעות  ולהת רכז רק במה  שקורה  בגו ף

צמ ו  בדרך זו יכול הא דם  לפתוח ע. פתוחה ו מאמינה  הינה תנאי  ראשוני
 :  ברונו גרונינג  אמר. לזרימה פנימה של כוח הריפ וי

עלינו רק לקלו ט  לתוכנו א ת כל  מה  שהוא   ,  אלוהים נותן לנו  הכול"
 ! "  עשו זאת -ובכן  . שולח לנו

 : הוא הסביר את  חשיב ותה הר בה של תנוח ת הגוף  הזו
מכו וצים או תו לעיתים  ,  אלה שעדיין יש  להם תנו עה  חופשית  בג וף "

ברור שניתן לפעמים להניח את .  רגל  על רגל,הרגלקרובות מכ וח ה
א ת   , אבל לא  כאשר אנו רוצים לקלו ט א ת הטו ב,  הגוף ברישול

עם ידיים , עם ידיים פתוחו ת, אז הוא חייב להיו ת חופשי. האלוהי
 ". עליו לשבת או  לעמו ד, ריקות

 ": התפנית הגדולה" קורט טר מפלר כתב בספרו 
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  חיצוני הנ דמה כעניין   ןגם עניי ,מלבד   ההכנה ה פנימית...  חשו ב  "
יש לשבת עם  גב  חופשי  ולא להצמיד   . אך ה וא  מאוד  מה ותי , פעוט

  , מגע בין הידיים גורם לדעת גרונינג. ידיים או רגליים אחת לשניה
הצמ דה ש ל הרגליים או ,  בחלק  העליון של הגוף,לקצר בזרם המרפא

מי   . חתוןבחלק הגו ף הת,  תגרום לאותו קצר,אפילו שילובן זו על זו
עלול ב משך הז מן אפי לו להביא על  ,  שעושה  טעויות  אלו   בדרך   קבע

 . עצמו מ חלות  די לא נעימ ות
. Regelung*  - כינה ברונו גרונינג  ,את הקליטה המו דעת של הכ וח

אין זה משנה  היכן ומתי זה  . Heilstromהאדם מכוון עצ מו לק בלת  
מחשבות   שהו א יתנתק מ כל ה, ש תהיה לו מנוחה, חשוב רק. קורה

ברונו ח זר ושאל את  . המפריעות ויתבונן בקפיד ה מה מתר חש בג ופו
 "? מה עכשיו-?  מה  עכשיו –?  מה אתם  מרגישים -: " מאזיניו

,   כדי לקלוט כאן את השדר האמיתי, Einstellenעליכם רק לערוך "
זאת אתם  , כיצד אתם קולטים ש דר ז ה. להשיגו , נכון יותר, האלוהי
כאשר  אתם מעניקים   , אז ורק  אז,  עלי  לומראבל שו ב ושו ב. מגלים

,  בכך שהנכם שמים לב למתרחש בו ,  לגופכם התייחסות אמיתי ת
 ."בת וך  גופכם, אלא רק בתוככם, והרבה פחות ל מתרחש  סביב כם

אח ד  מרגיש  .  בגופוHeilstrom -כל אדם יכול להרגיש את ה
השלישי צריך להזיז ידיים או . האחר גל קור  או חום, עקצוצים

כך ג ורם זרם הריפוי תגובות  שונו ת   . הרביעי לנענע את ע צמו, לייםרג
 .ביותר אצל בני אדם שו נים
 :תאר יוזף הו מ אן כך, Heilstrom -כיצד אנשים שמים לב ל 

קפיצ ות בידיים   (...)  : ה שני ! ת חושת  ח ום בגו ף : אדם א חד  מ דוו ח"
 אני   (...):הרב יעי ! בכל הגו ף ) דגדו גים(עקצוצים  (...) : השלישי ! 

 !"  מרגיש כל כך רענן וטו ב 
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Regelungen 
.  כאשר הם קול טים את הז רם המרפא,יש בני אדם  המק בלים כאבי ם

זהו סימן לה תחלת ההשתנות   .  Regelung -גרונינג ציין תופעה זו כ
 -הם נ גרמים  על ידי ה , אין לראות בהם כ אבי המ חלה.  בגוף

Heilstrom  קורט   .  שחלו והינם ביט וי ל תהליך ניקוי של האיברים
 : טרמפלר כותב על כך

ג רונינג .   מ בלבל את   מחפשי ה עזרה לא  מע טRegelung   -גם  "
כאשר , בני אדם חו ששים לעיתים.    חייב להיותRegelung  -אומר ש  

-  Regelungהם נבהלים . שמדו בר במקרה חוזר של המ חלה,  מתחיל
 :גרונינג. עלי נו ללכת לרופא, זה גרו ע יותר: ואומרים

  -לקבל בסובלנות א ת ה , ני מפנה את תשומת  ליבםלכן א'
Regelung ,אלא רק, לא קורה שום ד בר רע. כאשר הוא  מג יע   ,

 . 'שהאדם מ בריא
הכא בים יכולים .  יש צורות שונות למדי זו מזוRegelung  -ל 

הם גם   . לעיתים אפילו חזקים י ותר, להיות דומים  לכאבי המ חל ה
 שכן  ,זה שונה  ממ קרה למקרה. יכולים להתבטא בצורה שונ ה לגמרי

 .כל גוף אנושי  מגיב  בדרכו ש לו על הזרם המרפא
  Regelungמא חר והינו חלק מתהליך ,  לא יכול להיחס ך מהאדם

 .  שבא מצעותו לכלוך  המחלה  מורח ק בדרך רו חנית  מהגוף ,הניקוי
 בד וגמ א של כ ד חל ב  Regelung   -ברונו גרונינ ג ה סביר את  תו פעת  

ש   לעשות  כאשר רוצים לה חליף חלב  ח מוץ   הוא שאל  מה י. מלוכלך
קודם יש לשפוך את : התשובה ברורה?  ב חלב טרי ,ומסרי ח שבכד
 הדבר אצל ,כך בהשאלה . אחר כך לנקות את הכד, החלב המק ולקל

המחלה ה חלב  המ קולקל וה בריאות ה חלב   ,  אם  הגוף  הוא  הכד. האדם
ך  לשפו–אז האדם  חייב ראשית להיפרד מחשבתית  מה מ חלה , הטוב

 -המחלה  " לכלו ך" הגוף מתנקה  מ,לאחר  מכן. את החלב המק ולקל
 ניתן להכניס   את , רק לתוך  המיכל הנקי. Regelungen    -אלה הם ה 

 .  כך הבריאות נכנסת לא דם-החלב הנקי  
 :  הו א דימה  את ה אדם לקערת פירות,בדימוי א חר
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אשר  , העו מד ת י מים ר בים, תארו לעצמכם  קערה  המל אה פירות"
לא ניתן יותר . עד כי נרקבו פירותיה,  ותן דעתו עליהאיש אינו נ

והנה מגי ע אדם ורוצה לתת לכם פירות חדשים   . ליהנות מפרי זה
תהיה זו טיפשות גדולה להניח אותם  על הפירות . ובריאים

אם רוצים  אתם בפירות  .  שכן הפרי הטר י ירקיב גם הוא. המקולקלים
.   שאינו  בריא,  לקלעליכם לזרוק  קו דם כל את  הפרי ה מקו, הבריאים

 כדי לקבל , עליכם לנקות את קערת הפירות עצמה-אך לא די בכך 
ד מו נא  קערה  זאת  עם  גופכם וא ת  .  אחר כך לת וכה את  הפרי ה טוב

 יהיה זה בלתי אפשרי . החולים,הפירות הפגומים עם איברי גופכם
אם אתם   , ב מקרה  זה, כלו מר, אם אינכם משילי ם את הרע, להבריא

 ." ה שלכםמתעס קים ב מחל

 הרצון החופשי
רבים . Regelung  - אין זה תמיד קל להאמין ב ,כאשר יש כאבים

)   סימפט ומים( או תס מינים ,Regelung  -האם  אלה  : "אינם בטו חים
כאן מתקבלת   .  מאב ק על האמ ונה, מת חיל מאב ק פנימי" ?של המחלה 

כ מה   ,   האם הא דם מ קבל  את הה חלמה  ובהקשר  לכך יקבע,ההחלטה
למי הוא מעניק אמ ונה   , זה תלוי בשאלה.   תהליך ההחלמהזמן יתמשך 
אם  הוא   . ל מחש בה על  המ חלה או  למ חשבה  על הה חל מה, רבה יותר

 אם הוא   ,ו או לם, אז הוא ייש אר איתה,  ממשיך ל חשו ב על ה מחלה
 ההחל טה   .אז יו שלם תהליך ההח למה, נאבק ו מצליח להא מין בברי אות

 .  הינה בידי האדם עצ מו
  , שו ב וש וב  הוא הד גיש. י טתו ש ל ברונו גרונינ גזו נקו דה  חשובה  בש
ה מתנה הג דולה   ...  שאין  אפשרות  לפגוע ב ו,שלאדם רצון חופשי

הוא מרו מם את  האדם מ דרגה   . ביותר שהאדם יכול להעניק  ליצור חי
ה מציית לצווי האב   , ל דרגה של ילד  חופשי, של יצור שמכוונים או תו

אפשר לו גם שלא לציית  הוא מ,ואולם.  אלא מרצון חופשי,לא מכפיה
 . לחוקי האל

ברונו גרונינג כיבד ב מידה  רבה ביותר את הרצון החופשי של 
המוכן  , לכן הוא יכול לעזו ר רק לזה המאפשר שיעז רו לו. האדם
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הוא רשא י ליטול מהאדם רק מה שהאדם נותן לו . להיפרד מהמחלה
,   חוש ב ו מד בר על יה בהתמ דה,  מי שיו שב  על מ חלתו.  מרצונו ה חופשי

 : כך א מר ברונו גרונינ ג. יצפה לשווא להחלמה
אול ם אסור  לי ,  למצ וא את  הדרך  אל ה טוב, מותר  לי לעזור לא דם"

כל אחד   . או לכפות עליו את הטוב, ליטול ממנו את הה חלטה לג בי כך
 ." צריך למצוא את דרכו בעצ מ ו

 טוב ורע
: נשאלת השאלה, אם האדם יכול באמצעות הרצון החופשי להחליט

על כך  אמר  ברונו  ? רנ טיבות  ביניהן  הוא יכול לב חור מהן האלט
 : גרונינג

הוא חי   . שהאדם חי  בין הטו ב וה רע, ידיד ים, אל תטעו  ואל תשכח ו"
 ."ה וא מ חליט , האדם ובאמצע , כאן הרע , כאן הטוב, ביניהם

הו א י כול לעשות טוב  או רע  אם מישהו  . לאדם יש הבחירה
יכול לחלוף על פניו בלי הוא , הוא יכול לעזור לו, ממק ורביו בצרה
הוא יכול  . או הוא יכול אפילו לנצל את מצוקת השני, לשים ליבו לכך
 . לעשות כרצונו

 בפני פרשות - במ ודע  או לא  במ ודע  -האדם עו מד  ב חייו ת מיד  
לרוב  . שבהן עליו לבחור ב ין הדרך הטובה  לבין הדרך  הרעה, דרכים

 . ורלומדובר  באירועים יו מיומיים   הקובעים את  מהלך ג
  מנתק  האד ם קשר עם   ,ל משל ש מתוך  זע ם על מילה  כנה, איך קורה

  או מת וך אגו פגו ע   ,מ תוך כעס על ה בוס  מוותרים על משרה, חבר
לעיתים קרובות אלו החלטות   ? מסרבים להצעה  חד פעמ ית 

הר ף   . אך לא  ניתן לבטלן,   שעליהן מ תחר טים מאו חר יותר, ספונטניות
 .לטו ב או  לרע, ם העתידייםעין עשוי לקבוע א ת מהלך כ ל החיי

או   "  טו ב"מה  עו מד  מא חורי ה מוש גים ? אך כיצד זה  מ גיע לידי  כך 
שלח סדיה   , האם אין כל ה חיים  תוצאה של ה מקריות  העיוור ת? " רע"

 ?נתון  האדם  חסר הישע 
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:   הרוע  מיריבו,  בא מן האל- כך הסביר ברונו גרונינג  -הטוב  
לה שמיד את כל  , מטרההוא קיים בא מת ו הוא שם לעצמו כ! מהשטן 
 : ברונו גרונינ ג  אומר.  האלוהי, הטוב
את   , להרוס את  הטוב, מי אינו  ח וסך כל ניסיון, מי עושה זא ת"

המ חלה של מ ה שגדל  כאן על אדמה   , מהיכן מגיעה ה מ חלה? האלוהי 
,   השטן  מנ ס ה שוב  ושוב,  פרי כלשהו או כל יצור  חי ,  קחו  כל דבר? זו 

 ."  לכרסם באדםהוא  גם הצ ליח. להרוס את הכול
להרוס את  ,  לא ויתר על שום נסיון, הקיים על כדור הא רץ, השטן"

 ." הטוב ו את האלוהי
 . " הי כן  שהשטן שם המל חמה, היכן שהאל שם האהבה"

האל כ חיים עצמם  : ברוחניות שני הק טבים ני צבים זה נגד זה
,   ל צידם עומדים צבא ות של יש ויות רוחניות. הרוצה להשמידם, והשטן

 . מ תנהלת בכל העו צמהוהמערכה 
את  מהו תן הס ביר בר ונו גרונינ ג  . לשני הצדדים  אנרגיות  אדי רות

 : במלים פשוטו ת
 ".הש טני הוא ההור ס ,   השדי-ו הרע ,  הכוח האלוהי ה וא הבונה"

הן  , את שניהם יכול האדם  לקלו ט לתוך עצ מו ולת ת לו לפעו ל בתוכו
אופן והשני ב,  האח ד מ שפיע באופן מחזק וב ונה. בגוף והן בנפש
השלילי את  ,  הכו ח ה חיו ב י מכיל בתוכו  את ה בריאות. מחליש  ומפרק

 . המחלה
 כפי שנטען - שה מח לה מגיעה  מהרוע ואינה   ,ברונו גרונינג  אמר

מח שבות כ אלו הוא הגדיר כשקר ו ביטל  .   עונש מן האל-פעמים רבות  
המ חלה  הינה תוצאת  !  אלוהי ם אינו מעניש .  אותן באופן נחרץ

תתב טל ג ם   , כאשר הסיבה  מ תבטל ת. י נכו ניםמחש בות  ומע שים בלת
 . וזהו רצון האל, התוצאה

ניתן . שהמחלה הינה ע ונש א לוהי, לא כפי שהאנשים חושבי ם"
אז  ההורים אינ ם יכולים עוד   . לדמות ז את לילד העוז ב את  בית הוריו

א סור לנו  לשכו ח שהננו  ילדי   . כך  גם אנו  עזבנו  את א בינו. להגן עליו
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כאשר נשו ב   ,  והוא  יעזור לנו!  כול ל עזור לנו רק ה וא י.  האל בלבד
 ."    ונמצא  את  דרכנו חזרה אליו 

 ההנהגה האלוהית
.   ברונו גרונינ ג הת מיד ל דבר  על ההנהגה ה אלוהית והפית וי השטני

 בחלקו כל הטוב האלוהי   לייפו, אם האדם מאפשר לאלוהים  להובילו
 לדרך  ה ו א יגיע,  אם  הוא נותן לרוע לפתותו,וא ולם. בהמשך  חייו

 . סבל ו מצוקה  יענו אותו,   ואסוןםייסורי
 !"בלעדיה אין  חיי ם, על האדם להגיע אל ההנה ג ה האלוהית"

עליו . לקולו הפנימי, על האדם לשוב וללמוד להקשיב להרגשתו
 אלא אך   ,לא ל היות יותר  מונהג  על ידי  אנ שים, לשוב ולהישמ ע לאל

בהרצאה   . נ ושיברונו  כינה זאת  גם האינ סטינ קט  הא.  ורק על י די האל
 :  הוא ה סביר,1950 באו גוס ט 31-ב

לא ניתן : הוא איבד א ת האי נסטינק ט האנושי הא מיתי ש לו, בקיצור"
משום שבני האדם  טפלו בכך יותר .  להנחותו מר חוק, יותר להובילו

אני  יוד ע    ' !ובכן ש חקו  לכם ':  או מר, אלוהים  שאיבד  את הה נהגה, מידי
על מנת שהם יעשו מיד  , שאני חייב לתת לאנשים הדרכה בדרכם

 .  (...)ויקלטו לתוכם א ת ה אינסטינק ט האנושי ה אמיתי, תפנית
מ שום שה וא אכן נפל ? מ דוע ! הרס ? מה עו שה ו מה עש ה הא דם  

זה לא היה כך לו היה שומר את האינס ט ינקט האמי תי . לידי השטן
,   האדם  שקע  עד כ די כך.  הוא  איבד  אותו  וברצ וני להשיבו לו. שלו

 . אשר שמר על האינס טינ קט שלו, ללמוד  מבעל ה חי יםשהוא יכול 
כל כך ! עד כמה בני הא דם מעו ותי ם .  אני לא נתתי לעוות אותי

האח ד  כותב כך על  . כל זה הרי  לא יכול להיות יציב! הרבה ספרים 
. יש בלבול? מה נכון .  באות ו נושא, נושא מס וים והשני כותב א חרת

,   עלינו ל מצוא  דרכנו חזרה ,  אנו בני  האדם  יכולים ללמוד  מב על החיים
אלא כדי לקלוט לתו כנו מח דש את   , לא ולא, לא כדי להפוך לבעל חיים

 . האינסטינק ט האנושי
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כ פי שהיא מזיקה לאנשים ו מצ ד שני בכל  , ניקח לדו גמא  את ה חולדה
ה חו לדות נוטשו ת   , המאיימ ת לטבוע. (...)  אנו על אנייה. זאת מועילה

 .יעה ויור דות  ממנה אותה עשרים וארבע  שעות  קודם ה טב
כלומר   , כאשר במק ום כלשהו על כד ור הארץ מתה ווה רעידת  אד מה

למשל  , שימו לב מה  עושים בעלי  החיים,  היא אינה מתרחש ת עדיין
הם  נמלטים  אף  ע שרים וארבע  : ה מצויים בא ו תו איזור, חתול או  כלב

בזמן התהוות   , כלומר. מאזור זה, אם חתול  או כלב, שעות קודם לכן
אנו לא מסוגלים להב ין זאת בשלב . טרם התפרצותה,  אדמהרעידת ה

 . כי אבדנו את האי נסטינק ט שלנו? מדו ע . זה
,   טנקים, אניו ת,  ש מט וסים, אין זה ב לתי ידוע.  הנחייה מר חוק

.   גם  צעצועים כך, זה י דוע  לכם היטב . מו נחים  מרח ו ק'  מכוניות  וכו
 מאחר   ,ואולם. הרי גם אתם יכולים להנחות, כאשר יש מכשיר קשר

הוא לא יכול יותר לקבל דבר , והאדם איבד את ההנחיה  מרחו ק
 ."      הוא  מנ ותק. מ השמי מי, מהאלוהי

 מחשבות הן כוחות
לבחון את המחשב ות   , ברונו גרונינג קרא לשומעיו  לעיתים קרובות

  , אלוהים וש טן אינם רק   מקורות  כוח. ולקבל אליהם רק א ת הט וב ות
:  חים ללא הרף מ ח שבות ה חוצההם שול.  אלא גם מק ורות למ חשבו ת

 -האדם  אינו  מסו גל  .  מחש בות רעו ת- מ חשבות  טו בות וה שטן  –האל 
אלא  יש לו   ,  לייצר מחשבות  בכוחו ת ע צמו-כך לדעת ברונו גרונינג  

 .רק את היכולות לקלוט  אותן 
ש כן מחשב ות  , אילו  מחש בו ת בן האדם  מקבל לתוכו , זה כה חשו ב"

, אם  הוא רוצה רע, וזר לו אלוהיםע, אם האדם רוצה  טוב. הן כוחות
 ." אזי עוזר לו השטן

הוא מ ח ליט בעצמו   . האדם אינו ח סר אונים בפני מה שעולה בדע תו
 הבחירה צר יכה להעשות ,ואולם.  אלו מחש בות הו א מ קבל וא לו לא

חיובי ה בונה  :  מ א חורי כל מ חשבה ע ומ ד כוח . לא בש טחיו ת, ביסודיו ת



 64

ועצובה  משפי לה את מצ ב  ידיעה  ש מ חה  מרומ מת  . ושלילי ההורס
 .מ חשב ות הינן כוח ות  רוחניים. הרוח

.   הם נושאים ב חובם  עוצמה  ש האנושות כיום  בקושי  מעלה  על דעתה
לה קריב  את חייו  למען   ,  ע שויה לגרום לאדם,מחש בה שנולד ה מ אהבה

 עש ויה להביא ו להרוג את   ,ואלו  מ חשבה  שנול דה משנ אה. האחר
 . האחר

 ! "הישמר מכל  מחש בה רעה "
,   נהייתם  מו דעים לכך,  מן  הסתם,עד  עתה  א תם,  ים יקריםידיד"

מ חשב ות  רעות נו ספות   ,  שאם אתם  מקבלים  אליכם מחש בה רעה  אחת
כל מה שאתם  ,  כלו מר. חודרות לת וככם ואחר גם  ת דברו מילים רעות

 ." אתם  מוצי אים מתוך עצ מכם, קולטים לתוככם
 , אתם הופכים למשרתי הרוע,עם קבלת המ חשבה הרעה  הראשונה"

 !" הרשו לי לומר לכם  זאת ! אתם הופכים באמת ל משרתי  השטן 
,   ספקניות,  ואולם מה  יכול הא דם לעשו ת כנגד  מ חשבו ת דיכא וניות

הן צצות ? איך יוכל להתנג ד לה ן ? חרדות  או  מ חשבו ת  טורדני ות 
.  מס תער ות עליו ורוצות להשתל ט ע ל מצב רוח ו, לפתע כמו יש מ אין

 ?מה עליו לעשות 
להוליך ,  צעות  מ חש בות שליליות  מכל סו ג אפש ריהשטן רוצה בא מ
,   ה וא רוצה  שהאדם יפח ד. להסי טו  מ הדרך האלוהית, את האדם  שולל

הוא   ,  כ די לה שיג זאת.. יפקפק ב טו ב ויעב ור על דברו ת האל, יכעס
 כי הא דם  הינו כדור  מש חק של  מ חשבו ת ורגשות  לא   ,מתעתע  בו  וט וען

 .זהו שקר  וכזבואולם . להם הוא  מס ור בח וס ר אונים, טובים
,   האל ברא  את האדם כך שהוא יכול להחליט בעצמו לגב י חשיבתו

,  כאשר  מח ש בה לא טוב ה חולפת לפני ע ינו הפנימית. דיבורו ו מעשיו
,   אם הוא  נות ר איתן בכך.    אבל בנ חישות,הוא יכול להרחיקה  בשק ט

הא דם מ חליט  על   . הרוע יסור  מדרכו  ולא יוכ ל להשיג שליטה  עליו
 .  בא מצעות רצו נו החופשי,גורלו בעצמ ו

המ חשבה   .  כמו  הרצון כך ה מחש בה.  האדם פועל  על פי רצונו"
 ." מניעה את הא דם למע שה
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 איזו  מש מעות  גדולה יש   ,בדוג מה פשו טה הראה ברו נו גרונינג
 הד חיפה הראשונה הינה הרצון או המשאלה   ,בבניית בית.  למחשב ות
,   תר ויותר מת ממ ש יו,  עם  חלוף  הזמן, בה משך ה מחש בה.  לבנות בית

 המבנה קיים רק בד מיונו של בעל   ,עד אז. עד שמכינים תכנית  מדויקת 
 הינה רק הצעד  האחרון בדרך   ,בניית ה בית  כשלעצמה. הבית העתידי

 .הארוכה של שיקולים והכנו ת
,   ראשית  חייב  להיות הרצו ן להחלמה. בדיוק  כך ה דבר עם  הה חלמ ה

 האמונה   לאחר מכן יש ליצור נתק מחשבתי  מהמ חלה ולאמץ  את
עם   .  רק  הצעד  האחרון  הינו הריפוי ה מת חיל להתק יים בגוף.  בהחלמה

האדם אינ ו  יכול לדרוש . אלא חס ד אלוהי,  זאת הוא אינו  מעשה הא דם
 .   אלא לעבוד כדי להשי גו, זו זכות והאותו כאילו היית

 האדם הוא רוח
:   ברונו   גרונינג   האיר למאז יניו  את ה מהות  הא מיתית  של האדם

 : הויזלרמספרת גרט ה
 לא ידע  איש   , ו מלבד  לומר  את ש מם?' מי א תם ' הוא שאל  "

הא ם אתם גופכם ': אך  ברונו גרונינג לא ויתר. משו מעיו לתת תשובה
  משו ם שלא ידענו   ,'הן' ג מגמנ ו , הידידים,הוא המשיך לשאול ואנחנ ו?' 

?'   מי א נחנו ב אמת ' :  החלטי  והתעקש 'לא'על כך ה וא הגיב  ב . טוב  מזה
א ת הגו ף  .  אין אנו   גוף, שמאז  ומ תמיד , הוא  הס ביר  לנו,מאחר  ושתקנ ו

אנו  מקבלים א ותו  בליד תנו ומ חזירים  , קבלנו רק ע בור ה חיים האל ה
נשמתנו הינה  המקשרת בין   . כאשר אנו  חו זרים לביתנו, אותו לאד מה

הגוף והרוח שלנו ולוק חת  את הניסיונות הטובים וה רעים לעולם 
אלוהי ה מאפ שר לאדם את  הנש מה היא נ וש את הניצוץ ה. שמעבר

ואולם אם הנ שמה מ סתגרת   .  ברגע שהא דם נ פתח לאמונה, הקשר לאל
 . " הקשר עם הא ל נותר מנותק, בחו סר אמונה 
 אלא רק העטיפה הארצ ית לנשמה  , אינו מהות הא דם,הגוף לפיכך

כפי שרבים ,  לא מ סתיים הכו ל,שעם  מות הג וף, לפיכך מכאן. ולרוח
 . הם אינם קשורים ל גוף. כיםאלא  החיים  מ משי, חושבים כיום
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 ככ לי  , שאל והי ם  הע מי ד  לר שו תו,  הא דם  הינ ו  רו ח  ו ג ופו  הי נו   מת נה 
היי ע וד  הא מ יתי  של  בנ י  ה אד ם הי נו    .  עב וד ה ל תק ופת   חיי ו על  ה א ד מה

להשת מ ש  ב גו פם  ל מען  ה ט ו ב  וב א מצע ות ו  ליי שם    ב מ עשי ם  את  ה מ ח שב ות   
להש ת מש     יש ל א דם  גם  האפ ש רות  ,  מש ום  הרצ ון  הח ופש י,וא ולם .  הט וב ות 

עם   מי   ,    ניתן   להס יק ,על  פי  מ עש י  הא דם .  להר וס ,  להר ו ג,  לג נו ב,  לו לר עה 
ז ה א ינו   . בשר ות  האל  או  ה שטן :  בשר ות  מי   הוא  ע ו מד ,  הוא  ע ו מד  ב קשר 

 : או מר  שה א דם כ של עצ מו  ט ו ב  או  רע  אל א 
 אלא ,לעולם אינו רע, לעולם אינו שטני, האל הינו ויישאר אלוהי"

הוא נדבק   , ר הוא עוזב את ה אלכאש, שכאשר הוא מזניח את עצ מו
לא האדם הוא . הרוע תופס אותו וה ו א חייב אז לשרת את הרוע. ברוע

ו באותה   ! מן  הרוע אין לנו לצפות  לשום  טוב  .   אלא הרוע , העושה רע
 !" מידה  מאלוהים לשום רע 

ו אינ ו  , ה וא  נו פל ל מ טה , ה וא   מ דר דר א ל הר וע , אם  הא דם   חלש  מ די "
ח ו סר  כו ח   גור ם ל ו  ל יפול  לי דיו   של   .     מ עלהיכול  ע ו ד ל לכת   בד רך  ה מו ביל ה

מציל ה  ו מו שכת   ,  א ם לא  מ גי עה  אז  י ד ת ו מכ ת.  הרו ע ו אז  הו א  נת ון  בי דיו 
 . " אז  ה וא  יצ טרך  לשר ת א ת  הרו ע.  ה וא  א בו ד   לזמן  ר ב,  או תו  מ שם  ה חו צה

אולם כ ל מחש בה   . חובת ו של כל א דם  הינה  להחזיק את  גופו  בס דר
,   כלו מר. מים  נזק ל גוף  גור,כל מלה רעה  וכל מעשה  רע, שלילית

זה עלול , כאשר הרוח אינה קשורה  לאל ומתמ סרת לכוח השלי לי
 .  לגרום לתחלואים של הגו ף

,   אם הרוח נפת חת ש וב לזרימה פנימה של הכו ח האלוהי,ואולם
 ,של גרונינג" שיטת הריפוי"לכן ב. התוצאה תהייה ריפוי הגוף

הדבר   . י ח  ריפוילעולם  אין להבט. ההתייחסו ת הרו חנית היא כה  חשו בה
כיצ ד הוא  נפת ח לט וב  וכיצד הו א  מא מץ  לליבו  , תלוי תמי ד  באדם  עצמו 

,   טיפול בגוף יכול רק להלחם בתוצאות . את שיטתו של ברונו גרונינ ג
כאשר הוא מבצע את   , ז את יכול רק האדם. אך לא  לסלק את הסיבה

 ". התפנית הגדולה"
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 אלוהים הוא הרופא הגדול מכולם
אלוהים הוא . אלא אלוהים בלבד, פא באמתאין אדם היכול לר
.   בלתי אפשרי,  לדיד ו אין בלתי  ניתן לריפוי.  הרופא הגדול  ביותר

,  הכו ח   האלוהי עוזר, תן א מון וה אמן:  "ברונו גרונינ ג  חזר וא מר
 ". מרפא

היא הנכונו ת לתת בו  , הדבר היחיד שה וא מצפה לו  ממב קש העזרה
יפוי ש לו ובהברא תו   בכו ח  הר, ולאמץ  את  הא מונה  באלוהים,  אמון
אפילו אם . יכול ברונו גרונינ ג לעז ור, אם האדם  מ מלא תנאי  זה. שלו

 : הוא מציע א ת עזרתו, אמונתו  של היחיד  חלשה  מדי 
אני א עשה זאת   ,  ככל שעדיין  אינכם מ סו גלים כיום להאמין" 

, וככל שהיום עדיין אינכם יכולים לבקש. עד שתאמינו בא מת , עבורכם
 ." גם זאת  עבורכםאני אעשה , להתפלל

איש  .  כל  אדם יכול להשיג א ת עזרת  האל,כך בעזרת ברונו  גרונינג
בני  האדם   . כולם י חוו  החל מ ה.  כולם  יזכו בעזרה. אינו מנ וע  מהריפוי

כל בני האדם   .   אלא אב  מלא אה בה,שאלו הים אינו שופ ט מ עניש, יחוו
 .הם ילדיו והוא ידי דם ומ ושיע ם
. ב האדם לחוות א ת  ניסי האל י כול שו,באמצעות  ברונו גרונינג

.  שמ חים ב חייה ם- רואים וקשי יום  -עיוורים  ,  הולכים-משותקים  
ד בר אינו   . אלוהים הוא הרופא  והעוזר  הגדול  ביותר לכל בני  הא דם

שלא ניתן , יש הר ב ה: "ברונ ו גרונינג אמר. בלתי אפשרי עבורו
 ."  אך אין דבר שלא י כול להתרחש, להסביר

 עצמים מוטענים
 אלא רק ,נו גרונינג היו יכולות  רבות שלא ניתן להסבירןלברו
 לחפצים על   Heilstrom - יכול הי ה להכניס את  ה ,כך למשל. לתארן

למ חפשי העזרה הוא  נתן לעיתים  קר ובות   כדורים   .  אליהם" פניה"ידי 
,   להכנסת הכוח המרפא " פנה"עשויים מיריעת אלומיניום  שאליהם 
 . א ושי מורושתכליתם הייתה קליטת הכו ח המרפ
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 :קורט טר מפלר כתב על תופע ה זו
שהינו דימ ו י קטן של , כא שר אני נוגע בכדור': גרונינג אמר"

מ ופיעות בו כל הקרניים הזורמות בכדור הארץ ומקשרות את   , עולמנו
 ' . בקשר שאינו פו סק לעול ם,האדם עם הקרניים הש מימיו ת

סות  הו א ח ווה  מ חדש וי , מהרגע ש בו האדם  לוקח  א ת הכדור לידו
  מקבלים   ,כל  מרכזי הגירוי  במ ערכת העצבים  של ה אדם. מושלם
.    כך שמחזור הדם מקבל  הנעה מחדש ,)על ידי הזרם המרפא(תפנית 

,  המלח מה נגד כל המחלות ש ל איברים או מערכות בגוף מתנהלת כך
אפילו אם מ דובר ב מחלות   , שהן מוכנעות על י די הזרמ ים המרפאים

אין  .  נויים בע מוד  השדרה  ו בעצמותשי, איבוד  עצ ם,  קשות כ מו ש חפת
 .  דבר שאי אפשר לפעול נגדו  באמצעות  הכדור

יש  אנש ים טובים   , מ ובן'  :   עונ ה גרונינג,בהתייחס ו להערה  שלי
הטע ות   .  שבהת חלה אינם  יודעים  מה לעשות  עם ה כדור,ומא מינים

 עצב  הת חושה  הוא כה   , אצל אנשים רבים.  שלהם היא ב חו סר הס בלנות
י מים או   , ש עות, זה יכול לק חת  דק ות. יש להחי ו תוש,  מותש  או  קהה 

  הכוח מהכד ור  ,עם זאת.  ע ד שהחיים הח ד שים מתחילים,שבועות
אלא שהחולה   ,  מתחיל לרפא  מהרגע ש בו  נגעו ב ו בפעם הראשונ ה

 "  '.בתחילה לא יכול היה להב חין בכך
הן .   עם אנ טנות  מת ח  גבוה, ניתן לדמות  את העצ מים  שהוטענו

 . רם המרפ א בצורה טו בה יותר ועם פ ח ות הפרעותגורמות לקלי טת הז
כאשר ה מקלט  אינו מכוון   . ברונו גרונינג  דימה  את הא דם לרדיו

בדיוק  כך   . ה וא אי נו יכול לקלוט  את  השידו ר, לתדר של המ שדר
האל מש דר כל הזמן את הזרם . מתנהלים הדברים בין אלוהי ם והאדם

אזי לא   , חרתלת חנת שיד ור א" התחנה"אם האדם כיוון את  . המרפא
 .יוכל לקלוט את שידור ה אלו הים

במאות השנים הא חרונות  אבדו האנשים את היכולת  להתכוונן 
שהם   , הם התרח קו ב מידה  כזאת  מהאל.  באופן מו דע לשדר  האלוהי

ברונו  גרוני נג מיידע  את  . הוא מ שדר" ת דר" באיזה , כבר אינם יודעים
  הכוח האלוהי    בל מדו א ותם כיצד לקלו ט את,בני האדם לגבי ת דר זה
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המכירה את  ,  "מרכזנית טלפון" הוא  דימה א ת  עצמו ל. באופן מוד ע
 .של אלוהים  ומקשרת  את בני הא דם ישי רות אליו" מספר הטלפון"

הם אינ ם מאב דים  :  נזכיר עוד תכונה  מיו חדת של  העצמים ה מוטענים
.   דבר מכו חם והם כיום בעלי  השפעה כמו בי מי חייו של ב רונו גרונינג

מר גיש גם  כיום אנרגיה , ידיו כדור או ע צם מוטען אחרמי שנוטל ל
 . היוצאת  מ מנו גבוהה 

 ההחלמות ממשיכות להתרחש
שההחלמו ת    , לתפישה היא תופעה שהיא  א ולי עוד י ותר קשה

 הן לא הפ סיקו  עם  מו תו של  ברונו   .ממשיכות  ע ד עצם  היום ה זה
 .  גרונינג

 :1952הוא עצמו  אמר בשנ ת 
אך   , א ת הג וף יני חו  באדמה . גם  אני, כל בני הא דם  חייבים ל מו ת"

.   ואני א משיך לעזור,  עבורו  אני  בא, מי  שיקר א לי.  אני לא אהיה  מת
 ." אז כל אח ד ישיג את  העזרה וההבראה מ תוך עצ מו ,ואולם

 הינו  עוב דה בד וקה   ,ואולם. גם זה לא ניתן לה סבר  שכלתני
 הריפוי ,לא ניתן יותר להכחיש  זאת. באמצעות  מ סמכים רפואיי ם

ועד על ידי ה אל לכל אדם וכוח הריפוי אינו קשור לגו פו של ברונו  מי
הוא ע דיין עוזר גם כיום וע ד   . הוא  ממ שיך להשפיע הלאה. גרונינג

כבעבר  כן . עצם היום הזה יכולים בני  האדם לראות  בו  ידיד נ א מן
 :    מתקיי מת מילתו,כיום
תר כך שהוא לא יוכל יו, באותה מי דה יכול אני גם להוביל כל אדם"

וזאת  עושה אנ י בבני אד ם   . בשום מ קום להיות  מובל  אלי אסון
 ' !הובל או תי עד יו מי ה אחרון , אני מני ח את  חיי  בידיך' : האומרים

ושם  אני  מחזיק  בו   , ואני אכן מ וביל אדם  זה ר ק בדרך  הטו בה
 ."  כך  שאף פעם לא יוכ ל להגיע לדרך הרעה, בחזקה
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 חוכמת החיים של ברונו גרונינג
ינג סיכם התב טאויות  מהותיות של שיט תו במילים   ברונו גרונ

נשמרים כ אן עקרונות רוחניים וח וכמו ת חיים בצורה . מעט ות ופשוטו ת
 חוכ מות   -ברונו  גרו נינג  "ת ומ ס ב וסה  כתב  ב מבוא  שלו ל ספר . פשוטה
 ": חיים
,   חוקי ה מש חק של החיים ש ברונו גרונינג  מעביר לנו מה וות תמיכה"

  כמו גם  לכל , לכם כפרט,  האלוהימורות כיוון  בדרך  חזרה ל סדר
שכל אחד יכול  ,  אלו ה מילים הפשוטות של אדם ה מלא באל. האנושות

 ."להבינן ולאמצן לליבו
.    כמה  ח וכמות   ח יים ועקרונות  חיים  של ברו נו גרונינג, הנה אם כך

אלא , ששיטתו  אינה מקיפה רק את הפן של הריפוי,  הם גורמים לחוש
 . מכילה  הרבה יותר

 ." אלוהים נמצא  בכל מקום!  האלוהים –חיים  אהוב את ה "
אל , אל תהיה צבוע, אל תשנא! אהוב את רעך כמו את ע צמך "

דעו שאתם משתייכים זה . היו כולכם טובים לזולת! תעשה רע לאיש 
 !" לעולם אל תקנאו . עשיר כעני, לזה
שנאה   .  שכן אתם  חיים כפי ש את ם, השילו את  השנאה  והקנאה "

 . " רח לריב  ומדוןוקנאה מ ובילים בהכ
אהבת  , כן? האם יש עקרון שעל פיו נ יתן לכוון את כל החיים "
 ."רעך
יכול  לחיות רק  , מה שנוצר ב אהבה. האדם הינו יצור של האה ב ה"

 )."האה בה היא אלוהים (באהבה 
 ." והו א האל, כולנו ילדי האל ויש לנו רק  אב אח ד"
,    הגדולהכפי שהינכם חיים על  האד מ ה, שכולכם,  אני מייד ע אתכם"

הינ ו   , רופא כל בנ י האדם, הרופא היחיד .  הינכם ילדי האל, האלוהית
  הוא ע ו זר רק לאדם   ,ואולם. רק  הוא  יכול לעזור. ויישאר אלוהינו

לקלוט   , להתחיל בדרך, כפי שכבר אמרתי,  שמצא דרכו אליו או ה מוכן
 . " לתוך עצמו את  האמ ונה ולחי ות עימו
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 יש -אין  דאג ו ת  , אין  סבל, מרפא-כאן בדרך  האלוהית אין  ח שוך"
 ." ע ונג ו בט חון , שמ חה, בריאות

 ." האדם שכח ז את. לאל יש כל מה שנח וץ לאד ם"
אזי נרגיש  ,   קולטים    אותו  לתוכנו, כאשר אנו  חו וים את  האלו הי"
אזי  אנו חיים כפי שהאל הועיד  עבור החיים   , אזי אנ ו חופשיים, טוב
 ."כאן
 ." שאוף אליועליך ל, אם הינך רוצה לחוות  את ה אלוהי"
אז  הוא יוכל ,  אם האדם יכול שוב להא מין באלוהי האמיתי"

 ." כאשר הוא  יודע ליישם את א מונתו  בע שייה, להתנסות בריפוי
.   להרוס את כל האלוהי-גם מל חמה  , המפעל השטני  קרוי השמ ד ה"

המל חמה  הותירה   . שהוא נפל לידי הש טן,  האדם מראה  לגמרי  בגלוי
אי ש אינו חו שב   .   בתים וכולי,סים  זה אחר זהכולם נהר. נזקים גדולים

 אז ,ואם ישנו אדם שכן רוצה לשקם את זולתו, לשקם את האדם
 ."נלחמים בו  אופן החריף ביו ת ר 

שהיא מת ת  ,  שנפש האדם  אשר ב גופו,   פירושו, לשקם נפשית"
  " .אכן קולט ת  אותו שוב , המסו גלת לקלוט  את ה שידור האלוהי, האל
האל לא נתן לכם את גופכם . וי ה לרועאסור שאוזנכם תהיה כר"

 ."לשם כך
כל  מה שהאדם   : מש מעות  הדבר. האדם יקצור את  מה ש הוא  זורע"

הוא  יקלוט    מה שה וא    :  יש וב וי חזור אליו,  משדר  במילים ו מעשים
 ."נותן
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 ? שרלטן או עושה ניסים:3פרק 

חילוקי דעות בין האנשים בנוגע  היו  ,מאז הופעתו הראשונה בהרפורד
מה הוא היה  .חלקם ראו בו שרלטן וחלקם ראו בו עושה ניסים. לגרונינג
 או האם  א דם המנצל את  , האם היה מסייע שהא ל הע ניק לו יכולות?  באמת

 ? מצוקת החולים

 נובישוף כעד בן זמ
 כמפקח של המרחב הכנסייתי של ,ר  הרמן  קונסט" האוונגלי דהבישוף
 במה שהתרחש , מעורב באופן בלתי אמצעי1949- היה ב,הרפורד
 ביקשו את  חוות דעתו על   ,אנשים רבים מגרמניה ומחוצה לה. בהרפורד

" רופא הניסים" קשר אישי עם היה לו מספר פעמים . פעולתו של גרונינג
 הביע ,1991 ביולי 10-בראיון ב. ה בהרפורדוהוא היה חבר בוועדת הבדיק
 :דעתו על גרונינג  במילים אלו

אך  קש ה לתאר כיום כמה מבולבל היה העם שלנו   , ו שרלטןבלא ראיתי "
 ,ולא היה זה יוצא דופן. כמה נזקים נפשיים היו לו, בתקופה ההיא

 .שהתרחשו אירועים בלתי מוסברים

יה לי ספק שנבעו ממנו כוחות לא ה. מובן שעניין גרונינג היה  מיוחד
 . שגרמו לריפוי האדם

 לברר ,מטרתי בשיחות אלו  הייתה .דברתי איתו ארבע פעמים ארוכות
. רק כוחות שמימיים או אלוהייםלא בנמצא ישנם הרי . בשם  מי הוא פועל

 שהינו נוצרי קתולי ושאינו חושב עצמו ,הוא ענה על כך בבהירות באומרו
 שהוא סובר כי אלוהים נתן  לו כוח מיוחד , ה וכןכנוגד את תורת הכנסיי

 .הגורם לריפוי

ראיתי בו אדם רציני ולא היו קשיים .  התרשמתי ממנו לטובה,מלבד זאת
  מעצם העובדה ,מדובר היה בשיחה יוצאת דופן .בתקשורת בשיחתנו

 ". שעשייתו הייתה יוצאת דופן

הייתה תשובת  ,לשאלה האם גרונינג גבה כסף או הפך את פעילותו לעסק
 : הבישוף
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 שבו , אך אני לא נתקלתי בשום מקרה,אמנם דברו על כך!  לא"
 מעורר את , כמובן,זה היה, אלמלא כן.  שהוא לקח או דרש כסף,שוכנעתי

 . מידתשומת ליבי

 , תרומה שבה  ניתן היה ל שים,שהייתה  צלחת  על השולחן, רקשמעתי 
 . לא שאני חוויתי ,בכל אופן, ואולם  הוא לא ביקש או דרש דבר

 במקום מושבה של ,ח של  מועצת הכ נסייה האוונגלית בגרמניהומיופה כ"כ
 23- התבטא הבישוף בהתייחסות  בכתב ב,"הרפובליקה הפדרלית הגרמנית

 : כך, לפעילות ועדת החקירה בהרפורד,1957ביולי 

 שה יא ניהלה דיונים עם מר גרונינג וכן הוצגו , ועדת החקירה פ עלה כך"
 , כללםפרודוקטיבייהדיונים עם מר גרונינג היו  לא . ונרפא אנשים שבפניה

שכן אנ שי הרפואה פנו למ ר גרונינג במונחים ומושגים של הרפואה   
לא  . הסתבר שגרונינג לא ביצע בדיקה באיש מאלה שהגיעו אליו. האקדמית

מעולם לא נודע לי על   .  שבו  נגע גופנית  בפציינט,נודע לי על שום מקרה
הוא גם לא   .  בו ניסה להניע אדם  לוותר על  עזרת הרפואה המקצועי ת,מקרה

 יכול אני להסביר לעצמי ,את הצלחותיו הברורות. הורה על נטילת תרופות
לפנות ולהתייחס למרכיבה  הפסיכולוגי , רק בכך שהיה לו כישרון מיוחד

מטיזם ובבעיות קיבה אוכך אני מסביר לעצמי את הצלחותיו בר .של המחלה
 .וימותמס

 פעלה על   כמעט תמיד ש, יצאה ממנו בבירור עוצמה,בדברו עם חולים
 . החולים

, מהחוג שלי של נער כבן חמש עשרה  ,זוכר אני באופן מיוחד מקרה "
 נשימה שגרמה לו להתעורר  מקוצר ,שבמשך שנים סבל מאסטמה קשה

 עמד בהמון הגדול שהתאסף בחצר הבית שבו דיבר  ,ערב אחד .מידי לילה
לא נוצר קשר אישי בין מר גרונינג לבין . ר גרונינג לקהל מהמרפסתמ

 ." השתחרר  הנער מתופעות האסטמה,מאותה שעה. הנער

 לעניין הבדיקות בהיידלברג
.  האם גרונינג הינו עושה ניסים או שרלטן,בדיקות אלו נועדו לברר סופית

.   ה'  פרופ. היו לקבוע למה הוא היה מסוגלרותעיניו הבוחנות של המדע אמו
ברונו "תחת הכותרת " רוויו" בכתב העת 28.8.1949-פישר דווח ב. ג
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רמאי או " :תוצאות ביניים ראשונות של הבדיקות"  גרונינג אינו שרלטן
 "? רופא פלאים

 אלא ,אינו רופא פלאים, אינו מהפנט, ברונו גרונינג אינו שרלטן
מתוך חמלה  הוא משתדל . רפואי מוכשר-ל א) רופא נפש(פסיכותרפיסט 

 ולרפא את  המחלות ,טבעית ודתית לעזור לאנשים בסבלם הנפשי-ילדותית
אין הוא טוען להיותו ). גופני" (אורגני"ביטוי באות לידי  ש,הנובעות ממנו
 . מבוססת על אמונהה , אך יש לו תחושת שליחות,נביא או משיח

 ?  מהו פסיכותרפיסט -

 משום שנדרשת לכך  ,ם מאוד מעטי פסיכותרפיסטיםיש בגרמניה (...)  -
 שבגרמניה עדיין אינה ,נטייה מולדת וכן הכשרה מקצועית  ממושכת

 או ,המקצוע מתבצע  על  סמך לימודי רפואה ופסיכולוגיה) לפיכך ( - מוסדרת
 . עם רופאהוא עובד בשיתוף פעולה ,אם האדם אינו רופא

לא  אולם עד היום . לגרונינג יש כשרון מובהק   להיות פסיכותרפיסט
זה מסביר את הקש יים שהוערמו . הודרך במתודיקה של הפסיכותרפיה

גרונינג .  מצד גורמים בעלי חוש אחריות, בגין פעילות הריפוי שלו,בפניו
 המתייחסים רק לפן הגופני  ,רופאים צרי אופק וחד צדדייםבשל סובל גם  

 .של החולים ומקשים על הפסיכותרפיה

 ? יוחד ושיטה מיוחדת כרופא נפשהאם יש לגרונינג כשרון מולד מ -

חוש  ל, הינו היכולת הגבוהה מהממוצע,כשרון  היסוד המכריע שלו,  כן -
. לטיפול באנשים הדבר מתחבר לכשרון טבעי. אנשים אחריםכלפי אמפטיה 

 הגורם לאנשים התחברות מידית ,שני הכישורים נובעים מאופיו האופטימי
בוסס על בהירות המטרה  מה עוד שהוא משדר בטחון עצמי המ,אליו

 , שהנם חשובים מהותית עבור פסיכותרפיסט,אלההכישרונות הכל . שבפניו
 ".קיימים בו במידה רבה מאוד

 גרעין יכולתו לא   ,עם זאת .יכולתו אושרה! תמונה חיובית חד משמעית 
ה ם ניסו להגדירו על פי קטגוריות פסיכותרפיות .  הוכר על  ידי אנשי הרפואה

 מאשר הרפואה ,דובר כאן בכוח הפועל במישור גבוה יותרולא הבחינו שמ
 . המודרנית או הפסיכותרפיה

 , שמספר אספקטים של פעילותו של גרונינג,אמנם המדענים הבחינו
הינם  שכישוריו ,אך הם לא הסכימו להכיר בכך ,נותרו בלתי נגישים להם
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 וכך הוסיף פרופסור פישר בהתייחסותו. הרפוא המדע אלה של למעבר 
 :לשאלה

 "? האם מוצדק  איסור העיסוק בריפוי"

 מחו סר אונים מול הסתערות ההמונים מחפשי , כפי הנראה,האיסור נבע
 ,אי ההבנה של הרפואה האקדמיתשל הוא מבוסס חלקית  על יחס .  הריפוי

 שההצעה לגרונינג ,עובדה זו מסתברת מכך. כלפי תורת הריפוי הנפשי
התייחסה לריפוי מחלות אורגניות לחלוטין  ,להוכיח את יכולת הריפוי שלו

 , איסור העיסוק בריפוי,מצד שני.  ריפוילואפילו של מחלות חסרות סיכוי 
 העוסק   ,מתבסס גם על התלבטות מוצדקת לגבי אדם שאינו איש רפואה

 משום שהוא אינו יכול לה עריך ,בריפוי  שעליו אין להסתמך ב מידה מספקת
 .את גבולות יכולותיו

 ?  אנו מתייחסים לאפשרות לתת לגרונינג היתר עיסוקואיך -

 -  ל מונע ות לפי שעה  רישוי לריפוי ללא התניות"  ההתלבטויות הנ,ובכן
  שהינה  ,את מטרת חייולהשיג למרות הגישה החיובית להתיר לגרונינג 

 ,  שיש בסיס לקוות, שיתוף הפ עולה עימו הביא לכך,עם זאת. הריפוי
פסיכותרפיסט כ יוכל להכשיר עצמו ,ולה רפואי תוך שיתוף פע,שגרונינג

לצורך זה נראה חיוני שלא להמשיך ולהגבילו באמצעות . ראוי לאימון
 כי , ייפנו לאדם שיסכים, שאלה המחפשים ריפוי,ומתאיםנכון . איסור

אפשרויות נו ספות תפתחנה . גרונינג יעבוד בפרקטיקה שלו בשיתוף איתו
בדומה למה שנ עשה    ,ם רופאים נבוניםמתוך שיתוף פעולה  של גרוני נג ע

  , בהתחשב באינטרס של המדע ושל החולים,ואולם. בבדיקה בהיידלברג
 .רבע שנה לפחותלהמשך הדבר צריך 

 ? האם ניתן להבין כיצד יש לגרונינג פונים כה רבים לריפוי -

כפי ,  לגרונינג היו במקרים רבים הצלחות ריפוי מפתיעות ומפליאות , כן -
גרונינג חשף לקהל הרחב את מידת הסבל הקיימת . גם בהיידלברגשהתברר 
.  של גרונינגהעומד לזכותו, זה כשלעצמו הינו מעשה גדול. בתקופתנו

 עם תיאורים מזעזעים של ,ההערכה המדעית של המכתבים המופנים אליו
שהרפואה עמדה עד כה חסרת אונים מול מחלות  , הראתה,סיפורי מחלה

 )  (... אלו

וות הדעת  שנוסחה ושל כל המאמצים שהוקעו כדי להגיע מטרת ח
. של  גרונינג" ניסים" לא הייתה רק הב חינה המדעית ובירור ה,למסקנותיה
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 כדי שלא ימשיכו , הוא קידום המטרה של סיוע לחולים הרבים,חשוב מכך
הדבר נועד למנוע התייאשותם מהרפואה .  מרופא לרופא,לרוץ ללא מרפא

 .ו עוד יותרוכך ייחל, ומגורלם

 ? האם הריפויים של גרונינג הינם בכל זאת נס -

להסביר את כל    ,כפי שהראי נו ,ני תן :לכך יש רק  תשובה אחת  -
 ,בסופו של דברשכפי  ,בגדר נס ות נותרןה, עם זאת. פעולות הריפוי שלו

 . חלמותה אחת מן הלכלביחס נוגע 

ופיסיקאי מוסמך פישר .ג. על ידי פרופסור ה,נוסח עבור הציבור הרחב(
 ".)גרמר.ר

 אי הבנת הגרעין העיקרי לפעילות גרונינג
חוות דע ת סופית לא ( של הערכ ה זו ,למרות הגישה  החיובית ביסודה

גרטה .  היא טמנה בחובה סיכונים מרובים עבור גרונינג,)גובשה אף פעם
כאן  האמת  בנוגע וסביב "הויזלר מתייחסת לבדיקות בהיידלברג  בספרה 

למרות שיכולותיו המיוחדות של ברונו גרונינג הוכרו "  : כך" רונינגברונו ג
.   לא  אותר הגרעין המרכזי של מהות  האיש ופועלו,  חלקית בצורה נכונה

 עמדה   , כי במרכז התייחסותו  של ברונו לבני האדם,פשוט לא תפשו
תפישה  - שהאדם הוא יצירה שלימה  של האל ושכך יש לה בינו ,התפישה

חוסר הבנה  זה מסביר . להצלחותיו בריפוי ,בה ללא שיעורבעלת משמעות ר
.   גורלו של גרונינגאת, בסופו של דבר,  שחרצה,גם את גישתם המסתייגת

לעזור לאנשים  ולמרות שהרופאים והפסיכותרפיסטים הממוסדים לא יכלו
הם חסמו בעדם גם את תקוותם האחרונה לריפוי , במצוקתם הקשה ביותר

 שהם דרשו שהוא  יכשיר את  עצמו במסגרת פרקטיקה  בכך,.ג.באמצעות ב
 .'להיות פסיכותרפיסט ראוי לאמון ',של רופא

 שהרי כיצד היה יכול ,פתרון זה לא היה עוזר להמון שוחר הרפוי
 ? לו היה מסכים לדרישה זו,להתפנות לאנ שים רבים אלה

הסתמך על . ג. צריך היה להכיר בכך שב,בהערכה הוגנת ואובייקטיבית
ע שאינו ניתן  לתפישה  על יד י תבונה אנליטית והעולה בער כו במידה רבה יד

 הייתה ,בסופו של דבר. על נקודות המוצא הפוזיטיביסטיות של מדעי הטבע
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בלתי נגישה לתפישתם של מנסחי חוות הדעת  ' תופעת ברונו גרונינג '
 ) (...בהיידלברג 

. יליות עבורו לבעלת תוצאות של,וכך הייתה הבדיקה שהחלה ברצון טוב
משום שלכאורה אין יכולת  ,היתר עיסוק כמרפא. ג.ההכרעה לסרב לתת לב

הכרעה זו .  הייתה עבורו מכת מוות,להבטיח טיפול המשך נאות לחוליו
 שהרי הנימוק היה חלש כחוט ,נבעה מחששות הרופאים ליוקרתם ולמעמדם

ים שלהם  מי מהם יכול היה לתת אחריות לריפויים של החול,שהרי. השערה
 ,האם הם היו אדוני הבריאות והמחלה?  ולהתקיימות ריפוי זה לאורך זמן

 ? חיים ומוות

 לא הצליח המדע לעמוד על  ה קשרים הסמויים בין ,עד עצם היום הזה
אשר , היה ככל  הנראה  אחד  מהמעטים. ג.ב. בריאות ומחלה ובין חיים ומוות

בה עולה על זה של   ידע שהיה במידה ר   ,ידע אודות סודות אלהלהם ה
 האם ובאיזו מידה ניתן  לעזור  ,הוא ידע באופן ספונטני. האדם הממוצע

לאדם הניצב מולו והאם לאדם זה יהיה הכוח לשמר את בריאותו לאחר 
 ,לכך  ומתוך ידיעהנתבקש ברונו היה במקום המבוקש בלא ש. הבראתו

עשתה שהיא  ,יכולת זודווקא . כאשר עזרתו נדרשה לבן חסותו) פנימית(
 בטיפול ההמשך לנרפאים  על  ,שניתן  באופן מיוחד לסמוך עליו, אותו לאדם

 ."ידיו

 חוות הדעת של היידלברג
אודות   " חוות דעת כוללת "1951  נדרשה בשנת ,במהלך המשפט הראשון

שיטת " האם יש לראות  ב,חוות דעת זו אמורה הייתה לקבוע. גרונינג
 .יכה כפסיכותרפיה או להער,שלו עיסוק  של מרפא" הטיפול

  קשר לבדיקה    היה לה כל ולא1951 לאוקטובר 24-חוות הדעת סוכמה ב
היא הציגה  את אישיותו של  ,.....בניגוד להערכתו  של  . 1949-שנעשתה ב 

הדבר נעשה מתוך התבססות בלעדית על . גרונינג באופן שלילי  בעיקרו
 מצאו לנחוץ מנסחי חוות הדעת לא. מסמכים שהועברו על ידי בית המשפט

 בלא ,םדהם חרצו אודות אופי ואישיות של א. אישית. ג.לפגוש את ב
 .שפגשו אותו אי פעם

 שלא לאפשר פעילות נוספת של ,דומה שכל מטרת חוות הדעת הייתה
 חוות הדעת התקבלה   עד כי,  ביטויי השנאה וההשמצה היו כה רבים..ג.ב
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שמדובר בחוות דעת  ,בספקנות בחוגים משפטיים והשופט בפסק הדין קבע
 : ברונו גרונינג התייחס לכך בכתב .חד צדדית

  משום שלא ענה  על   ,בית המשפט לא יכול היה להשתמש בחוות דעת זו"
 שיחס שלילי ,עבורי זו הוכחה נוספת.  השאלות שהוצגו על ידי בית המשפט

 משום שמטרתם ,)למנסחי חוות הדעת :הערת המתרגם(אלי מתאים 
היא נוסחה באופן תיאורטי  . ים לא צלחה כפי שהם  ציפוהעסקית של האדונ

כולל  ,ל החומר שנאסף עלי בבית המשפטכוהוכנס אליה  וביורוקראטי
ל א הביאו " מחווי דע ת"אותם  הקרויים . שלא זכה  כלל לבירור, השלילי

 ,מלבד זאת. כיצד בני אדם עשויים להיות ,לעצמם כבוד רב והוכיחו לי שוב
מובן שאיני . פסיכותרפיה  לא זכו להוקרה בפעולתם זוההן הרפואה והן 

שייך לאלה שאינם עושים אבחנות ומבקרים את כולם באופן קולקטיבי ולכן 
 . אני רואה בהם חריגים ויודע היטב להבחין

 נתנה לעיתונות   ,הרפואה והפסיכותרפיהתחומי פעולתם של אדונים אלה מ
 ." ה באור שליליהזדמנות נאותה להאיר חומר זה שהועמד לרשות

 ברונו גרונינג ומונחים רפואיים מקצועיים
 שעשייתו תועדה באמצעות מונחים ,מכך. ג.לעיתים קרובות ניזוק ב

 אלא גם אנשים לא ,לא רק אנשי רפואה. רפואיים מקצועיים הנטועים בעבר
ואת שוחרי העזרה " טיפול" כושיטת הריפוי של" ציינו את ,מקצועיים

שימשו מושגים מוכרים , באופן לא מודעע ל פי  רוב עשה  זה  נ". פציינטים"כ
שולי ובכל , לכאורה מדובר בעניין בלתי חשוב. תופעה לא רגילהלתיאור 

 . פיתולי מילים אלו היו לו לרועץ,זאת במשפט

" טיפול בפציינטים" כינו את פעולתו ,גם מחווי דעה ועדים בעלי רצון טוב
 ריפוי הנעשית  במסגרת חוק  כפעולת ,מראשעשייתו הוערכה   ,ולפיכך

הדבר  " הוא אלא א של,הסברי גרונינג. אפילו מגניו נהגו כך. המרפאים
 . זכו ללגלוג,מרפא" הזה

לו היה מתברר בבית . ג.מכאן ברור עד כמה הזיקו המונחים הרפואיים לב
 אלא  רק איפשר ,המשפט כי לא פעל כמרפא במסגרת חוק המרפאים

לא היה לאישום כל  בסיס וניתן היה  ,אלוהילאנשים גישה לכוח הריפוי ה
 .אולי לבטל את ההליכים המשפטיים
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 דרך הטיפול הרוחנית של ברונו גרונינג
ה התאחדות לקידום דרכי טיפול רוחניות "הרופא הברלינאי ומנהל 

.. ג. חוות דעת אודות ב17.4.55- הכין ב,מ סרנר לרפואה יוזף "ד " ר"מלכ
מובאות להלן .  רקע דרך הריפוי הרוחניתהוא האיר את תופעת גרונינג על

 :מדבריו

אירועים אלה הינם הה וכחה עבורי  . נובע  מאירועי ריפויגרונינגיחסי ל"
 .  שמתופעת גרונינג יוצא כוח מרפא,לכך

העובדה היא שהינה  נמצאת ומחייבת . השניי זו שאלה ,חואיזה סוג של כ
ו נותן לכוח הריפוי  שכן אם מרפא רוחני אינ;את נושאה להוציאה לפועל 

 (...).  הוא הורס בכך את יכולתו המרפאה הפנימית ,שלו לפעול

 הייתה מצערת מאוד וחייבה פעולה ,ההמולה  הסנסציונית  סביב גרונינג
 שבה , נותרת בפנינו החובה למצוא צורה,עם זאת.  למניעתה מצד הרשויות

לגמרי לקשיי אני מודע . ברורה ומסודרת ,תתאפשר פעילות ריפוי נקייה
 :מבחינה חוקית אך עלי לציין שמדובר במשבר ,המצב

 שרק הוא יכול לתיתו  ואי נו נותן  , מי שיודע  דרך למ תן סיוע  1
 . אשם  בגרימת נז ק גופנ י מתוך רשלנות ,אותו

 ,ה חקיקה היא זו ש מונעת מה אדם הח ולה לקבל עזרהבמקרה ש .2
רית  הרי ה סמכ ות ה ציבו,שיכול היה לקבלה אך ורק  מהמרפא
 .  אשמה ב גרימת נזק  גופני מ ת וך רשלנות

ואולם רשויות הבריאו ת מ ח ויבות למנו ע את ה תח דשות  תופעת   .3
 .היהכינוסים ההמוניים ולפק ח ע ל פעילות ריפוי נקי

 ,מופעל על הרופאים ל חץ מוסרי מצד הארגון המקצועי שלהםמאחר ו
תר לעסוק   וכן לגרונינג  עצמו ל א נית ן הי, שלא לשתף  פעולה  עם גרונינ ג

 .  שהחקיקה הרפואית עצמה מונעת פעילות הרמונית של גרונינגהרי, כמרפא

 שאינם רק מופנים באנרגיה רבה אל ,בגרונינג עצמו פרצו כוחות פנימיים
 ,כוחות אלו  היו קורעים  אותו פנימית.  אלא גם משפיעים עליו,אנשים חולים

 גבוה יותר ממנו  שכח,לו לא היה מציית ומוציא לפועל  את דחף הריפוי
 .הכפיף אותו אליו
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שלא לאפשר לאדם שום דרך פעולה הרמונית להפעיל את הכוח  ,ואולם
 הינה אחריות שעליה ,שיכולת הריפוי שלו הוכחה אלפי פעמים, הקמאי שלו

 . שופט חוק הרוח

 עדויות ם הינ,לגרונינג הישגים רבים כאלה ואלפי מכתבים המוכיחים זאת
 " .צורה כלשהיב לתת להן משקל שיש

 באמצעות גרונינג פועל הכוח האלוהי
" כאן ה אמת אודות וסביב ברונו גרונינג"גרטה הויזלר מתייחסת בספרה 

 היא רואה  גם חוסר הבנה ,למרות הכוונה הטובה. להתבטאויותיו של  גמסר
 : ביחס לגרונינג

 ,אירועים אלה הינם הוכחה עבורי ':ר גמסר כותב"נראה לי מוזר כשד"
.   אחרת זו כבר שאלה ,באיזה כח מדובר. פעת גרונינג יוצא כוח מרפאשמתו

 .  'ל עובדה היא שהינה קיימת ושהיא מחייבת את נושאה להוציאה לפוע

זה אפילו חשוב מאוד .  קיימים כוחות טובים ורעים,כפי שידוע לנו
חשוב בחיים אלה לתת רק   , שכן. להתייחס לשאלה שנייה זו ברצינות רבה

 לבטא ,ההורס  ,המפרק ,האחר חה כוידי ביטוי ולאסור על לטוב לבוא ל
 ,מי שחווה  כוח זה על עצמו.. ג.וזה הוא הדבר היחיד שמעניין את ב. ועצמ

 )    (....'  האלוהיח הכו,הוא מבריא ,הוא עוזר': צדק כשאמר. ג.יודע כי ב

. ג.ר גמסר מדבר על המולה סנסציונית מסביב לב"אני מוצאת שכאשר ד 
 דיכויה על ידי ה רשויות וממשיך ומחייב את רשות הרפואה  ומצדיק את

ונותן לרשות הציבורית , "המפגע של התכנסויות המוניות"למנוע הישנות  
     (...). מוטעה מיסודוהדברהרי ש, יהיזכות לדאוג ל לפעילות ריפוי נק

לו הרשויות היו . (...) אני משוכנעת שבעתיד זה חייב להיות הפוך מכך
 כדי לטפל באנשים ,ארגונים ציבוריים בהרפורד ובטרברהוף ותמפעיל

ברונו גרונינג גם היה צריך גם . לא היה הדבר מביא להתרגזויות, ולאכסנם
 ,כך ולא אחרת.(...) להתגונן מפני אנשים שרצו להפוך את פעילותו לעסק 

 לו רצה באמת לעזור לברונו ,ר גמסר צריך לשפוט את האירועים"היה ד
 (...) .גרונינג

הוא . הוא רצה פעילות מוסדרת.  ידע  בדיוק מה הוא רוצהברונו גרונינג 
 ,המבנים. רצה ושאף להקים מרפאות שבהן יעבדו רופאים בשיתוף פעולה
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ח האדם והארגון היו זמינים ואולם הוא לא  קיבל היתר משום שהוא היה וכ
 ." 'הגרונינג '

 נגד צורת החשיבה החומרית
להלן מספר . ר לרפואה וילהלם באייר" על ידי דחוות דעת נוספת הוגשה

 :ציטוטים

.  לגבי מהותו וערכו,הריפוי בכוח רוחני שנוי עוד היום במחלוקת חריפה"
הדבר קורה במיוחד מצד . מתייחסים לכל מרפא רוחני בחשדנות, על כן

 .מה שמוסבר בקלות בחשיבה החומרית ברפואה המדעית, הרופאים

 ש ניתן לשפר מצב , לא יעלה על  הדעת,ד מיתאיש רפואה בעל הכשרה  אק
ככל שבכלל מייחסים .  בכוח רוחני,או אפילו לרפא ריאה נגועה בשחפת

 הדבר מתוחם לתחום הנפשי ומכונה   ,השפ עה רוחני תתוצאה של ל
, מדובר בתוצאה: הינה בערך כזו, בהקשר זה, הכוונה במילה זו". סוגסטיה"

עבור החשיבה הרפואית זה . יהאלא רק  אשל,  שבעצם אינה תוצאה אמיתית
.  בעזרת כוח רוחני,שניתן לתקן שינויים אורגניים בחומר הגוף, בלתי נתפש

 כאשר מרפא מנסה בעזרת כוח רוחני לרפא תופעות התפוררות ,לפיכך
 חסר ןבניסיו כי  מדובר ,מסיק איש הרפואה המדעית, שחפתית בריאת האדם

 .מתאימיםשכלל אינם אחריות באמצעים 

ת המוצא ונקודת הסיום של הרפואה המדעית במילוי תפקידה נקוד
הנתפש   , של הגוףהחומר . הינה ההתבוננות בגוף האדם, במלחמה במחלות

 נגיש למחקר המדעי ותהליכי חילוף החומרים ניתנים ,םחושיעל ידי ה
, לפיכך.  בעזרת חוקי הפיסיקה והכימיה,לגילוי של התבונה האנושית

,  נעשה בעזרת חומרים פיסיקלייםד של הגוףהתפקוהטיפול בהפרעות 
כימיים וגם צמחיים ורואים בכך את הדרך המדעית והב טוחה היחידה 

 .האפשרית

, של  מהות החייםהבנה  הוא ידיעה או לפחות ,מה שחסר לרפואה המדעית
-אלא גם במהות הפנימית הנפשית, שמתבטאת לא רק בגוף האורגאני

 (...)רוחנית של האדם

, אדריכל בונה האורגניזם הגופני, הינו לפיכך, של האדםכוח החיים 
 גם הרשות  היחידה המסוגלת והמוסמכת לבטל הפרעה חולנית ,וככזה
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נ כיר בכך שכל   ,   העומדת מעל כ ל ספק,אם נצא  מעובדה זו. שנוצרה בו
אינם אלא שרותי   , שאינם רופאים, שיטות הריפוי של רופאים ושל מרפאים

 כדי שיוכל לבצע את  עבודת , כאדריכל האמיתי,םשאנו  נותנים לחיי, עזר
אם מנהל בניה זה . והאופטימיים המשפרת והבונה בתנאים הנוחים ,השיקום

 לא יקדמו כוחות העזר החרוצים והמוכשרים ביותר את ,מפסיק בעשייתו
 . (...)עבודות הבניה

ח החיים ולהעלות את מסוגלות הפעולה   ולהרבות את מליאות עוצמת כ 
.  זוהי מהות ותכלית כל טיפול  מרפא רוחני, שלו בפעולת הריפויהמוצלחת

 (...) 

, בהכירי מניסיוני את תחום הריפוי הרוחני מזה שלושה וחצי עשורים
עומד אני מול אישיותו של ברונו גרונינג בהרבה פחות התלבטויות מאשר 

 הינו חסר ידע או לפחות , ולפיכך, בתחום זהןניסיו שהינו חסר ,כל אחד
שיפוטי בנוגע אליו אינו מבוסס רק על הד יווחים מרובי . סר ביטחוןח

הכרתיו כאדם עם .  אלא  על מפגשים אישיים רבים,הסתירות של העיתונות
אין לי כל ספק לגבי יכולותיו . מלוא הרצון הטוב וכוונות טהורות לגמרי

 . (...)המיוחדות

 ,לפיכך. הורותיכולות ריפוי טובות וכוונות טכבעל הוא עצמו מוכר לי 
לאשר לו את יכולותיו לטובת אנשים , מבחינה מקצועית אין כל היסוס

 ". שלהם הוא יכול באמת לעזור, רבים

 גרונינג פועל על האדם כמכלול
 שהחשיבה ,כאן  נבנ ה  קישור בין שני מרכיבים של פעולתו של גרונינג

יפוי ר:   לשני מישורים שוניםמשויכת ,המוטבעת במדעיות של תקופ תנו
הייתה  זו  . הם בלתי נפרדים בפעילותו של ברונו. לגוף וריפוי לנשמה

 . להוביל אנשים חזרה לדרך האלוהית,מטרתו הברורה

 נובעת מ ההפרדה בין ,כל המצוקה שבאה  לביטוי בריב על תופעת  גרונינג
. לבריאות הנפש אחראית הכנסייה ולבריאות הגוף אחראי הרופא. גוף ונפש

 .י ממלכות בלתי תלויות והפועלות בנפרד זו מזומדובר כאן  בשת

לעכל     התקשתה ,הז חשיבה כה שחברה הכבולה במבנ,מכאן נבע בהכרח
אמנם הרצאותיו ?  דת או רפואה - לאיזה תחום לשייכו. תופעת גרונינגאת 
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היו , היו מוטבעות בחותם דתי ואולם מה שעורר את תשומת הלב לפועלו
אפילו מחווי . לתפוש אותו בקטגוריות רפואיות ניסו ,לפיכך. מעשי הריפוי

 תארו את פעילותו ,ר באייר"ר גמסר או ד" כמו ד,דעה בעל ייחס מיטיב
 .גם הם לא יכלו למצוא את הגישה התואמת לו.  רפואיים מקצועייםםבמונחי

 רק אם מתגברים על החלוקה בין גוף ,את תופעת גרונינג ניתן לתפו ש
. ללא הפרדהוהינם בלתי חלקים במכלול  שניהם הינם . ונפש בחשיבה

  כפ י שהתחושה הגופנית היא בעלת השפעה  על  ,הנשמה משפיעה על הגוף
 . הנפש

 ואינה מוגבל לגוף או ללותומופנית לאדם בכ. רונו גרונינגפעילות ב
לכ ן לא  ניתן  להסבירה באמצעות מונחים הנובעים ממוגבלות חשיבה . לנפש
 .כזו

 גרונינג והרפואה
מ שווה הרופא " זו האמת ,לחוות ריפוי" הראשונה לספרו מהדורהב

 :מתיאס קאמפ את דרך הריפוי הרפואית עם עשייתו של ברונו גרונינג

 .לזה של הרפואה האקדמית. ג.ת בשיטהחשיבה של עולם השוויתי את "

,   שה מחלה  הינה  הרוע,.ג. חשובה  מא וד  הינה קבי עת הי סוד  של ב .1
  ,  מ סולקת  רק ב אמצעו ת הטו במגיעה ר ק  ממנו   ויכולה  להיות

   לאחר ש איבדו  יותר וי ו תר את  ,אנשי  הרפואה.  האלוהי
 ניסו בא מצעות  מ דעי  הטבע  ,ההתייחסו ת להכרה הפנימ ית

 להתקרב   לתופעת ,מת מטי קה, כי מיה ,המדויקים  כפיסיקה
בה שלט  מר , ההכרה האינטואיט יבית הבלתי אמצעית.  המחלה
בנוס ף  . א מצעות  מכשירים הו חלפה  בהכרה ב,בא ופן מלאגרונינג 

.    יותר ויותר הניסוי ה מבו קר מדעית הועמ ד  במרכז הרפואה,לכך
 הנגישים לראיה ,מחש בות טו בות ורעות כ כוחות מה ותיים

ה ם נותרו   . רם אל חולי  ובריאות ה קש איבד ו את, פנימית בלבד
 .בשוליים כמרכיבים של שיק ולים אתיים

וני המהו תי בין  גם הניסוי מציג את הש,כמו במו שג מ חלה  .2
הא חת מ תייחסת   . תו של גרונינג ובין הרפואה האקדמיתשיט
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 להבריאה באמצעות   ,למחלה ומנ סה לאחר אנליזה יסודית
ניסוי של חמרים  ושיטות  ב, החומר שהוכ ח להיות הטו ב  ביותר

  החומר  היעיל בי ותר  מוחל ף לאחר   ,במרבית  ה מקרים.  שונות
 .   ממנ השנות ניסויים נרח בים בתרופ ה טובה

  , הוא טען  תמיד. ברונו  גרונינג התנ גד לכל צורה של ניסוי
. מח שבה ב אפשרות של ה כישלון, שבניסוי  עצ מו  טמ ון הספק 

לה שיג את  הוא ידע שרק ה חשיבה ה מ אמינה וה חדורה ברצון 
ל כן הוא . להגיע  לריפוי באמצעות  הרו ח ,חו   ט מון הכ,המטרה

   גם יא מינו  בחזקה , תנם מרשםו ש ב נ,התרה תמיד  ברופאים
 .כך ש כח האמ ונה יוכל להיות פעיל ,ובהצלח תה יעילותהב

ה מצבים ה קבועים  . מכאן נובעת  גם הנק ודה ה מ הותית השלישית  .3
,   כל השיטות.   הטיפול ב מחלותתניס יונו הינם ,ברפואה האקד מית

 עברו  שינויים ,נקודות ה מוצא ל חשיבה ה ריפויית והתרופות
 שנות   100י    שאחר,טעו ת לצפות   .גדולים  מאוד  ב משך  הזמן

המספ ר הגדל : פךילה.  הליך ה שינוי יסתיים,הרפואה המודרנית
והולך של פרסומים רפואיים וההתפצלות שקשה כבר  לעקוב  

 .  מצ ביעים בבירור לכוון אחר,אחריה לתחו מי הת מח ות
הינה והיא  . A  4ניתנת לסיכ ום על רבע עמו ד  . ג. תו של בשיט . 4

תת  לכל אד ם בס בלו   שיכול ל,תישאר תמי ד שלם  בלתי  מ שתנה
אין  , אורי ותיכאן  אין מריב ות  בין ת. הפרטי עזרה וריפוי

אם זה  .  ה זו  הי נה חו ק הי סוד  של ה חייםשיט שכן  , חידושים
 ! תכנע בעצ מוי הא עליו להש,  לא דם כלשהונשמע  מוגזם

ההליך הרפואי הטיפוסי של . אצל מר גרונינג סוג המחלה חסר משמעות
 מתבטלים ,פרטני ותכנית ריפוי בהתאם אבחוןמתן  ,מתן איבחון כולל

כפי  ,הרוע ,מר גרונינג יודע שכל קושי מקורו במקור אחד בלבד. לגמרי
 יכול , שרק הטוב בצורת זרם הריפוי האלוהי,הוא גם יודע. שכבר צוין לעיל
ודומני שאיני יכו ל להדגיש זאת  לכן מתבטל אצלו לחלוטין . להוביל לריפוי

 מטרתו הינה  רק שהאדם ,ל טיפול ועיסוק במחלה כ- לעיתים תכופות מידי
 ,ם מאמציו הינעיקר. את הכוח האלוהי הזה ,יפתח ליבו כדי לקלוט את הטוב
לאמונה ביכולתו המוחלטת של אלוהים   , להביא את האדם המחפש עז רה

עבורו לא  .כדי שזו תוכל בכלל לפעול ,ולאמון ביכולת הפעולה  של כוח זה
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דיכאון   ,  האם הן פסיכוזה- בסוג הדאגות, רטןבס ,מדובר ברגל החולה
  ,  הרפואהה שלזהו תחום עיסוק.  אנדוגני או רק הפר עת אישיות נוירוטית

 מדובר בלב פתוח ,אצל מר גרונינג ,ואילו מנגד. לקרוא את המחלה בשם
 כוח זה תמתמסר לזרימ ,כמו ילד  ,המבקש בהכנעה ובמלוא האמון

 .ומשתחרר בדרך המחשבה מהמועקה

 שבשנות החמישים רצו ,ברצוני לשאול בכל הרצינות את עמיתי הרופאים
היכן ?  מה לדרך טיפול זו ולריפוי רפואי, להכפיפו לסעיפי חוק המרפאים

 מדובר פשוט?   כי מדובר בטיפול בדרך כלשהי,יש כאן הרמז הקטן ביותר
 . שהאנשים לא יכלו לתאר לעצמם  ריפוי ללא טיפול ,גלי הזמן ההואבהר

בריפוי בכוח (...)   עומדת האמונה  ,ה של גרונינגשיטבמרכז ה(...) 
הנפש מטוהרת מהרוע . הדרך לריפוי הינה רוחנית טהורה. אלוהים
 ."  חייבת גם התופעה  במישור הגופני להעלם,וכתוצאה

 תחומי-גרונינג מנקודת הראות של המדע הבין
  1956נת בדק את תופעת גרונינג במאמר מש) ?הוכמן (יוזף הוהמן 

 :תחומי-מנקודת המבט של היסטוריון ומדען בין

 :כך מסתבר בבירור מהצגת הדברים שלי"

 המקושר ישירות דרך  הנפש ,גרונינג הינו המיס טיקן הג דול .1
הוא  מכיר את כוח  הטוב יוד ע  . חושי-העמוקה עם הע ולם העל

  ותפקידמ ,  שעל פיהיש לו  שליחות אלוהית  . את כוח  הרע
לחדש    ,להובילה אל קרבת ה אל , הט ובלות  א האנושת אלהוביל

הרצאות כפי שנושא אותן הכומר האוונגלי  . את העולם
:   הערת  מתרגם(באמריקה וכפי ש מארגן או תה מיסיון ה אוהל 
 המקיים  דרשות  ,מדובר בזרם פרוט סטנ טי  בארצות הברית

והז וכה  אפילו לסיוע של העיר ו המדינה  , )באהלים גדולים
אין לא ברור  מ דוע     -  יס ה צנועיםובנוסף  גם  גו בה  דמי  כנ

 .מתירים למר גרונינג א ותה ז כות
 אלא מ גיעי ם אליו ,זורמים דרכו כוחו ת עצומים  שאינם מולדים .2

 יש לזכור ש ללא השתדלות  ,לפיכך. חושי-בהתמד ה מ עולם על 
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הוא   . כוח  ריפוי גם  עוזב  או תו ,  מיוח ד תהתכוננו תללא  ,שלו
  נטענים  ,ללא תרומה  מציד ו.  כמו  חו ט  חשמל ,  עצמו פועל כשנאי

הוא לעולם אינו שוא ל לגבי . מחפשי ה מרפא ומק בלים את  הזרם
 .  המחלה ו אינו נותן הוראו ת

 , הינו מקרה מיוחד וריפוייו נמצאים במיקום שונה לחלוטיןרונו גרונינגב
 הינו פשוט כלי עבודה של סמכות מר גרונינג. מזה של מעשה ריפוי מקובל

כמו  ,מקשר בינינו ובין העולם שמעברהוא . תרגבוהה יוהמופעל מרמה 
 ,חושי זה-והוא אינו יכול לסרב  או להפנות עורף לגורל על ,  הנביאיםןבזמ

 הוא אינו  יכול  להכיר בחוק , שכן,גם אם ספר החוקים כולו מאיים עליו
 . (...) לנתק את זרם הריפוי,משום שאינו יכול וגם אסור לו, המרפאים

 של מקרי ריפוי בלתי מוסברים ,ה האדירופעה לתסברהה: אני מסכם
 : מסתכמים בתמונה ברורה לגבי תופעת גרונינג,ותיאור הדברים שלי

 .שאינו ניתן לתפישה מדעי ת,גרונינג הינו תופעה יוצא ת דו פן 1.

בי די  מכשיר ,חושיים ולפיכך-הינו שנאי של כוח ו ת עלגרונינג  2.
 . כוח גב וה יותר

ות  ריפוי שכן הוא נוהג באופן  פסיבי אי אפשר לייחס לו פעיל 3.
 .לגמרי

 ,  אלא ב עקיפין,את ההצלחות הני סיות אי נו מבצע ישירות 4.
  אין שום  ,יהניטראל למצבו ,כמדיום ש האל ק בע א ותו  ו לפיכך

 .קשר עם פעילות ריפוי במו ב ן הרגיל
 . אלא הוא  מופ על, הוא פועלאל 5.
  ,וץ  מצפונילאיל,   בעברכמו הנ ביאים והשלי חים -  הוא כפוף 6.

 ,את משי מתו ה אלוהיתעל פיו לה שלים ושממנ ו אינו יכול לח מו ק 
 . את שליחותו

גאנדי ו אלברט   מה ט מה ,ארק'אן ד'ז,  ניתן להשוותו עם סוקראט ס 7.
 . גם הוא מ קריב  עצמו לג מרי לטובת  הכלל,שכן, שוייצר

שבזכות שליח ות ו , יתאנוש-על, הינו תופעה מיס טי תגרונינג  8.
 ןזיכרולעצמו   קנה  הניסים  ל חולל  ניסים וחותהצלה ,האלוהית
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 שכן ,הינו דמות טרגית  , כמו רבים לפניו-  ,ואולם. בהיסטוריה
 . רודף אותו  ועוין אות ו  ,העולם סביבו  אינו מכיר ב ו

חי ב פשטות    ,הוא עומ ד כאדם  שלם  ובע מידה זקופה בפעילות ו 9.
ן   מכשהוא  נוטה להת רחק , ובצניעות בע ולמו ה מיס טי הזר לנו

 על   ,הוא מנוצל  בצורה ג סהעל כן .  הההיבט הארצי של החיים
ידי אנשים  בלתי ישרים ושל יחותה  של פעילותו  מע וותת   על ידי  

 . מתנגדי ו
ה וא אינ ו מכיר שנאה ו סולח  בג דלו ת רוח   ,אלקרבתו לשל ב 10.

אהבת הזולת שלו  מונעת  ממנ ו להעמיד א ת המ וציאים  .לאויביו
 .וב ושו ב זוכים לעדיפות ע ליודיבתו רעה ב מק ומם ולכן הם  ש

מכיר הוא ב עצמת  הטו ב והרע    ,כאומן גד ול של האינט ואיציה 11.
זה  "צדק ולבטא  בכך את מש מ עות המשפט  -ומעדיף ל סבול אי 
 ". לו  לא יס לח האב ש בשמיים, שאינו סול ח לאחיו

, תוך הקרבה  אישית, הוא מנסה לקרב את לב ה אנשים לטוב 12.
י האנושיות ודרך החיים  מופתית  לשכנעם בע רכ, לחנכם לאמונה

,  ופתיחו ת לערכי ח מלה מלאת אור ר  ולכוונם לדרך ט ובה יו ת
 . שועת הא דםיכיבוד האל ל

 כפי שמצטייר ממחקרי , ברונו גרונינג,זוהי דמותו של האדם הבלתי מובן
 . האובייקטיבי במשך שנה וחצי

ם ל בפרופסורה כהכרה בהישגיו למען הסובלי"ברונו גרונינג זכה בחו
הוקרה האקדמית ה זכה מאוניברסיטת טריאסט לתעודת ,ובנוסף לכך
ם א.  הישגים בולטים ביותר בגין הניתנת רק לע יתים נדירות,הגבוהה ביותר

השערים לרווחה לפעילותו הברוכה של בן את  הגיע הזמן לפתוח  ,כך
ש המדינה והר שויות וארגונים פרטיים יתמכו באופן פעיל   על  מנת  ,ארצנו

-של ע ל תופעה  זו סובלנות ועוינות יגרמו לגירושה של -אסור שאי. ובפעולת
שגי יה.  כפי שקרה לאנשים בולטים רבים לפניו,אדם  ממולדתו למרחקים
דורות . זה מכבר הפך לדמות היסטוריתכי  עד  ,הניסים שלו כה בולטים

 ,הבה נדאג לכך שכבני האדם ש במחיצתם חי. עתידיים יעסקו בו ובפועלו
 ,כעס ובושהפן נביא על  עצמנ ו   ,מוד בכבוד במשפט ההיסטוריהנוכל ל ע

 מתוך נאמנות למצוות אהבת ,שכן הוא הנוש א את גורל הסובלים לשמיים
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 מגשים את צוואתו הרוחנית של ,כמופת לאנושותאשר הוא זה . הזולת
 : שלנו גרהארד האופטמןתהילה הרב המשורר 

 התכופ ף אל לב הע ני , הו"
 ברחמים ומתינות

 ,ומה שהוא מגלה לך בבכי ורעד
 " !רכוש לעצמך מחדש בחמלה

 ברונו גרונינג ,ידיד ועוזר , אלה נועדו להצדיק את  עמיתנו הגדולםדברי
 ".ובו בזמן להוות קול קורא לעול ם האדיש שסביבו
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 עדויות אנשי התקופה: 4פרק 
,   קרו בים . בהמשך  יעידו  אנשים  שפגש ו את  ברונו  גרונינג  אישית

ה מעיד ים בדיווחי ם   ,  מהעבר וידידיםעזרהמכרים וכן מחפשי 
 .ובהצהרות בשב ועה על פעול תו

 עדות האב
 לבנאי המוס מך לא   .היחסים בין ברונו גרונינג לאביו היו מתו חים

ביוני  ,    בשנת  חייו  ה אחרונה . גות בנוהיתה הבנה  נכונה לג בי  ח רי
 : תאר או גוס ט גרונינ ג  כמה התרחש ויות מ ופלאות, 1949

אני  מצהיר כאן ,  30.5.06יליד , כאביו של  בני  ברונו  גרו נינג"
שעם הולדת הבן  התברר שזה אמור להיות ילד עם תכונות , בשבועה
קר ובים ומכרים   . זה אכן התברר  בשנים מאו חרות יותר . מיוח דות

 . בים אישרו מקרה זהר
היה נראה  ,    משונות  שקרו  סבי בוהי ו התר ח שויות, כבר כשהיה ילד

הוא   ,  בין השאר .חיים-שהוא מנ סה את תכונותיו ה מיוח דות על בעלי 
והשעון   ,   בין ידיוהחזיקו, לקח שעון שהש ען כבר לא  יכול היה לתקן

הוא היה  מ סוגל  לחזות  מראש   ,  כמו כן  .התחיל מי ד לפעול מ חדש
למשל  מועד ראשית  וסיום  מ לחמת הע ולם , ועים מיוח דיםאיר

כך  גם א ת ראש ית וסיום  מל חמ ת הע ולם  .. . 1914-1918הראשונה 
שא חיו ו אני נאלץ לעזוב את , הוא ידע, 1939-1945השנייה בשנים 

והיכן נמצא זה את זה  לאחר נדודי ם   , ביתנו ומ ולדתנו לא חר הכניעה
 לכך מת ווספת תכונה    .ל הוא ר אה ואמר  מראשואת הכ. ממו שכים

  מס פר עצום של  .שאפשרה לו לרפא אנשים ממ חלות ו מצוקות, אחת
 . מכתבי תו דה והצהרות ב שבו עה מוכי חים שתכונה זו ניתנ ה לו מהאל

, טיפול ק צר של בני  . אני עצמי  סבלתי קש ות והרו פאים אמרו נוא ש
 כדי לתאר  ולכתוב  א ת כל העניינים     .ה ספיק כדי  להבריא  אותי, ברונו

הספר  הגדול  והע בה בי ותר לא הי ה   , שכ מע ט לא  יאומ נו, של בני
 ." מספיק



 92

 יכולות מיוחדות כבר בדנציג
ארנסט קון    . דברים דומים  מדוו ח גם שכן  לשעבר של ברונו גרונינג

המ שפט -ידי בית-הצהרה מאומתת על  (1955 ביוני 17-הצהיר ב
 ): בדואיס בורג

- כשכן שלי בדנציג). ..(ש מר ברונו גרונינג ,  מצהיר כאן)... (אני"
הצהיר בדירתי בראשית מלחמת העולם   , 77ברחוב מג דבורג , לנגפור
 : את הד ברים הבאים1939יה בשנת יהשנ
פולין תו בס ו באותה  ,  המל חמה  תימ שך  תקופה מ מושכת, ארנסט '

 ואולם ג רמניה לא תגדל אלא  ת קטן כתוצאה    .מהירות צרפת
 ' .י חלקו את  גרמני ה . מכיבושיה

וא  הראה לי א ת גבולות  אזורי הכיבוש  כפי שהם אכן לאחר מכן ה
 . מים היוםיקי

מר ברונו גרונינ ג  עזר כבר  בעבר לאנשים רבים בא מצע ות הקרנת  
 ) ...  (. אנרגיה וקבע  תחזיות  שתמי ד  היו קולעות

הרגש תי כבר בשנות   , את השפעת כוח הריפוי ש ל ברונו גרונינג
פרידה ,  גם אשתי .יםאני השתחררתי מ כאב . לנגפור-שכנותנו בדנציג 

 ."יכולה להעיד על כך , פטקה–קון

 שכנות עם ברונו גרונינג
,   רועים ס ב יב ברונו  גרונינג  מת קופת  חייו בדנציגיווח  נוס ף על ה איד

 : 1955 במ אי 31-הוא כת ב  ב . מסר  מאקס  ברוהן
  . כש חי פשתי בדחיפות מ גורים עבו ר משפחתי, 1931היה זה בסוף "

ששמו  שונה  , 77רחו ב רינג , ב דנציג לנגפורהדרך הובילה אותנ ו לבית  
,   שם ש כרנו אז חדר מתוך  דירת שנ י חדרים .כך לרחוב מג דבורג-אחר 

  )...(.  שבה התגורר ברונ ו גרונינג
אל א נענה לצו  , כבר אז לא חש ב ברונו  גרו נינג אף פעם על עצ מו

לא    . לעזור  לאנשים סביבו  ולתת להם כ וח  חדש, שהיה, העליון לדידו
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או  אם הוא ה גיע   ,  נה לו  אם  מישהו רצ ה ריפוי או עזרה א חרתהיה מש
 כך היה מוותר לא  .ללא אשמתו לכדי התנגשות עם החוקים הקיימים

 . לעזור:   עבורו היה קיים רק  דבר א ח ד .על שינה ועל הכנסה, פעם
לבוא אל חולי ם שהתחננו  , לעיתים קרובות הוא התב ק ש כבר אז

 מעולם הוא  לא  ביקש אגורה   אך . גם  בשעות הל ילה, לסיוע שלו
לעיתי ם אפילו היה   , להיפך, לא  מ שנה  במ ה היה  מדו בר, בעבור  טרחת ו

 .נותן את הכסף ה אחרון שבי ד יו לאנשים אלה
הוא  נמנ ע מל קב ל תודה זו   , אפילו אם מישהו  הודה  לו ע בור מע שיו

וביקש שאדם זה י ביע את ת ודתו בכך ש גם הוא יפעל לעשות טו ב בין   
 ) . ..(.  הסובבים א ותו

 : כעת ברצוני לתאר שני מקרי ם מיני רבים
 היא חלתה  ב סרטן השד   .מדו בר בא חותו  מריה,  במקרה הראשון
 . ה סרת החזה: היה רק  פתרון אחד, ולפי ממצאי הרופא

הרופאים התייחסו לניתו ח  כדחוף  והוא היה א מור לה תבצע תוך  
 .  שלושה ימים לכל המאו חר

ה   מריה ב שעת ערב   הגיע,  ביום לפני התאריך שנ קב ע לניתוח
 . קשה את  עזרתוימאו חרת לאחיה פעם נו ספת  וב

 : א מר בנוכ ח ותי בחיוך, האח  ברונו, הוא
 את יכולה ללכת מחר   .איני מוצא יותר ד בר מ מאי ר בחזה שלך'

  .   לרופא או לרופאים ולבקש בדיקה יסו דית לפני שהם עומדים לנתח
 ' .בדיוק  מה שא מרתי לך כרג ע, הם יגלו אחרי ב דיקה יס ודית 

הגיעה  מריה לאחיה ברונו  גרונינג , הצהריים למחרת-כבר אחר 
 . ואישרה מה שא מר לה ביום  הקודם

ברו י הם ד .צבו בפני חידה ג דולה ואמרו ש קרה נס גד וליהרופאים נ
כאן   ' : על כך ממושכות והביעו  שוב ושוב את פליאתם באומרם

 ) ... (' .התרחש ד בר שאיננו יכולים  להסביר
. שהתרחש עם אשתי  הראשונה, יו מקרה אחרברצוני לתאר עכש

 . שהרי שם  גרנו, זה קרה באותו  בית אצל ברו נו גרונינג
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נוצרו  , היה  לה חום  גב וה . אשתי הראשונה  חלתה ב דל קת גרון
 . נפיחויות פנימיות  והחשש  היה כי תמות  מחנ ק
 המצב הורע   .ר הולאץ"מזה ימים אח דים היא היתה בטיפול אצל ד

,   אשתי י דעה ש ברונו  גרונינג  יכול לעזור . שש  מא דוהרופא  ח, כל הזמן
האם לבק ש  עזרה מברונו   ,  ש אלתי אותה .כאשר קיימת א מונה

שכן עדיין לא היתה  לה א מונה   מספקת  והיא   ,  אך  היא  סירבה, גרונינג
 . עדיין קיוותה לעזרת הרופא

ברתי עם ברונו גרונינג והוא אמר שהו א יגיע מיד  יד, אף על פי כן
 .מצא א ת הא מ ונה ותפנה אליו בעצ מה לבק ש עזרהכאשר אשתי ת

 . וגם כאן זה קרה
 באות ו זמן הנפיח ות  הפנימית  .ביום ההוא הייתי מ חו ץ לבית

 . התפתחה עד  כדי כך שח ששנ ו כי תמות  מ חנק
  ,מוות ה פ חד זה היה   . בשעתה הא חרונה היא  מצא ה את הא מונה

 . והיא הרגישה שברונו  גרונינ ג יעזור
היא דפקה  בש ארית כוח ות יה על קיר  , לדבר מאחר  ולא יכלה יותר  

 .כי היא יד עה שברונו  גרונינג נמצא  באותה  עת בבי ת, החדר
נכנס ל חדר ו מצא את  א שתי במצב   , ברגע זה הת ערב ברונו  גרונ ינג

 . פניה הכחיל ו בינתיים .של מוות  מחנ ק
:  והנס  קרה  . וארו היא יכלה רק להצביע  ב חול שה רבה על  אזור הצ

 ומי ד חז רו אליה חיים ,ירדה  הנפיחות הפנימית, ותכבר תוך מספר שני
 . חדשים

הרופא שהכיר את מצבה  . ר הולאץ"ביום הבא היא קמה והלכה לד
שדבר   , לאחר הבדיקה הוא רק  אמר . התקשה להירגע, של אשתי

היה זה בלתי אפשרי , שכן על פי מצב המחלה, בלתי מוסבר קרה
 )...  (. נס ג דולושהתרחש  כאן , עב ורוחידה זוהי  ש, שהבריאה

גרנו באותו ז מן באו תו רח וב  בו מצאתי    . יום אחד אני  עצמי  חליתי
 לא  . מעלות40 שכבתי כמה ימים במיטה וה חום עלה לכדי  .לנו דירה

 .יכולתי לאכול דבר
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קשתי את אשתי לג שת לב רונו גרונינג ולו מר לו שאיני יכול לבוא יב
י תחו שתי ואמונתי    וכ,שכן חליתי,  כפי שהייתי עושה תמיד,אליו

 . הוא נ ענה  ובא . ישא וכל להחלים אם רק יבוא אלי, אומרות לי
   .תוך  תיא ור מחלתי, הש בתי לו . הוא בא אל  מיטתי  ושאל על  מצבי

,   ה וא התב ונן בי וחייך  . שכ בר כמה  ימים איני אוכל, אשתי הוסיפה
 הוא הוציא  ' .אין פלא שאתה ח ולה אם אינך אוכל דבר' באמרו 

 .   מיד ע וגהקנותי כתרים ושל ח א ת אשתי למארנקו שנ
היא הניחה צלח ת עוגה ליד  ,  כשאשתי חזרה .התפלאתי על כך

 :עתה א מר ברונו גרו נינג  . המיטה
א חרי זה תקום   , אני נש אר כאן עד שתג מור, עכשיו תאכל הכל'

 ' .ותהיה בריא
אבל להפת עתי גיליתי  , אמנם תהיתי כיצד  יעלה בי די לעשות זא ת

וע כשיו קום נא   ,  יפה':  אז ה וא א מר .ן את  הצלח תשהצלחתי לרוק
   '.שהרי אתה בריא,  בו א לביתי, ולאחר זמן  מה
 אני קמ תי ומצא תי ש מלבד כו בד   .הוא נפרד  ו הלך . ואכן כך היה

 גם כוב ד זה     .ל א היו לי כל סי מפטו מים, שנבע  משכיבה  ממו שכת
 . המשיך זמן קצר בל בד

 והייתי  ,נינג כתמי דהצהריים הגעתי אל ברונו גרו-באותו א חר 
 ."בריא

 אחיינו מדווח
 :גאורג גרונינ ג התב טא לגבי  היחסים ה משפחתיים עם  דוד ו

   . הוא ב א אלינו לעיתי ם קרובות . מדו בר למע שה בי חסים  רג ילים"
אתה פשו ט ע ושה  דברי ם בדרך שונה   , ב רונו, כן':  אני יודע  שאבי א מר

 ' . מאחרים
 ל ד עתי היה לו   .הנאציתאת הת קופה , כילד חוויתי  באופן מא ד  מוד ע

 ). .. (.  ה ו א הסתייג  ממה  שקרה אז .קשה יותר מא שר לאחיו
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 לשכן היו  תרנגול ות וא חת  מהן    .אוליבה-זה היה ע וד  בבית  ב דנציג 
 אך  ב רונו גרונינג   .צלעה בקושי רב וכבר הית ה מיועדת לש חיטה

 ' .א סור לכם לעשות זא ת': אמר
 הוא לק ח   ? שכזהחיים-השכנים שאלו מה  עליהם ל עשות עם  בעל 

עבר  בתנו עת ליטוף  על   ,  אני ע דיין  זוכר זאת הי טב,  אותה על  זרועו
נעלמה  צליעתה כלא הי תה והיא רצה   , ו הנה. התרנגולת וזרק  אותה  לגן

 ." בחופשיות  בגן
 : הוא אמר,  בהרפורדםו ילהלכיכר בהתייחס ו לאירועים ב

ת    וברונו  פשו ט לק ח א,סאות גל גליםיראיתי כיצד אנשים  קמו  מ כ"
:  הקביים של אדם נכה ושבר אותם על הברך השרירית שלו ואמר

 " ' ! עוד אינך זקוק  להם '

 בבעלותו לא היה כסף
 היה  מק ורב לברונו  ג רונינג 1947-1951א שר בשנים  , אריך קולמן

 ביוני   14-אמר בהצהרה בשב ועה  ב,  ולחלק מצוו ת העוב דים שלו
1950 : 

 :  אני מצהיר בזאת  בשבועה "
מר  ברונו  גרונינג  לא דרש  אף  פעם כ סף  מאז  ,  יעתילפי מיטב  יד 1.

 ולא היה בב עלותו כ סף  במשך   ,החל את פעולת  הריפוי שלו
 . התקופה הזו

ירשמו  י,  שהכנסות  שנתקבלו לכיסוי הוצאות, מר גרונינג הורה 2.
 ,מר  גרונינג לא קיבל דבר  מכספי ם אלו,   ע בור עצמו .ברשימות

 ." א היה ידוע לו ל, וסכום התק בולים בגין הריפו י שחולל
  .  כמעט כל ה עיתונים  מדוו חים  שברונו  גרונינג  מעולם לא  דרש כסף

 .היתה לתרום מר צון, האפשרות היחידה שהי תה לבאים אליו
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 מי שמרפא צודק
בתקופ ת הרפורד , כתוצאה מהכרותה עם אחיינ ית של ברונו גרונינג

 היא  ".רופא הפלאים"וסטפליה לבין  .נוצר קשר בין גיזלה קנולמן מל
כת ו צאה מפריצת  . סבלה  מכאבי ג ב עזים,   ו מזה כשנה30היתה אז בת  

היו לה כאבים  בעצב הנשה   , דיסק בין הח וליה הרביעית והחמישית
משום  שלא  ,  ס א גלגליםי הרופאי ם המליצו על כ  .ושי תוק) אישיאס(

  .  במצ ב זה היא  היתה עו שה הכל  כדי להירפא .ניתן היה יותר לנתח 
 . ברונ ו גרו נינג לבית הזוג  קנולמןכך הגיע ערב א חד 

מין שיחה  ,  כמו כומר  טוב, סא ו החל לדבריהוא התיישב על הכ"
  .אני באה מ משפחה של כמרים ויכולה להבחין בכך  .שעוסקת בנפש

באו תה ע ת יכולתי לב צע את  עבוד ת    .היו לי כאבים  ושכבתי  על ה ספה
   .רק ב סיועה של  חותנתי, משק הבי ת

   .  הוא גם לא נ גע בג ופי בשום דרך . שאל ותברונו גרונינג לא שאל
 הוא ל א    ".אלוהים עוזר לכל אחד ה מוכן לקבל את עזר תו: " הוא אמר

  אני  אב ל הוא ש אל אותי  פעם א ח ת מ דוע    .נתן הוראות  התנהגו ת
   .  עזרהלקבלשהייתי  מאושרת  , ותשו בתי היתה, ו  בפנייסוגרת את  עצמ

 '  !את  לא רו צה שיעזרו לך': אך הוא אמר רק 
כל   ': מיד  לאחר שהיתה לי ה מחש בה, לאחר כשעתיים הוא  קם לפתע

איני יו דעת כלל  מה     . אבל לד בר אית י יכול הרי כל כו מר,  זה טו ב ויפה
 '.ין הזהיכל הענ

 ' .אני חייב  ללכת, אין לי יותר זמן' :  ובכן ברונו קם ו אמר
 ברונו גרונינג ע מד ב מרחק    .קמתי גם אני ל לא כוונה,  באותו רגע

גם לא היתה לי שום תחושה   , הוא לא אמר דבר . טר ממניכשני מ
כאשר נעשיתי  .  פשוט קמתי יח ד עמו  . שום ד חף או לח ץ, מיוח דת
 .  שת ו חסר ת אומריהייתי מ בוי' ! הרי את  עו מדת':  לעובד המודע ת

 ו דרש מ מני   לכיווני אז ברונו  גרונינג ה טיל  קופסת  סיגריות
 ועתה זה ,תי להתכופף מזה שנה וחצי לא יכול . ולהרימהלהתכופף
 !הצליח
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אלא לכי , עתה  אל תלכי מיד לעשות כביסה , 'הוא א מר', את רואה '
 ' .מיד לרופא

עניתי ש לא עשיתי  . ביום הבא הלכתי לרופא והו א שאל מה עשי תי
 . אז ביקש הרופא ש אספר לו הכל .שזה היה ברונו  גרונינג , דבר

  שאת יכולה   א ני רואה,ובכן':  אמרה וא , לאחר שסיפרתי לו הכל
ברצוני לומר ,  לגבי התהליך עצמו . כאביםעודללכת ושאין לך 

שב מר חב שבין גו ף  , אני מודה ב חפץ לב . שכרופא איני יכול להסבירו
 ולהגיע להישגים י מים אפשרות לפעולייש לאנשים מסו, ונשמה
א זי אני רואה   , אם ברונו  גרונינג  מצא אפשרות  זו אצלך . כלשהם

 "  '.צוד ק, שיש לו הצלחה כמרפא מי  . חהשהיתה לו כאן הצל

 התרשמויות מטרברהוף
 טרברהו ף ברוזנהיי ם משכה אליה המוני  חולי ם וחשוכי  1949-ב
   .י ומייםבמשך ה יתה שם . מ מכריסטה הינץ    .מרפא

אך גרונינג ,  או עשרים אלף איש בחוות הסו סיםההיו לפחות עשר"
א איבד את    הה מון  ל .כך חיכי נו במשך ש עות . בשט חלא נראה
 היה  מזעז ע לראות  את    . האנשים  שם הא מי נו וקיו ו להבריא .  שלוותו

,   משות קים, נכים: האנשים שוכבים על קרשים  או הולכים עם ק ביים
:    ולכל אחד היתה המשאלה .קש ה היה להסתכל בהם .  מלחמהונכי

 ' !ברצוני להבריא'
תנ ו   הוא בי קש מאי .אז הגיע גרונינג  ודיבר ב מק רופון אל האנשים

כי מש מעות   , האם אנ ו  מרגישים ד גדוג  או זרימ ת ד ם, לשים לב לגופנו
אז   . דג דוג  בכל הגוף,  ורעידו תיחשמלז רם אז הרגש תי  .הדבר הבראה

  זה  היה אוטו מט י . ראיתי איך אנשים א חרים רועדים חז ק בכל הג וף
לא הייתי  מאמינה  לולא    .    מ מניעופפותתכאילו כל  הגפיים  מ, לחלוטין

 . בעצמיחוויתי זאת  
אני  יכול שוב   ',  '! ההליכה למ קלעודאיני זק וק  ':  אז כמה צע קו

מה שהיה קשה  מאד מא חר  , אז הלכתי ב ין ההמונים . 'וכד' !לראות
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 אך רציתי לראות מה  מת רחש ומי  צעק   ,וכולנו עמ דנו צמ ודים זה לז ה
 .שם

לפתע נשאו  אלונקאים  של  הצלב האדום  אדם  מ שותק   ששכב על  
ה רים את ידיו והתרו מם ל איטו בעזרת   הו א .  קרשים פשוטים

 ואז   , לשאלתי ענה שהינו פגו ע מלח מה . זיעה נטפה מ מ נו .האלונקאים
 . הוא נעמ ד

הוא  בנה  עבור נכ דו  בן הש מונה  עגלה   .   כך ראיתי אדם  בוכה-אחר 
 הילד ל א יכול היה ללכת וכך הוא  היה כל היום    .מקרשים פשו טים
והו א א מר שנכדו יכול   , וכה שאלתי או ת ו מ דוע ה וא ב   .בדרך עם נכ דו

היא , כי אם בתו תראה זאת, עכשיו ללכת ושהוא פוחד ל לכת הביתה
 . תקבל התקף ל ב

  . גם אליה  פניתי .כך ראיתי צועניה צעירה זוחלת על ברכיה-אחר 
 ושעכ שיו היא יכולה   , הפרה שת מיד היתה  לה עווית  בכפות ידייהיא ס

 . היא ה ודתה ו ח זרה והודתה . לפתוח אותן
:   איש קפץ מעל הגדר ו אמרתי לו .החלמ הבלו יתי רבים שקראי

שעד לפני , על כך הוא ענה לי . 'נראה לי שהגעת למקום ה לא נכון'
חמישה י מים הוא עדיין הלך עם קביים והראה לי את תעודת נכה   

 ." המלח מה שבה נא מר שהינו נ כה במאה א חוז

 עוד ועוד החלמות
יה  י  עדי רא . ים  מקראייםרועירועים בטר ברהוף ת וארו  תמיד  כאיהא

 כמה מעוזריו של גרונינג ניסו לתעד    .נרגשים עד היום ממה ש חוו  שם
חות   "רשימ ה של דו,  כך קיימת בין השאר .את ההחלמו ת שהתח וללו

 2-החלמה שה תרחשו  בין הקה ל שהתאסף לא חר נאו מו ש ל גרונינג ב 
   :1949בספט מבר 

הוא   לפתע  .יםיה והרכיב מ שקפייהיה  קצר ר א. מ,  יוסף פריץ .1
 ) ...( . רואה שוב ב חד ות
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 מפציעה מאז   יש מאלצדו השיתו ק קשה ב, .ב, לודוויג זודינ ג .3
 .  נעלםזה. 1918

דפיקות  ,    שנה20מ חלת הנפילה  מזה ,  .ר ,א וברנדורפר מתילדה .4
,  יותרבחופש פנימי ר ב זכתה ע תה  .לב והתקפי סחר חורת

 .מצויין ו מרגישה  חרדההשתחררה מ 
הזר וע השמ אלית מש ותקת כ תוצאה  , .וו , גייגרוולטראוד   .5

 . יכולה עתה  להרים את זרועה בשליש הג ובה .  משיתוק ילדים
שיתוק  ( שיתוק  ילדים ספינאלי  1937  מאז ,.ר ,אנליזה ברגר .6

 . הכל  חם, מ רגישה דגד וג ו משיכות  ). הגוף הת חתון והרגליים
, מזה אר בע שנים ראומ טיזם של ה מ פרקים, .ב, תרזה רייכרט .7

  .  ידיים וזרועות כ מעט  ללא תנועה,  שתי הברכיים נוקשות
   .החולים של רוזנהיים ללא תוצאות-שלושה חו דשי שהות ב בית 

 .כעת הכל השתפר
בין ,  טיפולים רבים . טרשת נפוצה1939מאז , .מ, מקס ה טינגר .8

  . החולים בשוו בינג-מ בית. ס-ו. ידי הפרופסורים ב-השאר גם על
 . יציבה  וחזקה יו תריתהיהרגל הימנית נה

חוסר  , אוב דן שריר, רגליים כבדות ונוק שות, .ק ,יוהנה שמירבל .10
 -ב  . כאב ים,   מזה  שנתיים אינה  מס וגלת לצאת  לרחוב  .רגישות

  .מאז הפ סיקו ה כאבים .  של חה מכת ב למ ר גרונינג26.8.49
 היא יכלה ללכת בכו ח ות עצמה   18:00  בערב ב שעה למחרת
 כפות הרגליים שהיו  .י בכל הבית ועתה ב אופן חופש,בחדר

 . ו כל יום חל שיפור, כעת הן ח מות, קודם קרות 
 .מרגיש ה  שיפור ). יסטארתרי(כאבים ביר כיים ,  . מ ,אנה הופמן .11
חוסר , מאז ראשית השנה הפרעות בבלוטת המגן, .ל ,מרתה ניטשקה .12

 .הכל טוב יותר, השתחררה . הפרעות בחילוף החומרים, שינה
, בעיה  בשרי ר הלב,  פגם  ב שסתום הלב, .ר,  אוס טטלאנה  .13

הכל   . הפרעות ב חילוף ה חו מרים,   בבלו טת  התריס, בכליות
 .השתפר
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כאבים  ,  נו תח  פעם, כיב , פריצת ד ופן הקיבה,  .ר, מרטין שפורר .14
 .  באו גוס ט27- ה בריא מ אז . ביום ובלילה

קו  הדי מו מים  הפסי .שחפת  ריאות עם די מום, .ר, גאורג ג ובמ אייר .15
 .  באו גוס ט30- ה מאז

 הזרוע   ,1943-כ תוצאה מפציעה ב , .באד  א, קורט ק ונצה .16
 הזרוע  1949 בא וגו סט  27-ה   מאז   . ב מרפק)  זוויתית(התקבעה  

 . ישרה וחופשית
הטיפול  הרפואי ,  במרפקא רתריטיסמאז שנה , .מ, מריה זיגל .17

 .  כאביםעוד עתה הכל בס ד ר ואין  .ללא הצלחה

 שנים  הפרעות בהליכה  ו כאבים 29מזה  ,  73בת ,  .מרתה רו ט  מא 18.
 ."    היום נרפאה והולכת ללא מקל . בגפיים

  !אתה בריא
על האי ,   פעל ברונ ו גרונינג ב משך  חודשיים1950בראשית 

 .  כאן נפגשה עמו  אנטיה יאנ סן .וונגרודה ש בים הצפוני
וונגרודה  הינו  אי ק טן ו שם התפרסם ש ברונו  גרונינג י גיע וירפא   "

עד  כי המשפחה  , שהיתה כה חריפה, לי היתה אקזמה ב עור . אנשים
 . אי מי היתה כה  מיואשת שה חליטה ללכת אי תי לגרונינג . סבלה מ מנה

שם ציפו לברונו גרונינג   ,  היינו אמורים ללכת לבית ה קולנוע שבאי
ביניהם  גם  ,  הא ולם ה יה מלא  אנשים שהצ טופפו  . 20:00בשעה 

ישבנ ו על     .עו  פנימה  עם  קביי םאנשים בכיסא ות  גלגלים וכא לה שקרט
נרדמתי בין ברכיה  . אבל גרונינג לא הגיע,  סאות מתקפלים וחיכינויכ

 . של אימי
חולק ו   .לפנות ב ו קרש עה א חת הבין  חצות ולב סוף מר גרונינג ה גיע 

 ברונו  גרונינג ביקש    .ת בק שנו להאמין בריפויה ואנו ,כדורי נייר כסף
על ,  מה שהם הצליחו לעשות,שהמתקשים בהליכה יבואו  אליו לבמה

 הם הניחו את הקביים בצד ויצרו מעגל  . אף המדרגו ת שהובילו לשם
 . סביבו
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ופ שוט עלתה   , אימי היתה מא וכזבת על ש לא נקראה לעלות לבמה
אני  התביישתי  ו חשתי  מו שפלת כאשר  .  כולם היו  נרעשי ם  .איתי לשם

ף ילד  לא   א .   ב פני ברונו והראתה לו  אותןיאימי פרשה את זרו עותי
 .כה גרוע  ז ה היה, רצה לגעת בי אז

,  ה ו א התכופף . יברונ ו גרו נינג נראה גב וה בעיני, בהיותי בת  ח מש
ולאי מי הו א   ' ! את  בריאה':   וא מריעשה תנו עה ב אוויר  מעל ז רועותי

 ' !לכי הביתה  ובעו ד שבו עיים תני לרופא לאשר זאת': אמר
 הי ום ניתן רק  .הלכנו וזכיתי לישון יום אח ד ולילה אחד  בלי לגרד

 .  ונ ותרתי  בריאה עד היום,לראות את הצלקות
 הוא   .הילדים- א ני שמעתי על ילד  מבית  .קרו גם ריפויים אחרים
  . ברונו קרא לו מהחלון לעלות אליו .יןיעמד עם קביים לפני הבנ

:    א ב ל ברונו קרא .'הרי  איני יכול לעשות זאת  עם הק ביים ':הילד ענה
עב ר את הכניסה   , יןינכנס  לבנ, ילד ז רק אותם ה '! אז זרוק  אותם '

היא התעלפה  משום ש מאז   ו,  שם  ישבה אימו . והאולם ועלה קו מה
 ."   הלידה לא ראתה את הילד ש לה מהלך

 לחשוף את השקר
מתארת   "  ז ו ה אמת א ודות  ועל  ברונו  גרונינג"גרטה הויזלר   בספרה 

  1950את המפג ש הראשון שלה  עם  המרפא השנוי  ב מחלוק ת בא וגוס ט 
 :במינכן

גם אני קראתי את כל הדברים הטובים והנפלאים אודות ברונו   "
,   התבטא תי בצורה מאו ד לא נאותה,  ו בכל זאת1949גרונינג בשנת 
נויים   ישפטתי לרע ה אותו  ואת  עשייתו  וכיניתי  אותו בכ,  ואף יותר  מכך

 לא הייתי הולכת אליו  .משום שחשבתי  שהכל רמאות, לא יפים
 רק משום    .'אלוהי 'שכן לא יכולתי להאמין במשהו  , לעולם מיוזמתי

נאלצתי  , שחברתי העיוורת  חיפשה מלווה ולא מצאה  מישהי אחרת
 ורציתי ללכת להרצאה כדי ,כך הגעתי אי תה למינכן . לעזור לה
 רציתי  להיות מ סוגלת  לומר ל חברת י כיצד נעשית      . יאוזנימו  לשמוע  ב
 . חרכדי ש היא תוציא א ת כספה במ קום א , הרמאות
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היה לי , כאשר האזנתי בספקנות רב ה להרצאה של מר אנדרלין
 הרי לא    .מאד לא  נעים כאשר הוא   ביקש מ אתנו להתפלל בשק ט

הרי גם  לא הא מנ תי שאי פעם    .  מכיון שלא  הא מנתי  בד בר, יכולתי
יכ ולתי ורציתי ,  אבל לדרישה לחשוב על  משהו יפה .אוכל להירפא

ש אותו  ר איתי יום  קודם   , ר היפה וכאשר  חשב תי על  אגם וור ט .לציית
שעלה א ל הגרון ואל , י התחיל  דגד ו ג באצבעו ת רגלי, בשעת הזריחה

משיכה לאורך  הזרוע ות עד  לקצה  ,  ה חל כאב  ברא שי .הראש
כבר חש בתי על מנורות הקרנה שו דאי שמו  ב חשאי ב מקום    . האצבעות
 לא היה לי מובן כיצד ניתן  .אבל לא גיליתי כאלה בחדר, כלשהו
היטיב מר ,  לאחר מכ ן .או תרופה, ש זאת ללא קבלת זריקהלחו

כי ברונו גרונינג הינו כשנאי של הזרם המרפא , אנדרלין להסביר לנו
 כיצד  . ברונו גרונינג עדיין לא נוכח .והאל הינו כתחנת הכוח הגד ולה

מרצון או ללא ,  להאמיןיהיה עלי,  ובכל זאת ?זה היה אמור להתבצע
,   מא ד  התמיה או תי   .ה ו שאינ ו ידוע  לאנשים כיוםשיש כאן מש, רצון

 א בל כאשר    .שמר אנ דרלין שמ ח על  כך  שיש לי ת חושות  גו ף שכאלו 
הוא אמר שה חלמתו  של כל אחד ו אח ד עד צאתו  מן הדל ת תהיה תלויה 

יהיה זה לא ':  ה קשבתי  בתשו מ ת לב רבה וחש בתי לעצמי, בו עצמו
א ייתכן מה שהוא  זה ל,  לא !אבל הרי זה בל תי אפשרי,  רעדבר 

  .האצבעות ואצבע ות הרגליים, ע יוצא כך דר ך הראשואומר שהר
  כיצד אמורה דלקת גתות המצ ח  ? כיצד אמורה המ חלה לצאת כך

ואיך ? פשוט  לצאת,  השנה  עם המוגלה הכרונית15 בת )סינוסי טיס(
 זה היה לא    ?שתהיה  לי שו ב  רמה מ ספקת  של ס וכר בדם ,  זה אפשרי

הר י משהו  אמ ור ':    אבל שקלתי  בד עתי .כל כך פשו טאילו זה היה  , רע
לא ה ייתי מרגישה   ,  שהרי א חרת, להיות אמיתי  בכל הסיפור  הזה
הייתי שמ חה לצא ת מכאן היום   ,  כן !כאבים שכאלה ומשיכו ת בג ופי

 ' !אבל זה לא יתכן, בריאה
בקושי   . כאבי התחז קו ללא שאת, כשמר גרונינג הגיע אז בעצ מו

טינק טי בית ידעתי  תוך  חמ ש ד קות  שאדם זה יו דע    אינ ס .יכולתי לשבת
:    ל אחר כשעה הוא  בא לקראת י ושאל אותי . יותר  מכל אדםיאודותי

איני , זה בלתי  אפשרי, לא  ' '. רכבתב':  עניתי?' איך הגע ת למינכן'
שאלו היו   ,  לפתע נזכר תי  . לא  הב נתי את ה קשר . הוא  ענה לי' !יכולה

כאשר ,  בביתי בקרי נתיה,המילים שאמרתי לאימי לפני שבועיים
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איני   , זה בלתי  אפשרי,  לא':  הקראתי לה את  המכת ב  של חברתי
 !   באו גוס ט ל מינכן אל ג רונינג28- הייתי  אמורה  ללוותה ב  '!יכולה
   . ב מיוח ד איך  כעסתי  עליו,    שברונו י דע כל  מה  שאמרתי לאימיינדהמת

וד ות    ואיאלא הכל אודותי,  לא רק זאתיהכרתי בכך שהוא יודע או דו תי
שהוא  יכול לראות , ובכן  מה  שאנדרלין סיפר עליו:  כעת יד עתי .חיי

,   ו גם שהו א ראה  בו  זמנ ית את ה עבר, דרך הגוף  ע ד קצה  העצב  הא חרון
,   קרובים, ההווה וה עתיד  ושהוא  ראה  את  האנשים ש עמם  אנו  ח יים

 הו א    . נכלמתי לל א או מר  !כל זה היה נכון,  אנשים בעב ודה  או שכנים
ה רכבת הביאה   , רכבתבלא הגעת  ':  ורה א והדת  וס ולחתהתבונן בי בצ
את  מ שחק ה מילים  .  ואני יד עתי ש הוא סלח לי על הכל '!אותך לכאן

הרי לא  . הבנתי רק הרבה יותר  מא וחר' , הרכבת הביאה א ותך לכאן'
 ) ... (. אך מו טב  היה לי לבוא, רציתי לבוא אליו

 : וא מר, וכז מ אדרציני ומר, מאו חר יותר נעמ ד ברונו  גרו נינג לפנינו
 אינכם  מס וגלים  להתמו דד   ! תנו לי  את  מ חלותיכם ואת   דאגותיכם'

א בל ע ליכם לתת לי  .  אני  אשא אותן עבורכם .איתן בכוחות  עצמכם
 ' ! איני גונב, אותן מרצונכם הח ופשי

מי  הס מיך  אותו לו מר   .  ושוב היתה  לי ת חושה  כל כ ך בלתי רגילה
 ב חיי לא הציע לי אדם מעולם:   אבל ידעתי דבר אחד ?דבר שכזה

לעולם לא אפגוש אדם   ,   וגם ידעתי שבשארית חיי,כלשהו הצעה כזו
ב אותו  רגע  היתה לי  הזדמנות   חד   ,  כל ומר . שייתן לי הצעה שכזו

 י  לא ידע תי כיצד עלי ?אבל איך  . ברצוני לעשו ת זאת, ו בכן ! פעמית
וס   את   הכבד ההר, )סינ וסיטי ס (לתת לו את דלקת  גתו ת המצ ח הכרונית
 . שלי ואת הלבלב המייצר פחו ת מדי  סוכר

 ו מאחר  ולא  נותרה לי  .  לעשות זאתיבאמת לא  ידעתי כיצד  עלי
אני  , הנה': חשבתי לעצ מי.  העשיתי זאת  כמו ילד, ברירה אחרת

 לך   א ני מוסרת, הנה  . לך את שלושת ה מ חלות חשוכו ת המרפאמוסרת
ות וכל מה    את  כל האו מ ללבי דך יש ע כשיו   .את אימי  ח שוכת ה מרפא

-ה . ובאות ו רגע נפטר תי מהכל'  !עודאיני רוצה ב זה , שיש בכל חיי
Regelungenובס וף ההר צאה אמר לנו   ,   המשיכו ב או פן אינטנסיבי
-כל יום לקליטת ה Einstellen שרצוי שנ ערוך , ברונו גרונינג
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Heilstrom ,ידי  -כל אדם  צורך  כוח  על, שכן, האנרגיה ה טו בה
,   אנרגיות אלה ניתן למלא מ חדש  . ה ה דיבור והע בוד, החשיבה

כד י ,  גם  כאשר  אנו בריאים  לחלוטין, Einstellen-ה באמצעות  
  וכל זמן  שעדיין איננו   .בריאותהלהישאר תמיד ב מלוא ה אנ רגיה ו

כדי להת מלא עד תום   , יש בכך  צורך במיוח ד, חלוטיןבריאים ל
 .הו א נפרד לשלום ואז . עובאנרגיה הטו בה המ וציאה א ת הר

משו ם שרצינו לשאול אותו אם מותר לנו ,  עוד זמן מהנשארנו
 כאשר ה אנשים  עזבו א ת ה מקום  ו חברתי  ואנ י היינו ע דיין   .לבוא שו ב
דג דוגים   , אין לי משיכות, הרגש תי שכבר א ין לי כאבי ראש, שם לבדנו
כל כך , ורק ת חושה קלה נ הדרת,  שאין לי כל מחו ש)...(וכאבים 
ת חושת  אושר מילאה    . ובד ועייפותכאלו איבדתי מש קל של כ, קלילה

,   שמעי נא, מרי ה':   אמרתי לחברתי .אותי במי דה שפשוט לא הכ רתי
:   אך  אני אמרתי ' ! א ת מ דמיינת': היא ענ תה בה תרסה' !אני בריאה

מה  שאני מרגישה   ,  זה  לא יכול להיו ת  דבר  מלבד  בריאות , מריה'
 ' .עכשיו בגופי

תו ול חצתי את ידו    רצתי לקרא  .עתה נכנס  ברונו גרונינ ג ל חדר
  '  !לחלוטין אני  מרגישה בריא ה , אני מ ודה לך  מר  גרונינג':  ואמרתי

 : שמ ח מ אד והשי ב, הוא הסתכל בי בצ ורה חו דרת
! אל א לאלוהים,  אך אל ת ודי לי .את  בריאה,  אינך רק  מרגישה זאת'

 "  ' .לא אני עשיתי זאת

 אדם אמיתי
נו גרונינג  גם הברונית אנני  אבנר  מא שנבך זכתה להכיר את  ברו 

. כאשר  ביקרה את המרפא אנדר לין במינכן, 1950באוגו סט 
 .היא תיא רה את מפגשה הראש ון איתו , בהתייחסה  לאופיו

לא יכולתי ,  ביח ס לדיוו חים העית ונאיי ם הרבים שקראתי א ודותי ו"
כי פעם הע יתונאים כתבו  , בדיוק לסו וג לאיזה קו  מ חש בה הוא השתייך

ניתן היה לקרוא כמעט  בכל הדיווחים   כפי ש, ואז לפתע, עליו כקדוש
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בפ עם הראשונה  , וכאן. הם גרמ ו  לו להישמע כש טן,  היומיים המיו חדים
 .עמדתי  וצפיתי בברונו גרונינ ג פנים אל פנים

טוב  ,  וו דאות ש ק טה זו: יכולתי לח ו ש זאת בעוצ מה, אך תוך שניות
אנושיות וס בלנות שהי נם אפשריים רק באדם המחו בר באמ ת  , לב

על כי ראיתי לפני אדם , ו מיד   הוצפתי באושר,  חשתי אמון.לאלוהים
 . רק  באופן ת יאורטי, אמיתי שגילם את כל  מה שי דעתי על קיו מו

הי ה זה ניקוי , למעשה; אי הסדר בגופי פינה עוד וע וד מקום לס דר
ת וך זמן קצר   . אמיתי שהת בטא  בניקוז  ה הפרשות מאפי ו מעיניי

ופאים ב משך  שנה שלימה   בהם  ט יפלו שלושה ר,  השתחררתי  מעו מסי
כאשר קולי הפנימי  אמר  לי כי מצאתי   .  ולא יכלו למצוא את  מק ורם

אליהן , הש תתפתי ב כל הרצאותיו של ברונו גרונינג, מורה אמיתי
,   בבית ההארחה  ווייקרסהיים, במיו חד ב גרפלפינג.  יכולתי להגיע

התאפשר לי להאזין להן פעם או פעמיים בש בוע ולר אות במ ו עיניי  
המספרים את , ולהאז ין לאנשים שהבריאו, מות  מדהימ ותהחל

,   אישה מלאת הכרת תוד ה מאוג סבורג: להלן אחדים מהם. סיפוריהם
או טובו סים   , הביאה  איתה להרצאות , שהחלימה  מ מחלת  לב  קש ה

שפנ יה כבר היו   ,  הייתה  אישה עם  גידול  במו ח.  מלאים באנשים
יכולתי לראות  מהרצאה  להרצאה .  מעוותים  והיתה כבר  די  מבו לבלת

שהדיבור שלה נעשה  ברור יותר ושתווי פניה הלכו ו חזרו להראות   
רק רצתה , יורק-אישה אח ת שהגיעה לשם מניו . םשוב נורמאליי

יורק בע קבות  ריפוי -חולים בניו -להודות על ה חלמת  בתה  בבית 
הייתי עדה . היא תיארה את הנסי בות לסרטן השד שהיה לבת ה. מרחו ק

ראיתי , אילמים לפתע יכלו שוב  לדבר, מו עלחרשים שיכלו שוב לש
שזרקו  אותם   , אנשים שנכנסו  לח דר עם  ק ביים או  שני  מקלות  הליכה

 :  לפתע במהלך ההרצאה וניג שו לברונו גרונינג  בקריאות  נדהמות 
 ' !אני יכול שוב ללכת ללא כל כאב'

עולי ם ויורדים  ,  ברוב ה מקרים היו  ממהרי ם החוצה לפרוזדור
אם הם רצו   . ובאושר  עלו וירדו  ב מדרגות ד  כא ן  עמאושרים ,  במדרג ות

 : ה וא עצר בע דם באו מרו, להודות לברונו
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ו מעתה  ואילך הראו  ב דרך חייכם   , אלא ה ודו  לאלוהים,  אל תו דו לי'
 (...) '  ! שאתם בא מת ילדי האלוהים

,  וכל א חת הי תה שונ ה מרעותה , בדרך זו  שמע תי כמאה  הר צאות
,  ו מפיו מ תוך ה שראה פנימיתכולן יצא. תמיד התאי מה לאנשים שנכ חו

איז ה אושר הציף  . לכן הן נכנסו ישר ללב,   לא תוכננו בקפיד ה מראש
מעולם  לא ראיתי  אות ו מ בקש  כסף   !   כא שר יכול היה  לעזו ר , אותו

ולעיתים  קרובות הו א  , אפילו לא מ העשירים ביותר, עבור ריפוייו
לם  לא   לו  עצמו  מעו;  ביקש  מאנשים לת ת כס ף לע ניים מס ויימים שנכ חו

ברונו גרונינג   ,  אם מישהו הציע  כסף עבור החל מה שקיבל. היה כסף
 :  סרב לו לעיתים קרובו ת ב מי לים כמו

 (...) '  !אינני מוכר את  הכוח ה אלוה י'
הוא  . ההנחה שה וא ע בד  עם היפנ וזה ושכנוע  היא ש גויה ל ח לוטין

כי יכול היה , נפלא הדבר. מעולם לא התערב ברצון החופשי של הפרט
בעזרת בינת ו   ,  ולקרבם  עוד וע וד ליד ע על אלוהים,  ת את  ידידיולהנחו

מא חר שהוא הצביע על כל אשר דיבר עליו . העמוקה ויכולותיו 
הוא  תמי ד  הגיע לשורש   ,  מעמ דת הי תרון הנעלה ביותר,  בהרצאותיו
על פני   ,  ניכר יתרונו זה  בשי חות,  ולכן לעיתים קר ובות, העניינים
ולעיתים  קרובו ת הנחה  אותם   , ושריםא ומ נים , פרופסורים, אקדמ איים

בעז רת אישיותו   .  לפתרון בעיותיהם, במילים ת מציתיות צנוע ות 
ולכן גם  שפטו  אותו   ,  לא  התר ברב ביד ע שלו, השקטה  וענוו תו

האמת  היא שיש בו . בטענה שהוא פרימיטיבי ואינו מ שכיל, פטפטנים
 "  .והוא יכו ל לראות עמוק לת וך נשמ תו  של האדם,  ידע המר חיק ראות

 הבריאה בעזרת הכדור
דוו חה  ,  שאחיה  החלים  מ אקזמה על י דו,  טשוק-הנ ט מייר' גב

 :כדלהלן
פיתחתי , )במעטפת הריאות (בעקבות  סיבוך של דלק ת הצדר " 

אז  . הורי כת בו זאת  לא חי. חולים-דלקת ריאות  והיה עלי ללכ ת לבית 
.   ש ברונו גרונינג  הטעין  אותו בכו חו,  קיבלתי מ מנו  מכתב וכ דור כ סף
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עליך לשאת   ;  כ דור זה נשל ח  אליך מידידי  ברונו  גרונינג':  חי כתבא
 ' .אותו איתך ולהתפלל

אנא  , אתה כ ה חזק, אתה כה אדיר, אלו הים' : קיבלתי מח שבות כ מו
 ' !אפשר לי להבריא , עזור גם לי

כאשר ע ברתי . החולים הרופא אמר לי ש עלי לעבור ניתוח-בבית 
:  ופא אומר  מ אחורי המ סךשמעתי את הר,  בדיקה נוספת לפני הניתוח

וזאת לאח ר שהתרופות  .  כל העומ סים נעלמו, היא  החלימה , קרה נס'
 '.לא יכלו לרפא זאת

נראה   , בכל  בדיקה  שנתית   מאז.   מאז ת מיד  נשאתי  את  הכדור  איתי
 . כאילו מעולם לא הייתה כל  דלקת בריאותי

הא מיני  ': הכדור של ברונו  גרונינג  ו מכתבו  של אחי  עם ה מילים
'  ! למרו ת שאינו   מכיר אותך , גם  גרונינג  איתך  במ חשבו תיו! ם באלוהי

 ." תמיד לק ח תי את הכדור בי די וחש תי בו  כוח מ סוים.  הביא לריפוי זה

 !עימדי
גוטפריד קל טץ פגש את  ב רונו גרונינג בא מצע שנו ת  החמישים  

 : בבית משפ חת ידי דים
היא לא  . אימו  של ע מיתי הייתה  חול ה מאו ד  מאז שילד ה את  ילד ה"
היא נז קקה   . ו לא יכלה ללכת למיטה  בעצ מ ה, כלה לקום בכו חות  עצמה י

 . בשל נכ ות מ סוימת  שהייתה לה,  לעזרה באופן קבוע 
אך  כיון , א יש לא הא מין ב מה  ששמ ענ ו.  שמענו  על  ברונו  גרונינג

 '  ! תן לו לבוא , הבה ננ סה':  אמרנו, שרצינו לעזור לאם
,   שים אלה וגם סקרןכיון שהייתי ידיד של אנ. וברונו גרונינג ה גיע

ברונו  גרונינג  הגיע  עם   שלושה אנשים   . יכולתי להיות ע ד למ ה ש קרה
וו בר  ' גב.  עיניים לראות כיצד יתפתחו הדב ריםןוכולנו חיכינו בכיליו
 . ומר  גרונינג ביקש  מאיתנו לעז וב  את החדר,  נתבקשה לשבת  בכסא
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אנ חנו   '  !עימדי  ולכי ' : ש מענו  את המילים, כשעה מאו חר יותר
אזי  פרצנו לחדר ' !עימ די ולכי ':  ושו ב  שמענו, חדר השני נ דרכנוב

 .דמעו ת ניגרו  מעיני כולנו.  וובר נ עמד ה ו הלכה' וראינו איך גב 
,   וובר לא יכלה ללכת אפילו צעד אחד' שגב, עאני יכול להישב

ברונ ו גרונינג לא   !  ועכשיו היא הלכה ,  במשך ל מעלה מ עשר שנים
 .ך עיניהרק הסתכל  לתו, עשה איתה ד בר

  200-תוך ז מן קצר התא ספו  שם כ. ברונו גרונינג  נשאר עו ד ש עה
רק , ברונ ו  גרונינג לא  לקח  כסף  עבור  הריפוי. איש לחזות  בסנ סציה

 ."מאו חר יותר נשלחה לו תרו מ ה

 הבריא מסרטן
מבלי  ,  ניקולוס פ טרסון הלך  לשלושה מפגשי  ח וג י חד  עם  א ביו

 .שפגש אישית את ברונ ו גרונ ינג
שם  . החולים-ה מאו ד ח ולה בצה בת והיה עליו ללכת לביתאבי נהי"

ר טימרמן   "ד.  אשר כבר התפשט, שבגופו היה ב סרטן, נותח ונמצא 
ה וא   , כרת את כיס  המרה  ואת  דרכ י המרה של  אבי כש בוע  מאו חר יותר
אף   . נשלח הביתה והיה צריך להגיע לרופא המשפחה לבדיק ה נוספת

 . וא  חזר הביתה  למותה. אחד  מהרופאים לא נתן לו כ ל תקווה
תומ סון  ' הלכנו לגב". רופא הפלאים",  אז שמענו על ברונו גרונינג

הוא עצמ ו  , מ ר גרונינג העביר דרכנו ריפ וי.   באוס טנפלד ליד הו סום
 . לא היה נוכח

אשר , הלכנו לבית, וכאשר הגענו לאוסטנפלד, אבי הלך עם קביים
קיבל   , מאיתנוכל אחד  . בו כבר היו מכונסים  למעל ה משלושים איש

כ ל החדר החל   . תמונת ו של ברונו גר ונינג הייתה תלויה ב חדר. כדור
 . הדבר נ משך ב משך  שעה וחצי. לרעוד

,  ראי':  א מר לאימו, גבר שיכל רק ללכת בעזרת  שני מקלות הליכה
ול אחר מכן הלך  '   .אני יכול ללכת עכשי ו ללא מקלות ההליכה, אימא

 . הביתה בכו חות עצ מו
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י דעתי שלא הייתה זאת  שרלטנות וא בי  . פעמיםהלכנו לשם שלוש 
,   לפני ביקורנו  הוא  חש  רע  מא ד.  האמין שהו א זוכה  לשחרור  מ חוליו

אך   , הוא לא ח ש כל רעב.  ' מ 1.80ג  כשגובה ו " ק50-שקל לא יותר מ 
אך עתה ה וא   ,  לפני כן הוא היה  רק עור  ועצמ ות.  עכשיו החל לאכול

הוא . לך מצבו ו השתפרה, ומשבו ע לשבוע, האמין שהוא הולך להבריא
 .והחל לרכב שוב על א ופניים, הלך ללא ק בי ים, העלה במשקל

ב חנות כלבו בשלס ווי ג ודיברתי  , ר טי מרמן"יום אחד פגשתי את  ד
אך  כאש ר סיפרתי לו , הוא  שאל כמה ז מן א בי המשיך ל חיות. איתו

אם כך כנראה החלפתי את  אביך במישה ו   ' : הוא א מר,  שאבי עדיין חי
,   שזה אבי, אך יכולתי לענ ות'   . לא היה כל  סי כוי לחיותלאביך, אחר

 .ושאכן הבריא
מר   ': הוא  אמר, ר טימרמן"כאשר הלכנו פעם נוספת לבדיקה אצל ד

 ' !ה כול נעלם , אין לך עוד  סרטן, פטרסון
 ." אבי חי עו ד תשע  שנים ואז נ פטר משפעת

 אמשיך לעזור 
שהוא לא   , ןהוא א מר קו דם לכ.  ברונו גרונינג י דע את  שעת  מותו

גיזלה   .  אלא ת מיד הד גיש ש הוא ימשיך לעזור  גם א חרי מותו, יזדקן
דיוו חה   , שנשארה  בקשר ע ם ברונו גרונינג לא חר הב ראתה, קנולמן
 :כדלהלן

הוא אמר  , כאשר ברונו גרונינ ג היה כאן בפעם האחרונה, 1958-ב "
לא   ': הוא אמר  בפשטות', אני עומד לעזוב ' או ' , אני אמות': בין השאר

עדיין אהיה   , א ך כאשר כבר לא אהיה כאן , אהיה ביניכם עוד  זמן רב 
 ' ! חישבו על כך . ע דיין אוכל לעזור לכם. ברוח לצדכם

   .לשמע ד בריו אלה,  הייתי מאושרת ושלו וה מא ד
כאשר הוא . ברונו גרונינג א מר דברים  דומים גם לגר טה הויזלר

 : אמרהוא  , 1952- י מים ב 3וייט ב גלן במשך '  ביקר אותה בר ח
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אך  לא  , גופי א מנם ייט מן בא ד מה. גם  עליי,  על כל האנשים ל מות"
אך כל אדם . ואמשיך לעזור, אהיה שם עבור כל מ י שיקרא לי. אמות

 ." יחווה אז  עזרה והחל מה מ תו ך עצמו

 הכול הוכן
 : יוליה הוכריינר  חוותה אישו ר לתחזית זו

ותו   כאשר הגיע אדם מולנו א, כר האופרהיחציתי עם בעלי את כ"
א מרתי ', זהו  ברונו ג רונינג, תראה ' .זה היה ברונו  ג רונינג, הכרתי מיד

 . אבל אני רציתי לברכו .הוא רק שאל מ ה אני  רוצה. לבעלי
 ךהאם אני יכולה לומר ל" :הושטתי את י די ושאלתי, גשתי אליוינ

 מ היד     .הוא  צחק  וש מח   שהכרתי אותו  ושא מרתי לו  שלום  "?שלום
א מרתי לו ש בעלי כבר המשי ך    . רך כ ל גופישלו יצא זרם שזרם ד

,   י ש לך ב עיות': על כך הוא השיב . ללכת ושלצערי לא אוכל להישאר
  , אכן היו לי בעיות גדולות ב אותה תקופה ' .אני רואה זאת עליך

 הוא נתן לי את הכתובת   .ושאלתי אותו האם אוכל לפגוש אותו אישית
שמרי  ,  הוא  יתן ל ך כוח  ': ו אמר,וכ דור  נייר כסף, של אשה בשם  דוי טש

 . 'עליו תמיד אצלך 
 הוא  השמיע  טענ ות על כך  שא ני מא מינה    .מיהרתי א חרי בעלי

 .  בדברים כאלה
עברו שנים  בהן לא ש מעתי  מברונו  גרונינג  ושמה  של ג ב רת דויטש   

היתה זו   , איב דתי את  בני, כ תוצאה מתא ונה,  לא חר מכן .נשכח מ מני
 לא  רציתי יותר    . ודיכאונית  נע שיתי חולה  . מכת ג ורל קשה  עבורי

 .  לחיות
,   יום א חד .    שבה  נהגה  אימי  לקנותמכול תבשכנותנו  היתה  חנות  

   . שאלה בעלת  החנו ת את  אימ י לשלומי וה אם כבר ה תאו ששתי מ אבלי
  .  אז  פנתה אליה אשה  א חת  והציעה לעזור לי .  ענתה אי מי',  לגמרי לא '

פרה לי על  יי מי  ס א .היא נתנה לאימי  מ ספר טלפו ן כדי שאתקשר  אליה
 .גברת זו והציעה ש אגש אליה 
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 לפני כן  .אך אימי התעקשה ולכן הלכתי, לא רציתי לראות איש
הציעה  מיד שא בוא   , שש מח ה לשמוע את  קולי, והג ברת, התקשרתי

 . ואמרה שת מיד יש לה  זמן בשבילי, אליה
 והת ברר שזוהי אותה   , בלבביותיבלה א ת פנייהיא ק, בלכתי אליה
 היא  .אליה שלח או תי ברונו גרונינג שנים קוד ם לכןגברת דויטש 

פרתי לה על י א ז ס .מה שלא ידע תי,  1959-אמרה לי שהוא נפ טר ב 
 . המפגש שלי איתו ו על הבט ח תו שיתן לי כדור גדול

 עם   אתשעו ד  בח ייו ברונו  גרונינג  דיבר על כ ל ז, להפתעתי התברר
כדור   , )יעבור(, הו א השאי ר עבור גברת ה וכריינר . גברת דוי טש

 .   ג ברת דוי טש נתנה ל י אותו .מתכת
 נראה היה  . לא יכולתי כלל לתפוש זאת .היה זה פלא בעיני

הביק ור אצל גברת   , ה מועק ה, שברונו גרונינ ג ידע  מראש   על מות  בני
 . 'דויטש וכ ו

פרה לי הכל  עליו ו על יהיא  ס .  הייתי זמן  ממ ושך אצל  גברת  דוי טש
יא עו דדה  אותי ו דרבנה  אותי להאמין   ה, היא  הבינה לג בי מצ בי . הכוח

 . שברונו גרונינג ייתן לי כו ח
הוא יצר בגופי תחושות של זרמים כמו    . הכדור בידי ממ ש בער

כאשר לחצתי את ידו של  ברונו ג רונינג בכיכר , שנים קודם לכן
 ."  בלתי אז מרפא לנפשיידרך ברונו גרונינ ג  ק . האופרה
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 IIחלק 

 חוג ידידי ברונו גרונינג
שפ ועלו הגיע  , האמינו בכל העולם, לאחר מותו של ברונ ו גרוני נג

ש מו  של ברונ ו   . המולת ה תקשורת  שכחה ,  עניין הציבור  נמו ג. לקיצו
רבים  מידי ד יו חשו  אף  הם נ טושים  וה פנו את ג בם  . גרונינג נשכ ח

 . לחוגיהם
גם לאחר  ,  םשהו א יעזור לה, רק מעטים  מהם הא מינו ב הבט חתו

 Heilstrom-ה:   רק  מע טים מהם היו  עדים לבלתי ניתן להבנה. מותו
הם היו עדים כיצד , מלבד מאורעו ת אדירים בעולם. עדיין פועל

. החולים ה משיכו לה חלים ו כיצד נעלמו  מ חלות  בלתי  נ יתנות לריפוי
העולם רצה לשכוח את ברונו   . כבר לא הבחין בכך, אך הציבור ככלל

,  האנשים המשיכו לחיות ולסב ול.  עלם ממנו ל ח לוטיןלהת, גרונינג
 .כאילו הוא מעולם לא היה  קי ים

השם ברונו גרונינג  צץ שוב , אך לקראת סוף שנות השמונים
.   חות ה חלמה" הוצג ו ד ו, הי ו שיח ות ב קש ר לחוג הי דידים. בתקשורת

 : כמה כותרות הכריזו
 ."עושה הפלאים שוב  בח דשו ת"
 ברונו גרונינג עדיין מרפ א כיום רופא הפלא ים ! מעבר להבנה"

 !" מהעו לם שמעבר)   שנים לאחר  מותו32(
 מוכחו ת ומאושרו ת  –בדרך הרו חנית הטהורה  ' החלמ ות פלא'" 
 ." ידי רופאים עצמאיים-על
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ההתרחשויות   , היו  רב הדיווחים שליליים, למרות שבמהלך  חייו
  עיתונ א ים רבים היו. סביבו  היו מ וצגות  עתה   ב אופן חיובי  בהחל ט

שו ח חו  עם  , חו ת ה חל מה"הם עקבו  א חר דו .  מוכנים כעת  להכיר באמ ת
ה חלמ ות מ דהימו ת   . ואכן ס יפרו על חווי ותיהם,  האנשים שהחלי מו

:   בדיקו ת רפואיות מאשרו ת. Heilstrom-התרחשו ע קב קלי טת ה 
 ". בחו ג ידידי  ברונו גרונינג  ה כוח האלוהי  ממשיך לע בוד"
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 תכלית ומטרות החוגים: 5פרק 

המפוזרים על , י ברונו גרונינג מ חו לק לחוגים בוד דים רביםחוג ידי ד
 איך ,עזרההכאן מלמדים את  מחפשי  . פני גרמניה והמדינות השכנ ות

שיטתו של בר ונו גרונינג  מוס ברת בהרח ב ה . Heilstrom-לקלוט את ה 
 .  מ דוו חים  על החלמו תיהם, והאנשים שהחלי מו

   הראשוניםהחוגים
כיון   . הת שתית לארגון  הח וגיםברונו גרונינ ג עצ מו ה קים את 

שהאיסור על ריפוי המשיך לרדוף אותו ונא סר עליו להקים את מרכזי   
.  הוא חיפש דרכים חדשות לפעו ל בחופשיות, הריפוי אותם תכנן

 לא   הספיקה כדי  ,פעילות ההרצאות ההת חלת ית במק ומו ת השונים
א סור היה ל חזור   .  למלא את הצרכים של  מ חפשי העזרה הרבים כל כך

 . 1949-כמ ו זה שנ אסף  ב קהל עצום כנס ול
את מחפ שי העזרה כינס בכ ל המדינה ואז ברונו גרונינג נסע 

ו מנחי   החוגים  דאג ו  , הם נפגש ו ב קבי עות גם  בהע דרו.  בחוגים
.    ה וא ע צמו ביקר  ב חוגים הש ונים ו נתן הרצאות,מעת לעת. לצרכיהם

עת   בלעקוף  בדרך זו ה וא התכ וון להגיע  לאנשים רבים ככל האפשר  ו
 עק ב חו ק המ טפ לים ברפואה ,ובעונה א חת את ה קונפליק ט שנגרם

דבר  שמותר היה   ,  ב חוגים ה וא הרצ ה רק על א מון וא מונה.   משלימה
 ).  חופש  הבעת דעה (   בחוק  החו קה הב סיסי 5לו לעשות בהתאם ל סעיף 

 הוא הקים את  1953-ב, כדי להבטיח כיסוי לגבי פעילות ההרצאה
התא חד ות הת מיכה בחיים   ", 1958-ו ב יורשא ת ו, "אירגון גרונינג"

אך  שני  האירגונים לא  מילאו  את  ציפיותיו כי הם   ".   רוחניים ו טבעיים
 . הגנה  או בי טחו ןלו לא העניקו 

 הוא  ,לאחר  מכןאך זמן קצר , האירגון האחר ון שרד, לאחר מותו 
 הו קמו אר גונים   ,בנו סף לכך.  מזימות ו תחרות,  התפלג בעקב ות קנוניו ת

אך , ד טען לזכות להמשיך את פועלו של ברונו גרונינגכל אח. נוספים
 נעשו אותן  ,כך-זמן קצר אחר. בינם לבין עצמםלא פסקו לריב 
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.   "איר גון גרונינג"שגיאות שפעם  גרמו  לבר ונו גרונינג  לפרוש מ
המהומ ה שלעיתים  קרובו ת מ תפתחת  בכו חות  עצמ ה באירגוני ם   

 את כוח הריפוי –הדחיקה  את ה מור שת הרוחנית של המרפא  , שכאלה
 .  והשיטה

הי א עבדה   .  גר טה הויזלר הקי מה ח וג ידי דים משלה,1979-ב
1950-זכתה  דרכו בה ח למה ב , במשות ף עם  גרונינג ב משך  שנים רבות

  זכתה , קרוב  לתשע  שניםבמשך  .   חו גים ב או סטריה23ואז ה קימה  , 
כשהם לא הוגשמ ו עוד   .  את האידיאלי ם האמיתיים שלו מקרובלהכיר

היא החלה לבנות ש וב  את פועלו של , והה חלמות הופ ח תו, באירגונים
,   חוג הי דידיםכך הלך וה תפתח  . ברונו גרונינג  בעזרת  קומ ץ  ידידים

ה חו ג ב חיפוש העזרה   מאז התרכז .   התא חד ות או   ארגוןהיה עו ד לא ש
 . ובהחל מות
לאחר . ראש ו ניםהחוגים  התרחב ה מעגל  מ תוך תריסר ה,עם הזמן

להכיל את הידידים   הויזלר '  של גבביתהסלון הספיק  תחילה בש
בסופו של  ד בר היה צורך ,  לאומייםהכ נסים את הבמפגשי ה חוג  ואפילו 

 היה עליהם לשכור ,כך-זמן קצר אחר . בהשכרת חדרים  גדולים יות ר
אוסטריה   , ה חוגים בגר מנ יההתרחבו . אולמות ג דולים עבור הכנס ים

.   ברות גר מנית ה תרחב ל מדינות  שלא  היו  דו ףחו ג הי דידים א .  ושוויץ
והוא עלה לכמעט עשרת   ,  700- היה למעלה מ 1985-מספר הידידים ב 
 . 1993אלפים בתחילת 

.   אפילו התעניינות הציבור גדלה שוב  בסוף  שנות  השמונים
ההתעניינות דעכה לאחר  מו ת ברונו גרונינג והאירגונים  בקושי עשו   

 לפני ,שלושים שנה היו צריכות לעבור.  דבר כדי להחיות  אותה
ה מספר העצום   .  התקשורת ת חזור להתעניי ן בתופעת ברונ ו גרונינגש

גרמה   , וההכרה ה גוברת של הרופאים ו המר פאים, של ההחלמו ת
 חו ג ידיד י   ,כיום.   מתרחשלרדיו ולטלו ויזיה לשים לב ל, לעיתונות

אין . ותברונו גרונינג הוא גו ף איתן בתחום שי טות הריפוי האלט רנטיבי
 . אפשרות עוד להתעלם  ממנ ו
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 מפגש חוג
מדוע  הם מגיעים   ? מה גורם לכל כך הרבה אנשים להתאסף 

,   אניטה הונה?   מה  בדי ו ק קורה  במפג שים אלה ? למפגשי הח וגים 
את " מרפאים רוחניים כיום"מתארת  בספרה , ככתבת עצמאית

 : חוויותיה  במפגש  של חו ג ידי די ברונו גרונינ ג
ב מלון גדול   אנח נו יושבים בא ולם כנסים .  1989באביב  , מינכן"

  :    מהמ עמד  הבינוני רגיליםאנשים, יוצא  דופןד בר אין כל . במינכן
 . מו עדון תר בותמזכירה האווירה 

ה ביש, בין הנוכ ח ים. שלושים אורחים יושבים ס ביב שולחן ארוךכ
ידו   -על.  יוש ב גבר הנראה כב נקאי,ב מרחק כ מה כ יסאות.  ת חו והבעל

אין  .  סבתו תא ו שלש ם יושבות ב חורה צעירה אל גנ טית ולפחו ת שתי
יש   ; אין  דבר  הקשור  בה תלהבות. ביניהם מישהו  בעל  חז ות פ נאטית

אך  משהו  מאו ד בלתי רגיל   .  כאן אווירה של בין ציפייה להתפכחות
ב קרב הפרצופים ,  בינוניהמ עמ ד בני ה  ו של קורה בהתכנ סות  ז

של   החלמה  מת וך  , היכול להעלות   חשד  לדיעות  ק דומ ות,  היומיומיים
' -האנשים ב. על הקיר ישנה תמונה של ברונו גרונינ ג? ם אמונה בניסי

Munchner Hof 'כי הם   ,הם נפ גשים.  נפגשים  במטרה  להרהר בו 
כל אח ד י כול לספר על   . משוכנעים שכו ח  זה ע דיין יכול לרפא כיום

בחורה   .  אותן ח וו ב גופם  שלהם, החל מות יוצאו ת דופןשלמקרים 
היתה לי  תח ושה של   ב דיוק  :  "צעירה עדינה  מד ווח ת ב קו ל שקט

 ". התחש מלות
בר דרך   ו עהזרם ה רגשתי : "ידה או מרת  דבר  דומה -ישה אחרת  על א

עקרת בית  מב וגרת  מ דברת על ח ום  ". כל גופי מלמעלה ע ד למ ט ה
 פסק כאב   ,אצל אישה אחרת. גבר  מתלונן על כאב. פתאומי שעלה בה

.   כעו בדה, הכל נאמר  בש קט.   ראש מנדנ ד והש איר תח ושה  של שחרור
  הביא  שHeilstrom -  ב , ולם ברגע זה  חשים ב אנרגיה מהיקוםאך כ

 . ברונו גרונינג
שחררו .  נתקו עצמכם מכל העו מסי ם שלכם וממה שמעיק עליכ ם"

אני   .   בצורת הכו ח ה מרפא האלוהי,עצמכם לחלו טין וק בלו את   החיובי
גרטה  הויז לר למאזיניה אמרה  ..."  מקווה  שהוא  מ מלא א תכם ל חלוטין
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; ב מינכן ישנם תריסרים.  יושבת ראש חוג גרונינגהיא; כבר בהתחלה
כמעט כל שבוע   .  כבר ישנם ע כשיו אלפי תומכים בדרך,בשאר גרמניה
ק בוצה מ קומ ית של ידידי גרונינג ה מתכ וונת להיפגש   , קם חו ג ח דש
 .ל"אלא גם ב חו ,  והדבר  קורה ל א רק בגרמניה.   באופן קבוע

.  66-בת ה,  הנף אן כולם מקשיבים למה שאומרת גברת הויזלר מכ
מוכנים   כ י הם  ד בר ה מראה .   ידיה ם פתוחו ת, עיני האנשים  עצומו ת

 לא לשלב את ידיהם   ,גברת הויזלר אמר ה להם קודם לכן.  לקלוט
הדבר עוצר את  זרימת הכוח ה קוס מי ה מו ביל להחלמה   .  ורגליהם

אני י כולה לראות איך בחור צעי ר עם עיניים .  והמסלק  את המ חלה
 .  וגם ר בים אחרים. עצומות  מתכוו ץ

הם או חזים  בקשת  אלומיניום    ;ם יושבת  קבוצה  של אנשי ם רגיליםש
. שפעם ברונו גרו נינג נתן לידידיו" מגבר "–ומעבירים אותה ביניהם  

כאילו : כפות ידיהם פתוחות ומופנות כלפי מעלה, ידיהם על ירכיהם
הם יו שבים  בכיסאותיהם   . עיניהם עצומות. הם רוצים לתפוש מים

 . גופם רו עד.   ום מתכו וצים כאילו מי שהו נקרע מ שנתוופתא
דפדפת י בתיקיית ארכיון ישנה מי מי הפרסום   : בר  מוזרהבחנתי  בד

וכול ם משת משים   , ח ות עדים ש אינם ידועים כבר כיום"שלו וקראתי דו 
הם  מדברים על : 1989באותה שפה כמו ידידי ג רונינג באביב 

 על כוח  ריפוי הזורם ,קרהבכל מ , חום א ו קור ו גם  על כאב, עיקצוצים
כיום   . לאנשים יש  תלונות, אך לפני כמעט כל החלמה.  דרך גופם

.   וכך הם  קראו  לזאת אז, "Regelung" ידידי גרונינג  קוראים לזאת   
אך האם .   א תם חשים בזאת כשהיא עוז בת,המחלה מ שתחררת בכא ב

 ?היא באמת נ עלמת 
 ע וקבת  אחר   ,67אישה  שנראית  בריאה ואתל טית ב ת ,  .ליזבט יא

 ה מס פרים עד כמה   ,יש לה  א ישור רפואי מרופאים. שיחתנו  בעניין רב
.    לא  יכולתי לקום  מ מיטתי,1971-בבקר   אחד  ב ב :  "מצבה היה  גרוע

הוא הגיע   . היה לי כאב  גב  ח מו ר.  לא יכולתי לשבת ולא  לע מוד
 ע מוד   ,וע ד  לראש מהדיס קים ב עמו ד השי דרה  שלי עד  חוליית הצו ואר

 היתה ,בנוס ף לכך."  מצוקת עצב הירך,  צב ירודשידרה ועצבים במ
עכשיו  . דיכאון ונדו די שינה, חרדה, עצירות, השרירים חולשה של
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היא חוותה ה חלמה ספונ טנית ב מהלך ה רצאה בקשר . הכל נעלם
ישבתי  ש ם ופתאום  היתה לי  תחו שה  משונ ה  מאוד   .   "לברונו גרונינג 

:   ם אחת נוספתהכאב שב פע."  הכאב והחולשה פתאו ם נעלמו. בירך
מרגישה   עד  היום  אני .  א ך החזקתי  מע מד, לא ישנתי לילה שלם"
והיא אפילו  מעיזה לרכב  , היא  איננה זקוקה  ע וד למקל הליכה."  סדרב

.    היא  מ סתדרת ללא תרופות  להן נזקקה בע בר.  שוב על אופניים
  1500ישנם  לפחות , בהתאם להצהרת סוכנות ליחסי הציבור הגרמנית

!)   1989בת חי לת (פובליקה הגרמנית בלבד איש ואישה בר
  , כאן  וגם  במ די נות השכנות.   המתכווננים  לברונו  גרונינג  מידי  יום

 שדיווח ו   ,שו חח תי עם למעלה מתריסר אנ שים.  קמים ח וגים ח דשים
הם  חוו  את נ ס הריפו י בעזרת כוח   . על מקרים כמ ו זה של אליז בט י

 ." בלתי נראה

 חשיבות מפגש החוג
 שיטתו  של ברונ ו גרונינ ג בהר חבה   וס ברת  מ  ,במפגשי ה חו ג
על מ חפשי העזרה ללמוד איך להשת מש ב מחש בה   . ומועברת הלאה 

 אנשי ם יכולים לא ,בדרך זו. חיובית ואיך לחזק א ת אמונ תם בעצמם
 . אלא גם  לשמור עליה, רק לזכות בהחל מה

מ חפשי  .  שי טתו  ברונו  גרוני נגשלידע  ה העבר מ וכיח  את  חשיבות 
כמו   , ו לאחר מפגש אח ד בלבד עם ברונו  גרונינגעזרה רבים החלימ

הם   .  מב לי להכיר את הרקע  הרו חני  להחלמה,  בהרפורד או  ב טרברהוף
כוח   .Regelung - או על  ה Heilstrom -לא ידעו איך ל קלוט א ת ה 

 כל זאת לא היה ,:הידע בקשר לטוב ורע, הישיבה הנכונה, המחש בה
ת לג בי המשך ש מירת    או  ספקו ,Regelung -אם הופיע ה . ידוע להם
לעיתים אף חלשים  מ די באמו נתם  ; הם היו  בכוח ות ע צמם, ההחלמה
לכן נאמר לעיתים   . הישן לא  מע ט אנשים  חזרו לס בלם. בבריאות
אך  כל  מי שהכי ר את   שיטת ו  .  שההחל מות  לא י חז יקו מ עמ ד, קרובות

שהד בר נבע רק מתוך   , ידע, של ברונו גרונינג והבין את חוקי הרוח
אם אדם אינו  ,  למשל.  ה או  חו סר ידע ה קשור בהגיון הרוח חוסר א מונ

,   יודע על כו ח המ חשבה  ומ ח שבותיו  ממשיכות  להסתוב ב  סביב ה מחלה
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,   המ חלהבצ ורת , הוא יאב ד שו ב את  בריאותו  כי הוא  מושך  שליליות
 . דרך מח שבותיו

 להכיר את   שיטתו   של ברונו  , ח שוב  עבור  מ חפש  העזרה,כךאם 
 - להמשיך   לקלוט את  ה ,  כן  מאד  חש וב  עבורו.  גרונינג ב מפגשי  הח וג

Heilstrom  . בכך .  )ב טרייה (הלסולל את האדם דימהברונו גרונינג
.  אנחנו  מאב דים אנרגיה   באופן קבוע , מד ברים ופוע לים,  שאנו ח ושבים

.    שלנוהה סוללעלינו  למלא  את , במטרה  להישאר מלאים  אנ רגטית
ידי השתתפו ת   -ת  ועל יומיו מיEinstellenידי  -ניתן לעשות זאת  על
ברונו  גרונינג כותב   , ב מ כתב למחפש  עזרה.  קבועה ב מפגשי ה חוג 

 :כדלהלן
  ודאג לכך   )היבטרי (   עצמך לסוללהד מה, כל עוד א תה  חי"

לא רק עבור   ,   כך ש תמיד  תוכל  להכיל את האנרגיה הזמינה,שתתמלא
תוכל לתת  אנרגיה גם , אל א כמו סוללה, , חייך וקיומך האישי

 ."כשהם מפגינים  חסר בא נרגיה, לבני מ שפח תך, שללמ, לאחרים
.    נפגשים במ חשבות  אמונה  ו בלב פתוח, במפגשי ה חוגאנשים רבים 

ככל שיותר  .Heilstrom-כאן ניתן לקלוט באופן אינטנסיבי את ה 
 . כך מתגבר הכו ח, Einstellen  עושיםאנשים 

 עבודת צדקה
הוא הזכיר שו ב ושוב  .  ברונו גרונינג רצה לאח ד א נשים בהרמוניה

 . לגבי מצוות הצ דקה  להם
מש אלתי  .   ואה בת לרעך כ מוך.  עליהם לדעת ש הם שייכים  זה לזה"

 כך שכולם  יוכלו לזכות ,ורצוני שאנשים יתקשרו  שוב זה לזה
 ." בהזדמנ ות לקבל עזרה

.    רוב האנשים מגיעים לחו ג מתוך מש אלה לזכות בבריאותם מח דש
אלא  גם ת חושה  ,  בריאותלא רק   משיגי ם , Heilstrom-אך בעזרת  ה 

שלווה ו אושר זורמים   , ביט חון, הלב נפתח. חזקה יותר של רצון לחיות
 .  ממלאה  את הנש מה,ואהבה בלתי צפוייה  לחיים, לתוכם
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מ תעורר דחף  ,  ברבי ם מהאנשים שהחלי מו,  עקב ת חושות אלה
הם  רוצים  לעזור בפועלו  . להעביר הלאה את  האושר   החדש  שמצא ו

שה אנשים האחרים יזכו בהז דמנות לזכות   של ברונו גרונינג כך 
 . בהחלמה  ובשינוי פנימי

בדיוק   כפי שהוא .  פועלו של ברונו  גרונינג ה וא אק ט של צד קה
כיום אסור לאיש לק בל כסף ע בור   , מעולם לא רצה כ סף ע בור ה ריפוי

ניתן  רק   .   היא  על ב סיס  התנד ב ותי,כל פעילות  בח וג  הידידים. עזרתו
 .תלקבל החזר כספי על הוצאו 
והו א ר וצה לפעול ,    שאלוהים הוא  אהבה,ברונו גרונינ ג ת מיד  הד גיש

ול א ניתן לקבל , אך לא ניתן לשלם עבור אהבה אמיתית. דרך האדם
,  אם הדבר יהיה נפוץ  ביחסי אנו ש. היא מ תנה א לוהית; תשלום עבורה

 .יושג חופש  על פני כדור הא רץ

 תועלת מפגשי החוג
 היא  הפעילות ,ונינג נקודה  חשוב ה בשי טתו  של ברונו גר

אלא , בצפייהאין עליו לשבת  סתם  .  האינדיבודו אלית של כל אד ם
עליו להביא   .   להביא  לשינוי פנימי, עליו להיות מ עורב  בהחל מת ו שלו
ורק   , להילחם ברוע ולא  לקבלו, למודעו ת את מש אלתו ומ טרתו

 כדי ,השטן ינסה  כל דבר. זהו מאבק ת מידי.  החיובי, להפנים את הטוב
על האדם ללמוד  לבנות מח סום   . האלוהית, סיט אותנו  מדרך הישרלה

 . ולהת עמ ת איתו ב חיי היומיום, פנימי נגד כל הרוע
 :  חש יבות מפגשי ה חו ג כדלהלןעלברונו גרונינג הצהיר 

אלא  בא מת  חשוב  , אין מדו בר רק בהשת תפו ת במפגש  החו ג"
 הכל  כי, שתישארו בנתיב הנכון וש ת מיד תזכו ב עידוד לא ל סטו ת  ממנו

 ."  לטובתכם
מפגש החו ג עוזר לידידים לא לשקוע במאבקים יומ יומיים עם 

נגלה  היכן אורבות   ,  כל עוד  נהיה  טעונים.   מחש בות  וח וויות  שליליות
נפת ח  את נשמתנ ו לשמיים ולא נ אפשר לרוע . לנו מלכודות  הרוע
 . לחסום או תם בפנינו
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ת את   האפשרו, יש לא דם את  הקשר האלוהי  הברור, דרך הנש מה"
חי  עם  , שב מציאות הו א  רוח, אם האדם.   לקבל את מ סר האלוהים

נש מתו  תי חס ם והוא  יאבד  לחלו טין את  הקשר  עם   , הרוע ב מו חו
 !"  א דם  שאין אלוהים בלבו יהאהואי אז.  אלוהים

כאן . ל המ גיעים  אליומפגש ה חוג  מהווה  עזרה  רבה עבור כ
שאר   על  מנת להי ,  ב מטרה,ביכולתכם לקלוט  את האנר גיה הנח וצה

איך   ,  ביכו לתכם ללמוד איך  לזהות  א ת הרוע,כמו  כן,   ת מידטעונים
ברונו גרונינג הצהיר .  להגן על עצמכם ואיך לשמור על בריאותכם

 : במילים פשוטות  איך ניתן להשיג זאת
אם .  יהיה  שלכם, מה שאתם קולטים, מה שאתם נו טלים לעצמכם"

תמיד יהי ה   טו ב ה, תשימו א ת הרוע בצד , תפנימ ו רק את ה טוב ותקבלו
 ." לכם את הטוב

הו א יפנים את כל השליליות  ה מגיעה  אליו  , כאשר אין לאדם אנר גיה
ב מקום  אחר יש לו , שם הוא מתאכזב, הוא נפגע פה . במהלך היום

;   ישנן  כל כך הרבה הזדמנויו ת לק לוט את הרוע. קנאה או ז עם, צרות
אם . יליות  תצטבר  עוד  ועו ד  של,עם  ח לוף הזמן.  וזאת על  בסיס  יומי ומי

  , מ קריות שליליתאל  הוא  מע דיף להתייח ס לכך כ,   נעשה  חולההאדם  
אלא  ,  המ חלה  אינה ב א חריותוכאילו  ש.  אינו   מתייח ס לכך כלל שאו 

 שהו א עצמו  אס ף   ,הוא  מתע לם לחלוטין מה עוב דה.  באחריות הרופא
 .ושהמ חלה  היא רק ההשתקפות הנראית  לעין; את כל השליליות

ידי ם ישנה הזדמנות לפטור עצ מם בדרך  ליד, במהלך מפגשי ה חוג
הם יכולים להפנים את כמות   . לרוקן את נשמתם, הרוחנית מכל הרוע

  במטרה  להתמו דד  עם ה חוויו ת היומיו מיות   ,הכוח ה חיובי לו  הם זקו קים
 . להישאר  חזקים ולה תגבר על הרוע, הקשות

.   שלא יהיה לו דבר  משותף   עם הרוע,מטרת כל א דם צריכה להיות
על הא דם ללמ וד  להבדיל בין   .  יש  צורך  בזמן ל התפתחות, אך עד  אז
 הוא ,לשם כך.   לזהות את שגיאו תיו ולנהל מלחמה ברוע, טוב לרע

הוא יוכל להחזיק באמונה בט וב   , רק אם הוא מל א כוח. זקוק לכוח
 : ברונו גרוני נג אמר בפש טות.  ולנצח את הרוע

 !"  י נצחי, היכול לה חזיק  באמונה  אמיתית  באלוהים, זה המת מיד"
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 מבנה חוג הידידים: 6פרק 

,  1979-כאשר גרטה הויזלר הקי מה  את חו ג ידידי  ברונו גרונינ ג ב 
אך   .  הוא  היה יותר  כמו  משפ חה  גדולה. בקושי היו  ב ו תריסר  ח ברים

 . כך גדלו  ת חומי ה אחריות, ככל שגדל החו ג
קמו  מע גלי .  קהילות ח דשות  דרשו  מנ חים ואחראי  קופה  משלהם

קמ ו מ עגלי   . ת העזרות ו ההחל מות ש קרוכדי לתע ד  א, ח ות הצלחה "דו
הפכו יותר   , כל מיני תפקידים ש תחילה לא נראו כ מש מעותיי ם. רופאים

,   העתק ת קל טות ההדרכה, הדפס ת חו ברות ההדרכה: ויותר מורכבים
וכן   , עב ודת  הוידאו, המ קהלות, העזרה ה טכנית, אירגון הכנסים

 . התרגום לשפות זרות
הוא דורש עיצוב יסודי של  ש, המפעל למימ דים  כאלוגדל, מאז
העו בדה שכל הע ו זרים פועלים .   בהתאם לעקרונ ות  עקביים,המבנה

הדבר נכון  . מחייב ת מ בנה  ברו ר,  בהתנדבו ת ופועלים  בזמנם   החופשי
 אפילו חומר    ,ידי תרומות- מא חר שחו ג הידידי ם ממו מן רק על,במיו חד

 : נינגבהתאם לד בריו של ברו נו גרו, הלימוד ניתן לידידים ללא ע לות
 ."אינני מוכר את הכו ח האלו הי"

 מעגלי עבודה ומעגלים סגורים, מנחי חוגים
גם בכל קהילה י שנו מנ חה  , כולוחו ג הידי דים בראש  בדיוק כ מו 

לתת  למ חפשי ה עזרה החד שים  , ת לידידים/ הוא  או  היא א חראי. אחראי
ולהעני ק להם עזרה , ל שיטתו  של ברונו גרונינגע היכרותשיחת 
 . ותמיכה
הוא  לא רק מכין   . ה קורה בקהילה שלו , דברחה  אחראי  לכל המנ

 שהעזרו ת וההחל מות   ,א לא גם דוא ג לכך,  ומנחה  את  מפגשי ה חוג
ו שעב ודת הפרסום   , שה קופה ת נוהל בצורה מס ודרת, שקורות יתוע דו

 . תתבצע
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המנחה   . ברור שאדם  אח ד אינו  יכו ל לטפל בכל הפעילויות ה לל
אחר מטפל   , חות ההצלחה " ד דותיעובאדם אח ד מט פל . זקוק לעוזרים

ואחר דוא ג לידידי ם שאין להם אמצעי תחבורה ומביא אותם   , בפירסום
 נפגשים במעגל הפעילים ובמעגלי  ,כל הפעילים הללו. למפגשי החוג

דנים ב תפקידים שיש , הם נפגשים בהפ רשי זמן קבועים. העבודה
בו דה   העש, יש לוודא בכל עת;  די אין אך  בכך.לבצע ומתכווננים י חד

  , הדבר ה חשו ב ביותר הוא. ת  על רוחניות  ואהבת האלתהיה מושתת
 .שמחפשי העזרה אכן יק בלו  עזרה

 חות ההצלחה"מעגלי דו
תיעו ד כת וב ש ל העזרות   ל,  יח ס  חשיבו ת רבהברונו גרונינ ג

  , ההייתהתודה הי חידה  אותה ביקש  מהאנשים שהח לימו . וההחלמו ת
למה הם  עמוד  התווך   חות הה ח" דו.  חות  הה חלמה" הגמול הכן של דו

עדות לפועלו של אלוהים ותמיכה אדירה עבור מחפשי   , של פועלו
 .העזרה

לרוב .  נח שבת לחשו בה ב יותר,חות ה החלמה"  עבודת דו,גם כיום
חו ת   "  בהם  מ טפלים בדו, חות  הצלחה משלהם" החוגים  יש  מעגלי  דו

כמה זמן נ משכה המ חלה   : "כגון, נשאלות שאלו ת ס פציפיות. הידידים
אלו תרופות   " "?א יך קרא הרופא למחלה " "? היו התלונות מה" "?

איזה שיפור חל למעשה בע קבות ה ק שר עם ברונו  " "?רשם הרופא 
אותו לא  יכל ,  מ ה יכול הא דם  לעשות שוב  לאחר  ההחל מה" "?גרונינג 

, לרכב  על אופניים, לעלות ב מדרגו ת: לדוג מא (לעשות קו דם לכן 
 .וכן הלאה" ? בדיקה  חוזרת האם נערכה" "?)  'וכו, לעבוד ב גינון
עורכות   ,  עבודה  מרוכזת  וכמ ה שיחות  עם הא דם שה חלים,לעיתים

 . ח ההחל מה בפני מ עגל ה רופאים"  לפני שניתן להציג את  דו,שעות
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 מדעית-הקבוצה הרפואית
רופאים בח נו את   מ ספר . 1986-מעגל הרופאים הראשון ק ם ב

ות נוספו ת   הם  שאלו ש אל. מ ומ חיו תם הרפואיתא מצעות  ההחלמות  ב
וביקשו   , את האנשים שה חלימו  וכן  את הרופאים ש טיפלו ב הם

חות   " דואשר ניתן היה ל,ב דרך זו. מס מכים רפואיים ובדיקות  חוזרות
 .דרך מ מצאים  ובדיקות  רפואיים,  החלמה רבים

-הק בוצה  הרפואית"התפתחה , מ תוך אות ו מע גל רו פאים, מאז
מט פלים ברפואה מרפאים ו ,  אליה  משתייכים  מ אות רופאים"  מדעית

הם , למרות  שלא כ ולם משתתפים  בה  באופ ן פעיל.  משלימה
מתעניינים בה ויש להם גי שה חיובית כלפי שיטת הריפוי של ברונו 

כ מה  מהם  מתכווננ ים עבור  מט ופליהם או  ממ ליצים לאלה . גרונינג
מאז   . לבקר בחוג ידי די ברונו  גרונינג, שאין ביכולתם לעזור להם

תופעת  "ם  כנסי רופאים המתעניינים ב מת קיימי1992תחילת 
 ". גרונינג
כתב במהד ורה הראשונה  של הספר , ח בר בחו ג הרופאים, .ג.ר ה"ד

“Das Heil erfahren, das ist Wahrheit”] זאת , לחוות  ישועה
 : חו ת החלמה  מתו עדים" שכלל עשרה דו, ]האמת

אני מודע  ,  חות ה חלמה "שב דקתי  מספר  רב של דומ ,עכשיו"
שה חלמות  קורות   ,  בלבדמקריות  לא יתכן כי  מדובר  ב : להשלכותיהם

כמ ו  , לאחר יצירת הקשר עם שיטתו של גרונינג וההת וודע ו ת לחוג
והחלימה   , ש סב לה במשך שנים מאולקוס בר גל. יעק בס' במקרה של גב

לא ני תן להסביר רפואית א ת הה חלמה ה מזורזת   .  תוך זמן  קצר ביותר
.   רונו  גר ונינג עבורה שקרתה  עקב  התכוו ננותם של ידידי  ב,הזאת

אך היתה   , שי טתוליע קב ס הדרכה ' גבהדבר התרחש  עוד  בטרם קי בלה 
וכך יכלה להשת חרר   ,   דרך הידידיםHeilstrom  -  מחו ברת ל מעגל ה 
 . (...) ממ חלה מכאי בה

 ?ע בור ברונו  ג רונינג " ה חלמה"הי מ
,   אם אדם נפתח עם לב מאמין לכוח הטו ב. בורו החלמ ה היא טיהורע
.   כל הרוע  חייב לפנות ע בורו מק ום.  יכול לזרום פנימהHeilstrom-ה
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יות  נפשחלה התנקו ת ברמה  הגופני ת והנפשית כך שמ חלות  גו פניות ו
 ה גורם לו ל עשות תפנית   , הא דם  חו וה  טיהור,מע בר לכך.  נעלמות

  ע ליה דיבר מר  ',התפנית הג דולה'זא ת היא . לאלוהים רוחנית ולפנות
החלמה היא תהליך שהוא  הרבה מעבר   , עבור גרונינ ג, כלומר. גרונינג

ויכולה  להיות לו השפעה  משמ עות ית על גורל   , לשחרור מ מחלו ת
בהנ חה שהוא מע וניין להמשיך ללכת בעתיד , החיים של אותו אדם

 ).של גרונינג ( בעקבות  השיטה 
 ?במו בן הרפואי "  ה חלמה"הי מ
 .כשמצ ב המ ח לה אינו נראה לעין,   חלההחלמהה
 יכול ,ג ורם המ חלה  בא נשים, גלית אם  המ חלה אינה  נ גםךא

בהתא ם   , הוא יקבע, באשר לזיהוי מקור המ חלה. להמשיך להתקיים
ב רצוני להבהיר זאת ב דוג מה ה מחול קת   . למומ חה שנפנה  אליו

 : לשלושה חלקים
 : קור אולק וס ב קיבהמ
 מ סביר  שהגורם  , ה מוד ד את  החומציו ת בקיבה רופא המשפחה  .1

 לציפוי המגןבין החומצה  הוא חו סר  האיזון ,לאולקוס בקיבה 
 . בדופן הקיבה

 את  ,המומ חה הפסיכו סומ טי המ א בחן בעזרת היד ע המקצו עי שלו  .2
בו   קונפל יקט ,מסביר שהסי בה היא, המצב הרגשי של המט ופל

כוח   כיצד ב מטופליו   רואה  י ום הוא מדי .  האדם  המ תייסרמצוי 
 . לגרום ל מחלה  יכול,דאגו ת ו חרדותבא מצעות  המחש בה 

כל  .  היא  הר וע,  שהסיב ה לאולקוס  בקי בה,ונינג   מסביר מר גר .3
אך ברצוני .  שאולקוס בק יבה הוא משהו רע,רופא יאשר
 כמו בכל  המחלות   , שה דבר מ בוס ס על כוח א מיתי,להדגיש שוב

 בכל מחיר רעיונות  הפריךרצה לי , כל מד ען מפוכח. האחרות
 שנ קבר  בעקב ות  המיכון ,אך זהו   חלק  מייד ע קד ום. שכאלה
 . (...) הישגיות לע  ושת תת ב חברה ה מ,ניהמודר

הם .  נלח מים  למען הבריאות ברמה ה גו פניתרופאי המשפחה
ה מו מחים  ה פסיכוסומ טים  . משתמ שים בתרופו ת להיל חם ב מ חלה
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מר     .טיפול באימ ון אוטו גני,  למשל, כאן  נרשם. פועלים ברמה הרגשי ת
  האמצעי . גרונינג נלחם את מאבק ה בריאות ברמה הרוחנית בל בד

-ה : הו א הטוב, נגד המ חלה שנובעת מ הרועכ, א נוקט ב ושהו
Heilstromלבריאות ולמחלה  משמ עות נר חבת ו עמוקה יו תר.  האלוהי   ,

 .  ( ...)כמייצגים את הט וב והרוע
 וכלהיא ת, פתח עצמה  לכוח הריפוי של אלוהיםתם הרפואה א

בהתחש ב  , לכן על עמית ינו. לפרוץ הרבה מעבר למג בלו תיה הנוכחיים
בפעילויות  האמונה כוחהפעיל  את ל, ב של הצלחות הריפויבמספר הר

   ."ולהפסיק  לסגור עצמם  בפני הריפוי הרוחני, הרפואיות שלהם
 איך רופאים יכולים להביא את  ,מתיאס  קאמפ  מדגים  באותו  הספר

 :פעילותם כך שתהיה בהרמונ יה עם שיטתו של  ברונו גרונ ינג
 שעל  ,י לה אמיןקשה ל, הא נשים החוליםמספרם הרב של לאור "

   פעילותו עבודה ב עק בותהםמקצוע הרפואה לדאו ג שתחסר לבעלי 
שיטתו   ל יש  ג ישה    כשלרופא,האין  זה  מח מ ם את הלב . ברונו גרונינ ג

הרופא יכול ?  היכולה באמת לעזור לגבי כל מחלה  ,של ברונו גרונינג
להתכוונן ,  לבקש עבור ה מטופלים  שלו, א מונהעזרת כוחה של הב

 או ת ן הוא רשם ,תופעות לוואי מהתרופותתהיינה   שלא, עבורם
הוא יכול לבקש עזרה והדרכה ויכול , בניתו חים מס ובכים . עבורם

ב עצמי  . לקבל תשוב ות לשאלות  ר בות  דרך התכווננו ת לכו ח  זה
העוזרת  , תחוש ה פנימית  מתע ו ררת,  שאינס טינקט   טבעי,  התנסיתי בכך

 .  לקבל תשוב ות והבהרו ת ביח ס לשאלות רבותאדםל
אלא ל מעשה הוא   , רונו גרונינג אינו  מע וניין לקחת  מהרופאים דברב

הוא   רוצה לידע א ותם  בקשר לק שרים בין גו ף   .  רוצה לתת להם  משהו
  , רופא הפונה ל ברונו גרונינ ג.  (...)  האדם והרק ע הרו חני של ה מחלות

הוא   . לד מיין ק ודם לכןהיה ל  ו  אותם לא יכ, יתוגמל  ויועשר  בכוח  וידע
ב מיוח ד לכל   , אני  מ קווה  ומתפלל שלכל האנ שים(...).  ל לא יהיה מ וב ט

  , תהיה הפתיחות לרצות לשכנע עצמם, עמיתיי השומ עים על שיטה זו
  ."שר לאמת שי טתו של  גרו נינגאב
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 ארכיון ברונו גרונינג
ארכיון  . ברונו גר ונינג את הארכיון שלו בעצ מואר גן במהלך חייו 

מא מרים   , חות הצל חה" דו, מכתבי בקש ה,   הכיל עותקים של נאומיוזה
 .תכתוב ת וכן הלאה, מהעיתונות 

 שהוא לב ליבו של ח וג הידידים  ,גרטה הויזלר שמרה על הא רכיון
הרצאותיו של  מ '  המז ון הרוחני 'ממנו  הידידים ש וא בים את  , ככלל

,   די עות מ ומ חים, מק ורות המי דע לגבי  מה שקרה אז ,  ברונו גרונינג
.   'וכו , ות א ופי של חבריוע דוי, )המשפט-בב תי(מס מכים מה משפטים 

 נמצא שם  כדי להבהי ר את הט בע הא מיתי של  פו עלו של ברונו   להכו
ה מנוג ד לדיו וחי העיתונו ת המש מיצים ו הוצאת דיבה   שהוא גרונינג 
 . אחרות

 הגאולתובנות לאור ה
נשלחות   , כדי ששיטתו של  ברונו ג רונינג תהיה נגישה לידידי ם

בחוברות   .  פעמים בשנהארבע, ללא תשלום" חוברות הדרכה"אליהם 
 הקשורות  ,הידידים על  חוויותיהם ועל תובנ ותיה םמדוו חים , אלו

 . בשיטתו של  ברונו גרונינג 
תובנו ת   [”Erkenntinisse im Licht der Erloesung“ספר  מתוך ה

  מתוך  חוברות   מסוי מיםחות  " ציטטות  מד ונאספו , ]לאור הישועה
  , של ב רונו גרונינגלדרך מ חשבת ו"ש ,הוא מעו ניין להראות. ההדרכה

 המובילות  את הא דם  להתעוררות  ,ישנן השלכות מרחיק ות ל כת
   ".רוחנית

 : להלן כמה קטעים
,   שיהיו בנתיב  אח ד עם  חוקי האלכך  ,  את  חייווליךעל האדם לה"

 !"  הרוע  'חס די' אם אין ברצונו להיות נתון ל חלוטין ל
צון לר,  בכל עת ובכל מ קוםתלהיענו ,על ילד אמיתי של אלוהים"

כך  גן  עדן יקום על   , יו י ותר אנשים ב דרך זוחככל שי . אביו שבש מים
 ."כל הב ריאהליביא ברכה ו, פני כדור הארץ במהירות ר ב ה יותר
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:   י שנ ו  פת גם   המ ב טא  ז את   הי טב .  האל והי   ינצ ח   בס ופו   של  ד בר,   ה טו ב"
ב א ופן  טב עי  זה ו  '  . א בל  בט ו ח,  ט חנ ות  הק מ ח  של  אל והים   ט ו חנו ת ל א ט' 

מלו וה  בה ס תג לו ת  גד ולה   של ה אנ וש ות   "   ה מהפ ך  הג ד ול"כי  ,  מא ב ק  ארו ך
חו ק  האי נ טלק ט  ו מי הירו ת עצ מ ית  וכל   ,  וינ תק  א ותה   מכו ח  ההר גלי ם ה רעים 

 . "  יכ ולה  לה תר חש  הי שו עה, רק  ב דר ך  זו.  התכ ונ ות  הש טנ יו ת
אלא   , ה מלטף  את  האגו, ה חיצוניב מישור הטוב  אינו לזכות  בהכרה  "

 . " באח דות ו באמון,  לזכות בהכרה ברוח הא הבה
אין  כל זמן  שעדיין   ,לא נכון להרצות בקשר ל תחום הרו חניות"

מבלי   , קריאהעל ידי    אם  הידע שלי נרכש רק . גישה לת חום זהלאדם 
 ." םזאת בחייליישם 

,  ת מיד ל ב למחש בותינו ולא לש חק  עם הרועלשים בואו נזכור "
אך עלינו  גם   !  כי יש לו  עוצ מה רבה  ,  לא לה מעיט  בערכו, כלומר

 !"יכול -הים הוא כללזכור שאלו
 לא יהיה  ביכולתנו  ,בלעדיו.  כל האהבה מ גיעה  מאבינו   שבשמים"

והוא הים אליו חוזרת כל , הוא המק ור ממנ ו נו בעת כל האהבה. לאהוב
 ." ממנ ו היא זורמ ת לתוך לב נו; רק הוא  מעניק  אהב ה. האהבה

  הנפוצה כל ,בואו  נשכח  א חת  ולתמיד  א ת דרך  החשיבה  השיפו טית"
נלמד לאהוב   , בואו נכיר באלוהי שבכל אחד. נו כיוםכך בחברה של

ב דרך זו  ביכולתנו  להתאחד  לחלו טין   .  אותו יו תר ויותר  ולכבד  כל  אחד
 . " עם אלוהים והמין האנושי

ביכולתנו  לעשות  את  הטו ב  ,  עם כל  ש עה ח דשה,  עם כל יום  ח דש"
 ." ו בכך תלוי גורל  האדם. או את הרע

אך   , כל לב חולהליקר  ערך  שיטתו  של ברונו  גרונינג   היא מזור "
זוהי אבן החוסמת  את הדרך ויש , אנוכיונהי ה , עבור מי שלבו הקשיח

 , הם רצו ל היפטר מברונו  גרונינג, כן. להיפטר ממנה
.  המשפטים ומותו , ונראה שהם הצליחו בעזרת האיסור על הריפוי

שאין   , אך הם לא ציפו  מחו קי ה אל להיות בלתי ניתנים ל ביטול
ידי כך שנפטרים מהגוף ושורפים אותו -אותם על אפשרות למחוק 
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אור  הישו עה מ איר עו ד  .  עזרות  וה ח למות אכן  קורות!  לא ולא . לאפר
 !"  יותר 

 עבודת הפרסום
גם עבו דת פרסום מכו ונת נחוצה   , בנוסף לטיפול ולימ וד הידי דים

ב מ שך עשרות שנים היה כ מעט  בלתי אפשרי . במטרה לה גיע לאנשים
 הקר ח   1989אך  מאז  ת חילת , נינג  לתקשורתלהכניס את  ברונו  גרו

כמ ה עיתונים  ו מגזי נים ניצלו את   , ביום  השנה השלושים  למותו .  נמס
 . והידידים כיום" רופא  הפלאים"ההזדמנות  לדוו ח על 
ידי סוכנות העיתונ ות הגרמ נית -פישר הופץ על. המאמר של פטר ו

  ה1989 בינואר 28-ב. ל" עיתונים בגרמניה וב ח ו40-בלמעלה מ 
”Deutsche Zeitung”בסן  פאולו כתב כדלהלן : 

 למותו  ש ל ברונו  30- היה י ום השנה ה 1989 בינואר 26-ה"
 . גרונינג
,    בהרפורד1959-ל 1949קופת הריפויים הגדולה שלו היתה בין ת

ברובם אנשים שנחשבו   , שם אלפי אנשים,  רוזנהיים ובמקו מות א חרים
 . החלימו גופנית  ורגשית, כבלתי ניתנים לריפוי

אינו רו פא פלאים או , 1906 במאי 31-שנולד ב , רונו גרונינגב
 שלו  Heilstrom-החל מות  דרך ה !  הוא י ות ר מזה , מרפא רוחני ר גיל
 :כפי שהבטי ח , ממשיכות  כיום

 ! כל אחד  הופך לרופא האישי של עצמו '
 . 'בלתי ניתן לריפוי '-ין דבר כזה א
ך מבני זמנו   ותיעוד לכם פאיורע ל ידי שנן הוכחות המא ושרות י

 . " הגדל  והולך,ומח וג הידי דים
.    ני תן לראו ת פרסומים  רבים  בעיתונים  ובמגזינים,מאז א ותה  תקופה

י ש   . גם תחנות הר דיו וה טלוויזיה מראות התעניינות  הולכת וגוברת
 :לציין שברונו גרונינג אמר ע וד בהיות ו ב חיים
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על האדם להיות קבור באדמה ב משך שלושים שנה לפני שהוא "
 !" פרסם מת

 מ דוו ח  ”Aktuelle”ה .  להלן מספר דו גמ אות נ וספו ת לדיוו חים כיום
  –הנבחרים : "  בחלק ה עשירי מתוך הסדרה שלו1991 באפריל 27-ב

 ":ריפוי בעזרת אנרגיה קוס מית 
קורנת  , 66, אמרה אליזבת וינטר', זרקתי את הקביים שלי  '"

 ,  שלהאנשים  המ קשיבים  לסיפור'  !אין לי  עוד  צורך  בהם '.  מאושר
במשך שנים האלמנה סבלה מפריצת : בקושי יכולים להאמין בכך

אך אליז בת וינטר לא   . לא יעזור להנית וח ו שא מרהרופאים . דיסק
זה היה   . דרך ח בריה,  היא הגיעה  לחו ג  ידידי ברונ ו גרונינ ג.  קיבלה זאת

קרה  הנס   של אליזבת   ,  באו קטו בר23-ב , בשנה  שע ברה, כךו.  1987-ב
התגב רה בי התחוש ה   ,  בז מן שהייתי במפגש ה חוג, ערב ב אותו ה'. וינטר

לאחר מכן נע מדתי  והנ חתי את  קביי  . כאילו רוח קייצית נו שבת  ד רכי
 . (... )' הם יצאו לג מלאות, 'מאז  אני הולכת בלעדי הם. בצד
,   נשים רבים שה גיעו  לגרט ה הויזלר ולח וג  ידידי  ברונ ו גרונינגא

מעבירה  את   מי  ש ( ...)  גרטה  הויזל ר רואה ב עצמה  רק.  חווים  החל מות
פגש תי  '. 1959-השיטה שברונו גרונינ ג הש איר אחריו לאחר מות ו ב 

. אומרת  גרטה הויזלר', בו בעצמי ו חוויתי החל מות  דרכו באופן אישי
אכן רצתה  והי א .   הגיעה  אליוכאשר , שהייתה  סקפטי תוהיא מו דה   

כיום  היא  משוכנעת  מ על לכל ספק   . זה' שרלטן 'להציל את חברתה  מ 
היא  עומד ת לחלו טין  מאח ורי ע קרון ההדרכה   .  כוחות  הריפוי שלוב

 . " 'הכו ח הא לוהי עוזר ומרפא; הא מן ובט ח': שלו
 : 1991 באפריל 12- של נורדנהם כתב  ב”NWZ”ה
).   שלבק ת חוגרת(סבלתי ב משך שנים מ הרפס זוסטר ס מוי  '"

הלכתי  למ טפל ברפואה   .  שיהיה עליי  ללמוד  לחיות  עם  זה, הרופא אמר
עם צנצנת  קטנה  של תרופה  ב אופן קבוע  וה סתו בבתי משלימה

הב חור שסיפר את ה סיפו ר על מחלתו   ' . אך ד בר לא עז ר , הומאופתית
הוא  חב ר בחוג י דידי   , לקבוצת  מאזינים במ סעד השכזה בגילוי לב 

ו השתחרר  ,   דרך ה חוגHeilstrom -הוא  חו וה א ת ה .  ברונו גרונינג
 . ממ חלתו
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 שהם נפ טרו  מ מיגרנות  , חיםברים א חרים ב חו ג הידי ד ים מד ווח
.   ו שהם החלימ ו מ דיכאון וב עיו ת גב  ח מורות, שעינו אותם  במשך  שנים

 שהכאבים ש לו נעלמו כשהוא שם ת מונה  של ברונו על ,גבר אחד  אמר
 . (...) האיזור הכואב

  , כ מה  חברים ב חוג  הידידים  במלון  זור פוסט התא ספו, אותו ה ערבב
נחה את   הר מנ ורדנ הם ד טלף רומ. כדי ללמוד על הח וג ועל  מורם

הגיע לחוג כאש ר ,  היהטכמה ספקן ואתיאיספר יהוא ס. המפגשים
עמו ד   ח מורות ב  הו א ס בל מב עיות  ,באו תה עת. לכןקו דם שנים רבות 

במ שך שנתיים  הוא  למד   את שיט תו של   . מדיכאון  ומ מעצורי ם,  שדרהה
  ". ' זכה  בהחל מה בג ופו  שלו'אז הוא .  בחן כל מלה,  ברונו גרונינג

 ת התרגוםעבוד
 ה תחיל לפני ,כת וב על  ברונו גרונינג לשפות  אחרו תח ומר התרגום ה

אך זמן  , תחילה פעילות זאת ה יתה מוגבלת לאנ גלית ולצרפתית. שנים
,  י דידים היודעים שפות  אחר ות. כך נוספו שפות א חרות-קצר אחר 

 לאנשים ים שיהיו זמינעל מנת, עבדו בתרג ום ספרים וחוברו ת הדרכה
 .  אלו  מדברים ב שפות בהם,במדינו ת

,   כ מו הולנד, מאז שק מו ח וגים במ דינות  שאינן דוברות גרמנית
.   גדלה בהתמדה  מלא כת התרגום, הונ גריה ופולין, רומניה, בלגיה

 צריכה להיות זמינה לכל ,ריפוי הרוחני דרך ברונו גרונינגלאפשרות ה
הרצון לעזור .   ל עמים או דתו ת מס וימיםת מ וגבלהא איניה. אחד

כיום   .  מה ווה את  הבסי ס היחי ד לפעילויות ח וג ה ידידים,םלסובלי
 .  עשרה שפות-תרג ום לשתים מתבצע 

 ההוצאה לאור של גרטה הויזלר
 שבר צונו לכתוב  ,ברונ ו גרונינג אמר , זמן קצר לפני שהלך לעולמ ו

,   שמומלב ד כתיבת , אך הוא מעולם לא הספיק לעשות זאת , ספר
 גר טה הויזלר  1984-ב .  כיוןראשי פרקים ופיסקה א חת   השמורים באר



 141

,  לכתובברונו גר ונינג שהיה בדעתו של זה כמו החלה לכתוב ספר 
היא לק חה את  השם וראשי   ".  הא מת ב קשר לברו נו גרונינג"הנקרא 
 . והבהירה בו את פע ילותו של ברונו גרונינג , הפרקים

היה על יה להקים , )עב ור הספר(ל "כאשר היא לא יכלה למצוא  מו
כך קמה ההוצאה לאור של  גרטה הויזלר .  ר  משלהחברת הוצאה לאו

  ש מע קלטות ,  כיום יש בה  רשימה נרחבת  של ספרים. עם ספר אח ד
 . ווידיאו ות מונו ת או מנותיות

 :מטרת  חברת ההוצאה  לאור  היא כדלהלן
  ,ההוצאה לאור של גרט ה  הויזלר לקחה על עצמ ה א ת התפקיד"

,  ונו גרונינ גהאיש   ברדברים א ודות  להפיץ לקהל הנרחב  את  ה שיטה ו 
  בפועלו  ו את ההזד מנות  לשכנע   עצמןע ניית ממי  שבמטרה  לתת  לכל 

   ."האדיר של ברונו גרונינ ג
הנה האמת בק שר לברונו "גרטה הויזלר כתבה במ בו א לספר 

 ": גרונינג
?  מושיע , רופא פלאים, הא ם היה שרלטן? מי היה ברונ ו גרונינג "

בין , ו כיום כולםו אפיל, שאלות אלה הופיעו בעיתונ ות במשך שנים
חוש בים שהם  יכולים להבי ע דעה  בק שר ,  אם הם ב עלי ידע  או  בורים

.   להעביר  ביק ורת ולשפוט,   כפי  שכינה עצמו,  הזה" גרונינג הק טן"ל
חייב לחפש ולחקור   , כל המעוניין לדעת מי באמ ת היה ברונו גרונינג

תוכלו להכירם בהתאם : "כפי שכתוב,  בעצמו לגבי ט בעו ופועלו
   ".הםלמעשי

עושים  עבוד ה זו  על בסי ס  , כל העובדים ב חברת  ההוצ אה לאור
ההכנסות הן   .  איש  מהם  לא  מ רוויח כ סף  עבור פעילות ו.  התנדבותי

  ,א חרת.  נ חוצותמ הדורות ח דשות ורכישו ת,  עבור פירסומים  חדשים
היא כבר הוצגה מאז .  יכולה להתקייםחברת ההוצאה לאור הלא היית

ח ברת  . בפרנקפורט וב מקו מות  א חריםמספר פעמים  בירידי ספרי ם 
ח ברת ההוצאה   .   הם שני מו סדות נפרדים, ההוצאה לאור וחו ג הידידים

 כדי שפועלו של ברונו  גרוני נג יהיה ידוע   ,  לאור היא אמצעי  חשוב
 . לציבור וכדי ששיטתו  תופץ
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איש אינו מרוויח כס ף   . פועלו של ברונו גרונינג הוא עבודת צד קה
בהתנדב ות בז מנם ה חופש י ללא קבלת    ליםכל הפעילים פוע. עבורה

 .הם פועלים רק מ תוך רצון לעזור לאחרים. שכר כספי
לח ולים וללוקים ,  היא  להראות לסובלים,מטרת הע בודה ככלל

הרחק מכאב ו מס בל והמ ח זירה לאנשים   דרך המובילה אות ם,בשכלם
ב מקום   , את  חווי ו תיהם הידידים  רוצים להעביר לאחרים .  את בריאותם

 .   אותן לעצמםלשמור
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 : 7פרק 
 ?האם חוג ידידי ברונו גרונינג הוא כת

המפיץ מערכת  , חוג ידידי ברונו גרונינ ג הוא ארגון שאינו כת
האם   .    האם ז את כת,אלההשלכן נשאלת .  עקרונות של  אמונ ה דתית 

על מ חפש העזרה  לוותר  ע ל אמונת ו ה קוד מת  ולהמיר  את  דתו  אם  
  ? ברצונו להתקבל לחו ג הידי דים

מבוא   [”Bruno Gröning: Einführung in seine Lehre“בספר 
 : ב קשר לכך רולף זכאו אומר, ]לשיטתו של ברונו  גרונינג

איננו  מעוניינים להיות ת חליף לבתי   !  אנ חנו  איננו כת  , קודם כל"
אין על איש מבין האנשים .  כלשהןתפילה או לקבוצות דתיות  

קסים  מסו ג   אין כל טקסי קבלה או  ט.   לוותר על ד תו,המגיעים אלינו
אינכם צריכים לחתום על כל התחייבות קבלה או לתת תרומה . כלשהו

וממלאים את  כל תפקידינו עובד ים לפרנסתנו כולנו  .שנקבעה מראש 
    ."בחוג  על בסי ס התנד בותי בז מננו ה חופשי

 אינו קשור לשום דת
הוא אינו . פועלו של ברונו גרונינג אינו קשור לדת או לכת מסויימת 

ברונו   , להיפך הוא  הנכון.   הכרזה על אמ ונהקשי העזרה  מ מב דורש 
גרונינג יעץ למאזיניו להישאר נאמנים לאמונתם שלהם וללכת לבית 

.    יבו דהי סטי או הינד, מו סלמי, אין זה משנה אם מישהו יהודי. התפילה
  ש האדם נוש א א ת אלוהים  בת וכו או  שהוא   ,הדבר ה חשוב  הי חיד ה וא
 . מוכן לקבל את אלוהים

 ."זכאים לק בל עזרה, גזע או  דת, ללא קשר ללאום, אנשיםכל ה"
הוא  .  ברונו גרונינג עו דד אנשים ל אמץ את א מונתם ללבם וליי שמה

היה מו דע ל מצב העניינים  ה עגום בז מנו  וידע  שאנשים  רבים הביעו  את   
 :לעיתים קרובו תאמר  ,לכן .אך  לא בלב ם, אמונתם בפיהם
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הפכו את  !   לא ! תיכם אל תלכו לבית התפילה לדקלם את תפילו"
 ! "למעשים, התפילות שבפיכם

 . הוא עוד ד את האנ שים להתייחס ברצינות לא מונתם
לכו לבית !   הוכיחו ש אתם אכן אנשי ם המא מינים באלוהים "

כפי שיחידים   ,  לא כפי שעשיתם  בעבר! בכנו ת האלוהים והתפללו שם 
 זה    הולכים לשם רק  כדי לרא ות מה  איש–או אולי אפילו רבים  עשו   

ודברים  מלו כלכים רבים ,  או א חר לובש  או  לשמ וע על  מה  הוא  מ דבר
אס ו ר לכם לעשות  .  אותם  ראיתי ב מו  עי ניי ושמעתי  ב מו א וזניי,אחרים
מכל   עליכם להוד ות ל אלוהים , כשאתם  הולכים לבית  התפילה. זאת
 ." עבור כל הטו ב שהוא  ע שה עבור האנוש ות, הלב

מעל  , אנשים מ סוי ימיםב על ל א היה חביברונו , בשל דיבורו הישיר
התנהג בהחל טיות נגד  דרכי מחשבה   התבטא  ו כי הוא על, לכל

 ש מ חלה היא עונש   ,וכך ה וא ס תר  במרץ את  התפיסה.  מקובלו ת
הו א  .    שאלוהים  אינו  מעניש, תני מ ה אמפאתיהו א הד גיש ב .מאלוהים

 .אדם ל גרום ו להשפיעשבו ניסה ה, א ו פןל, זקף כל דבר רע שקרה
 ."הוא יק צור, מה שהא דם יזרע; אי על ג ורלו שלוכל אחד א חר"

 חשיפת המצוקה
הופעת ברונו גרונינ ג ארב ע שנים לאחר תום  מלח מת העולם   

. העולם כולולעיני הביאה לחשיפת המצוקה של האנשים , השנייה
.   ידי הרופאים וכוהני הדת -חורבן המל חמה  לא ניתן היה לריפוי על

על המ צב שם ביוני   "  רפורדנס ה", קא ול כותב  בעלון  שלו. ר א"ד
1949 : 

 שב ין חומותיה  ,החולים מגיעים באלפים  לעיר וסטפליה הקטנה"
,   במכוניות, במשאי ו ת, הם מגיעים באוט ובו סים.  נמצא רופא הפלאים
  ) ...(. ברכב  הרתום לס וסים  ובא מבו לנסים,  ברכבת או  ברגל

בגנים   . הורסת ללא גבולות, האומללות האנושית הנ חש פת כאן
,   ה חולים  שהגיעו הנה  בכיסאות  גלגלי ם ועל קביים,  וב חצרותשמסבי ב

   )...(.  מחכים ימים  ולילות לריפוי
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חסרי התקוו ה והנתונים ,  ם מתקבצים כאן מכל רחבי גרמניהה
אנשים מכל ; נערות וילדים, נשים; הצעירים והמבוג רים; בקשיים

,  שבדים, שווי צרים, בלגים, אנגלים, א מריקאים; המעמ דות ה חברתיים
 –חרשים  , ע וורים, משות קים;  )...(ואפילו צו ענים , פולנים, הונגרים

יושבים אנשים הבין אם הם , אנשים עניים. קהילת אומללות ומצו קה
  ח סרי התקוו ה . במכוניות פאר א ו נשרכים על הקביים שלהם

אלפים קיימת רק   ,   עבור  מאות–המ ותשים והנו א שים , והמקו וים
   !"להחלים : משאלה א חת

המהפך  "זה של אומללים בספרו עם  רב  טרמפלר מתאר קורט
 ": הגדול

ומ וכ י הגורל שהת קבצו  בתקו ו ה אחרונה  ,  הנ טושים, הסובלים"
אומללותם   .  היו כולם עדי  התביעה נגד עי דן החו מרנות , וריפוילנחמה 

המל חמה   . לכישלון המוחל ט  שלו, המרה סיפקה  ע דות  שאין ל הפריכה
,   נטושים ביאושם ובמצוקתם, יטיםפל, גרמה לאלפי פצועים וסובלים

 ) ...(.  להגיע לגרונינג
נדמה  שהציורים ,  את הזוועה שהבי אה הנה אנשים אלהרואיםכש

הפכו , האפוקליפטיים של חזון אחרית הימים של הציירים הגדולים
ההרס הנפשי  ,  והפציעותח שוכות ה מרפא כל ה מחלו ת  .  למציאות

יתם בפ חד  מס קרנות   ורגשות הא שם המ דכאים ש הם הסתירו  בתוך  ב
נשים וילדים .  בלתי נמנע, כאן  באו פן  אכזרינגלות , האדישים
  שאפילו שכחו  ,מעונות ,  עיניים בוערותובעלי פנים כחוש ות  , חיוורים

קטועי הגפיים והמשותקים אינם מס וגלי ם עוד לנוע ; איך לבכות
מעוויתות  איומו ת ומ ק צף על פניהם ה סו בלים אנשים ; בכוחות  עצמם

ו כך אלפים על ; עווית ות בכיוסובלים  מאחרים  מבולבלי ם ;  םהמעוותי
 .  התא ספו או נישאו הנ ה, גבי אלפים לאין ספור

לאושר ולביטחון העצמי שהיה להם ,  חיות ויצר הקיוםזכר לין א
,   עכשיו ה וא נהרס  מ אחורי ג דרות התיל של מ ח נות השבויים, בעבר

 . דהו נשאר מא חור ב מולדת הא בו , נקבר תחת  הריסות ה בתים
לא פגשתי איש שלא הושפע עמוקות   , מהלך ימים ושבועו ת אלהב

ה ועלתה על כל ה נוראת שהי,וזועזע מג ודש או מללות ומ צוקה זו
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היה ברור לכל מי  שיכל להציץ במכתבי הב קשה הרבים   .  דמיון
בהם שפכו את לבם  אלו שלא יכלו לעשות את המסע לגרונינ ג   , מספור

שהאנשים ש חיכו צמ ודים זה לזה   , מסיבו ת כלכליות או בריאו תיות
,   במשך כל כך הרבה ימים עבור תקוותם האחרונה, בצפיפות רבה

נכים ו או מללים שנראו  , יכלו רק לייצג את  הקהל ה א ינסופי של  חולים
השנאה ו חוסר האימ ון  , בכל מקום בו השפיעו המל חמה והפוליטי קה

 אך    , םבז מן שלוחלו  היו גם  כאלה ש ,  אמנם  בינ יהם.על גורל האנוש ות
  ם  מתו חכ מים שפיתח רוב מ חפשי העזרה היו קו רבנות של אמצעי

   ."ומת ח ר גשי בלתי נסבל של ז מננו,  הרס  המונילהמדע  

 החלמה היא חסד
.    ח סד אלוהי,  ברונו גרונינג ת מיד  הדגיש  שכל החלמה היא  מתנה

 שהאדם  יכול לה חלים דרך עזרה   ,גם אם  חו קי ה חיים הם  כ אלה
ו א יכול לחזור לסדר ה אלוה י שממנ ו הוא   אין זה ברור שה, אלוהית

 .יצא
 ." ידי אלוהים-הוא אדם  ש בורך על, אדם שה חלים"

 אותו רוצה אלוהים ל העניק לכל ,ברכת ההחלמה היא  סוג של  חסד 
אלוהים רוצה לעזור . אין זה רצון האל שהאדם יסבול.  האנשים

, בכל מקום ב ו נגלה פועלו  של אלוהים.  לאנשים הנמצאים במצו קה
החולים וב עלי העו מסים הכב דים היו הראשוני ם לקבל מ מנו   , ייםהענ
כשלאדם  יש  מוכנות  לעשות  את ה מהפך ה גדול  ולחיות  בס דר  .  עזרה

 . הוא יח ווה את  ברכת ההחלמה, האלוהי
האדם זיהה אשר כ, אלוהים רוצה לעזור לאדם; רצון האל איתן"

ך   א לוהים מדרי; אלוהים עוזר לאדם.  שהרוע הוריד אות ו שאולה 
 ." אלוהים גם  סול ח; אותו
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 !לא כת 
כל הפועלים . יש לומר שחוג ידי די ברונו גרונינג אינו כת, לסיכום

לא   .   עו שים זאת  בהתנ דבות  ו איש אינו  מק בל כסף  עב ור  פעילותו,בו
.    חו ג הידידים א ינו חוג דתי.  נדרשים כל דמי כניסה או תרומות

ב   כיום באותה   ה דבר  חשו.   ותו  לאמדובר  בעזרה לאנשים  במצ וקה
 . ה מצוקה לא נעל מה. 1949-מידה שהיה  חשוב  ב 

נבנו ת עוד ועוד  מרפאות ורופאים עובדים   , החולים מלאים מדי-בתי
מכסת  ההתא בדויות  גבוה ה ב אופן  ,  צצות  מ חלות  חדשו ת.  מעל ו מעבר

   .מפחיד ו דיכאון נפוץ כענן ש חור העו טה על האנשים

  ,הם אינם מאושריםלעיתים קרובות הם חווים  את החיים כעינוי ו
 .להםאשר  למרות השפע הח ומרי 

חשו ב שאנשים   ,  בתקופה בה  מת קבלות  חדש ות רעות בז ו א חר זו
 על  מה שהם   עושים וית חילו לשנות  את  מ חשבותיהם    היטב יחשבו 

חוג ידידי  ברונו גרונינג רוצה לתרום את תרומתו  . ולפנות לאלוהים
כך ,  רונינג בכך  שהוא  מפ יץ את   שיטת ו של  ברונו  ג, למטרה זו
ברונו   ב עזרת האנ שים  לזכות בעזרה ו בהחל מה  למרב שתאפשר
 שאנשים יראו איך ביכולתם לזכות בבריאותם   ,מדו בר בכך.  גרונינג
 . מח דש

האם עליי לומר שהדבר תלוי  רק באדם   , האם עליי לשקר לכם"
מתי   !   הדבר  ת לוי בכם לקלוט  בעצ מכם את  הטוב  , ח ברים, לא?  כמוני

רק כשתפרידו עצ מכם  מהר וע וב אמת  לא  ?    אותו  ביכולתכם לקלוט 
! הקליטה ת גיע לפני כן ש,  א ין כל אפשרות.  יהיה לכם עוד ד בר איתו

היפטרו מכל !  פתחו עתה את לבכם ורוקנו אותו  מכל הרוע , לכן
 ! "  דאגה ו מצוקה 
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 הצלחה חות"דו: 8פרק 

ח ות עזרה והחלמה   "ידי דו-בסיס פועלו של ברונו גרונינג מוצג על 
 .מ חפשי העזרה יכולים לשאוב מהם  אומ ץ וא מונה .  שקרו

 תיעוד רפואי
.   חות  הח למה רבים" תועדו  דו, בעקבות  פועלה של  קבוצת  הרופאים

ההחלמות הן   .  ניתן לבחון מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות  חוזרות
רופ א מ חוג  ידידי  ברונו   ,   מתיאס  קא מפ1989-ב . עובדות  מ וכחו ת

חו ת ההחלמה  בקשר לפועלה  של קבוצת  " כותב  בכרך דו, גרונינג
 :הרופאים

 שרופאים , זאת היתה מ שאלתו של  ברונו גרונינג  במהלך  חייו"
אך היה זה ק ש ה עבור אנשי   . יתעניינו בהחל מות ש קרו ד רך פועלו

ה מ חשב ות  .  של איש זהיי ה העש לקבל  את ,1950-הרפואה ב
 שב מ שך שנים ראו ,משונ ים עבור אנשים אלהכה   היו ווהמעשים של

דרך הנכונה להשגת  ישועה עבור   את ה  ,בטיפולים הרפואיים ובתרופ ות
אפילו   אחדים  מהם הב חינו ב אור  ובאמת  הרוח   אולם . מטופליהם
ש קרו בנוכ ח ותו של ברונו  ' ה חלמות הפלא' מא חורי אשר, האלוהית

 . (...)אך הם לא ה בינו א ת הערך הרב שהיה בתיע וד  הרפואי.  נינגגרו
פרידתו  מ הגוף הפיזי  ברונ ו גרונינג קרה ל(שנים שלאחר  מותו  ב

הויזלר עשתה  את   כל המאמצים   '  גב)  'מוו ת' ב מקום  '  חזרה ה ביתה'
  1986מ אז .   ולתייק או תם,  חו ת הה חלמה   של הידידים"לתעד את  דו 
, הוק מה ק בוצת רופאים. ט רפואיתחות גם  מנקו ד ת מב " נבדקו ה דו

מ ספר רופאים מח וג הי דידים לק חו  על  עצמם לשבת   )  1989(וכיום 
ח ות ההחל מה שנכתבו בחו גים   "להבהיר  את דו, בקבוצות ע בודה

במקרים וכן להבהיר , השונים ולתקן בהם את הטרמינולוגיה הרפואית
דואגים לקבל מהרופאים המתאימים   , בנ וסף ל כך .חוסר עקביותשל 

בתו ספת לבקשה   ,  את המ סמכים  הרפואיים לת מוך  בתהליך הה חלמה
 ."  לערוך בדיקה  חוזרת
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-קבוצת  המ ומ חים  הרפואית'על  ר  ק אמפ "דכותב  ,  במקום  אחר
   :1992-שק מה ב ' מדעית 

  , מרפאים ומ טפלים ברפואה מ שלימ ה ואחרים,  בקבוצה  זו רופאים"
  להבהי ר את הכו חות ,  מומ חיות  המקצו עית שלהם בה תאם ל תורמים

,    ומובנים לאלה הנ אחזים ב מדעבאופן שיהיו ב רי ישום, האלוהיים
בדרך ריפוי לעודד אותם לזכות בא ומץ  ובאמונ ה לחפש עבור עצמם  

ה מ סמכים מת ארים בברור את הסימפטו מים   . להיוושעהרוחנית ובכך 
  בברור    הה חלמה  מתוע דת, ולאחר  מכן, של המ חלה לפני ההחל מה

סיס למהפ ך הרוחני ולהתח דשות   שהופכת לב , טק-כתוצאה מרפואת הי 
   ."של האדם

 ההחלמה הופכת לטיהור
 גרטה הויזלר כותבת, "ביננו ישנו אחד ש איש אינו מכיר"בספרה 

 : ביחס לה חלמו ת
אלוהים   .  קייםHeilstrom    . להתרחשעזרות וה חלמו ת  ממשיכות "

ו אז הוא יכול   , יש רק לקלוט או תו.  תמיד שול ח אות ו לכל מקו ם
 .לפעול
יש לו א ת  ש,  פירושו  של ד בר,  לט  אותו  דרך  ברונ ו גרונינגל מי ש קכ

כל . יכול להעביר את ה ק שר הלאה', תחנת  הכוח ה גד ולה' הקשר עם 
  , כך  אנו הידידים .יכול להעבי ר הלאה את הריפוי, אדם שה חלים

 עורכיםאלפים  .יכולים להעביר ריפוי ועזרה לאנשים רבים
Einstellenוהוא משפיע , פוי האלוהי כדי לקלוט את כוח הרי, יומיום  

   ."היטב

 : היא כ ותבת" זאת  האמת, לחוו ת החל מה"בספר 
,  אל תק בלו  את הרוע: המאב ק נגד  הרוע הוא  עד  כדי כך פשוט"

בק שו מאלוהים   ': ברונו גרונינג אמר.  האמינו בט וב ובקש ו עזרה
הרוע עזב   .  א ת זה עשי ת י' !  האדם  חלש מ די בכ וחות  עצמו; לעזור

בלתי ניתן  'כי אינני מאמינה עו ד  ב, ק את פו עלווהיה עליו להפסי
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המאב ק  . באו מללות ובמצ ו קה,  אינני מאמינה עו ד  במחלה', לריפוי
וכך   .  להפריד עצמו באופן שכלי מהרוע,הפנימי הוא רק זה של האד ם

,  שעזרתו הגדולה של אלוהים יכולה להפוך ברורה,יכול לקרות
לנפש ,  לגוף,   כולו היא  ח ודרת  לאדם.  והטיהור יכול  לחד ור לאדם 

 ).Heilung wird zur Heiligung ( הה חלמה הופכת ל ט יהור .ולנשמה
 ב מטר ה להחזיר  ,את הדרך ה חד שה אות ה הר אה לנו ברונו  גרונינג ז

עבור זה הוא   ,  עבור זה  הוא  חי.   בעברא ב דה ש, אותנו לבריאות  שלמה
בים   ואז נוכל לחיו ת חיים טו ,  בואו  נק בל מורשת זו.  ואנ חנו יורשיו, מת

  !"על פני כדור הארץ
 היא לסקור את  פועלו של ,חות  ההחל מה המ וז כרים להלן" כוונת דו

חות  אליהם  "הם אינ ם עוסקים  באופן בלעדי  בדו .  ברונו גרונינג  כיום
ידי המחלים וכבר   -ח חתום על"אך כל דו, מצורפים מסמכים רפואיים

 . ידי קבוצת הרופאים-הוכח על 

 החלמה מאסטמה
.   סבל מ קשיי נשימה  מאז ילדותו , מ חוג  שוורין,  22 בן, רוברט בו סה

רה רק פע ם   וקוצר הנ שימה  קהיה  בהתחלה .  ברונכיט  ספס טית:  אבחוןה
- הוא נמ שך שבועיים,)אנטיביוטי קה(ולאחר שלקח תרופו ת , בשנה

 התקפי קוצר הנשימה נעש ו  תכופים יותר ,אך במ הלך השנים. שלושה
 .ויותר

קוצר הנשימה הו פיע במהלך  , םשנה לפני שהצטרפתי לחוג  הידידי"
נ טלת י כמוסה של   .  היה לי קשה מאו ד לנשום. שנת הלילה שלי

 ."לא ח ר כשעה יכולתי לחזור לישון). ג"  מ100(אמינופילין 
הו א נטל אף , 1989מאז אוקט ובר .  התלונות הח מירו בהתמ דה

אך העלייה  במינון היו מי   ). תאו פילין רטרד(תרופות חז קות יו תר 
  או ש תי סדרו ת של   ,ביום)  ג  כל א חת"   מ280 (לארבע ט בליות
ע ד  . לא הביאו לשיפור ארוך טווח,  ימים כל אחת10, אנטיביו טיקה

 :שהצטרף לחו ג הידידים היה  עליו ליטול



 

 152

ובלילה  , שתי  מנות  ספריי אלרגו ספסמין  ארבע פע מים  ביו ם"
לעיתים הייתי ). ג תאופילין" מ400(קפסולה של אארובין פורטה 

 . כשהיי תי נתון תחת ל חץ  מתון, שימהחפשי מק וצר נ
ניסיתי   ו, שאזדקק  לתרופות אלה  כל ח יי,  התרגל לרעיוןא יכולתי לל

במקרה שדילג תי על המועד   .  להוריד את המינון, פעם אחר פעם
רק שעה או שע ה וח צי לאחר מכן  , הקבוע ב ו היה עליי ליטול אותן

 ."שהגיע הזמן ליט ול את התרו פה,  עק ב הקו שי בנשימ ה, חשתי
תשומת   הופנתה , 1990הודות לחשיפתו לדוכן מיד ע בתחילת יוני 

 .  הגיע להרצאת  מבוא,לבו לברונו גרונינג  ובאופן ס פונטני
היו לי . Heilstrom -מי ד חשתי  ב , בלילה שלאחר הרצאת המ בוא"

.    ריאותיי ו חשתי בק ווי המ תאר של,  משיכה ב גבי,עיקצוצים בידיים
למרות   ,  יום  ה מחרתב. תיי הרגילותנ טלתי את  תרופו, לאחר ההרצאה

הופיע המ חוש   ח שתי קוצר נשימה  ושו ב  , שנטלתי את תרופו תי
לא יכולתי לעש ות כל מא מץ ולכן נשארת י לשבת רוב   . ריאותייב

 נמשכו  Regelung  - ה .Regelung-החשב תי לעצמי שהיו א לה . הזמן
 .בערב נ טלתי שוב  א ת תרופותיי כרגיל.  כשעה
 מכן הפסקתי באופן ספונטני ליטול את ום או יומיים לאחרי

הודע תי לרופאה שלי שהעירה .  לא חל שוב כל קוצ ר נשימה. הספריי
 .אך  היא לא יכלה להאמין שהדב ר יצליח, כי ביכולתי לנסות זאת

עבר שב וע  , יון שעדיין פחדתי  כי יחול   קוצר נשימה  במהלך  הלילהכ
זמן מה  מאו חר .  לפני שהפסקתי ליטול את ה תרופה לפני שנת הלילה

רק חשבתי שאלו   .  היה לי שוב קוצר נשימה, במהלך הלילה, יותר
נטלתי  את  הס פריי רק פעם א חת ו חזרתי   , Regelung   - ה  שוב כנראה 

 .לישון
עכשיו   .  אני  חופש י לחלוטין מכל ק וצר נשימה,אז אות ה פעםמ

אני (  מבל י לעצור ,קומ ותמ ספר ביכולתי לרוץ שוב ב מעלה  המדרגו ת 
 ללא כל ,בדלגי שתיים עד שלוש מדרגות בב ת אחת) 4-ה ה גר בקומ

גם   ,  ה דבר היה  בלתי אפשרי עבורי ב מהלך מחלתי. קוצר נשימה
 . כשנטלתי תרופות
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ני מודה לאלוהים שהו א נ תן לי את מתנת ההחל מה ד רך שיטתו  א
 ." של ברונו גרונינג

 הראו  ,מספר בדי קות רפואיות  ב מ הלך החודשים  שבאו  לאחר  מכן
 . הרופאים ל א יכלו למצוא עוד  דבר. למהשהמחלה נ ע

 השיתוק נעלם
ס בל מ שיתוק כף  , מחו ג לובק, 36בן ,  אנ דראס ארמיש ,1976מאז 

הדבר נגר ם עקב פריצת דיסק ב חוליות המותניו ת   . רגלו השמאלית
 : מתיאס  קאמפ כו תב, בהערות הרו פא.  בעמו ד השדרה

ס ק  הדית  אנחנו  מוצאים  בליטה  של ר קמ,   במקרה  של פריצת  דיסק"
, העצבים ה שולטי ם בשרירים. הבינחולייתי לתוך  תעלת ע מ וד הש דרה

עק ב הל חץ של  בליט ת הרקמה  של   . עוברים דרך  תעלת ע מו ד ה שדרה
אם לחץ זה נמש ך   . ת חול הפרעה כתוצאה מהלחץ על העצבים, הדיסק

עצבים אלה נהרסים והשיתוק בשרירים המעוצבבים   , )כשנה(זמן רב 
 ." יו ת תמידיהופך לה, ידי עצבים אלה-על

 : מר ארמיש עצ מו  מדוו ח על  מחלתו
 שתי פריצות לאחר מכן, 1976-פריצת הדיסק הראשונה ק רתה ב"

 ופריצת דיס ק  1979-פריצת די סק נו ספ ת ב , 1977-דיסק נ וספות  ב 
,   בכל השנים הללו נותחתי לאחר כל פריצת דיסק.  1980-אחרונה ב 

ם הליכה מ חו ץ   נזקקתי  לקב  לש.   אך לא ניתן היה  למנוע  את  השיתוק
  , היה עליי ללבוש חגורת מתכת, 1979-ומאז הניתוח ב , לבית

כדי לשמור שע מוד ה שדרה יישאר , שהשתרעה מהאגן וע ד בתי  השחי
 ." זקוף

היה עליו .  מר אר מיש סבל  מכאבי  גב  חמורים ,עקב פריצות הדיס ק
-לאחר   שגם כף ר גלו הי מנית הפכה  למשותקת  ב .    לוותר  על ש חיהאף

  1985שנ ת וב, כות נ100%- בספט מבר כס ובל מ 8-ב   הוכרז,1983
השיתוק  ברגליו  הופיע י חד  עם  חוסר   .   מו קד מתפנסיה הוא יצא ל

 .תחושה  בחלקים ה חיצוניים  של הירכיים
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 היו   ןה, ו חוץ  מכ מה נ קוד ות,  עכשיו שתי  כפות רגליי  היו  משו תקות"
, להרים את אצבעות רגליילא הייתי מסוגל .  חסרות ת חושה לחלו טין

הליכה על .  ידי תזוזת  קרסולי-יכולתי להרים את כפו ת רגליי על ולא 
 היתה   ,הליכה על קצות האצבעות, בלתי אפשריתעבורי עקבי היתה 
,    יכולתי לנוע רק  בעזרת ת מיכת קביים , מח וץ לבית.  קשה ב מיוח ד

 .  (...)  מ טר200-ומרח ק ההליכה שלי היה מוג בל לכ
תוק בכפו ת רגליי עד  שיהיה עלי לחיות עם השי,רופאים אמרו ליה

חולים אוניברסיט איים -לאחר ח מישה נית וחים במ ספר בתי. סוף ימי
הרופ אים סרבו  ,   שלא הביאו להחלמתי,חולים המת מחים  בתח ום-ובתי 

 ." להסכים לניתוח נו סף
מר  ארמיש הגיע  לחוג  ידידי  בר ונו גרונינג  ,  1983בחג  המול ד של 

בע קבות   ,   אט, אט .להא מיןהי ה לו קשה , כא דם שכלתני. בלובק
.   התחילה  לגדול  אמ ונתו  בה חלמתו  שלו, התרשמות  מה חלמו ת א חרות 
אך הוא לא ,  נמשכו שניםRegelungen-ה.  הוא נזקק להרבה סבלנות

  ,1990 במאי 12-ב , ב סופו של דבר. ויתר על אמונתו שנרכשה מ חדש
 : דבר מ דהיםקרה 
פתאום נוכחתי   , Einstellen-במ הלך ה, בסוף  מפגש ה חוג "

 השי תוק בכף  רגלי   נעלם ,  זמא.   י להזיז את כף  רגלי הימניתשביכולת
 .ביכולתי להזיז אות ה כרצוני.  הימנית

אך למרו ת ששאפתי  ,  מובן ש משאלתי היתה לזכו ת בהחל מה מלאה
פשוט ויתרתי , על כן.  לא ק רהאך דבר , Einstellenערכתי לכך ו
 . ובט חתי והא מנתי שהכ ל יסתדר, עליה
עשר יום -שני ם, בב קר) חג נוצרי(ש מ יים ביום העליה ל: זה קרהו

ק מתי מה מיטה  קודם  עם כף רגלי , לאחר החלמת כ ף רגלי הימנית
.  אך  היה  משהו  בדרכי, עכשיו אני  מת ק שה בדיו ק לזכור.   השמאלית

 קלטתי כאשר,  מלא אושרליבי נהזזתי את כף רגלי השמאלית הצידה ו
 !  להזיז את כף רגלי השמאליתשאני יכול , לפתע
אני   , ני יכול להזיז  את שת י כפות רגלי באופן רגיל לח לוטיןאז אמ

 ." אינני ז קוק ע ו ד לקביים.  יכול ללכת על עקבי ועל קצו ת אצבעותיי
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בדיקה   . 1990הוא גם אינו זקו ק לחג ורה התומכת  מאז אוג וס ט 
כאב   . מאמתת שהשית וק נעלם לחלוטין,  1990נוב מבר נוירולוגית מ

הוא יכול שו ב  .     השתפר ללא הכר,הגב שלו  ו חוסר  התח ושה  ב רגליו
  מר ארמיש  מוע סק  שוב   , 1990מאז  נובמבר  .   לשחות  חופשי  מכאב

 :הערו ת הרופא. ויכול באופן אישי לדאוג לפ רנסת משפ חתו
 שלא ניתן להסבי רן מבחינה   ,כפי שקורה במספר ה חלמו ת אחרות"

 רק  אלא, אינני יכול לתת כל הסבר, מנקודת מ בטי כרו פא, רפואית
 שעדיין זקוקים  ,ואני יכו ל לעודד את כל אלה, בעוב דותלהבחין 
 ." עצמםאת לשכנע 

 הארתריטיס נעלם
,   הולנד, מ חוג  רורמו נד,  66בן ,  אד ולף ש מידטס בל  1972מאז 

כפי  , מכאבים בחלק הא חורי ש ל ראשו ובעורף כתוצאה מתאונה
 . אר תריטיס צווארי:  האב חון היה. ידי רופא-שאושר על

.     עודןלא רציתי בה, כיון שהן לא עזרו.  הכא בקיבלתי זריקות נ גד "
 הפסקת י   , כןכמ ו.  שגם הי א לא הביאה  לכל הקלה, השתמשתי  במש חה

,  בנוסף לכך.   לא עזרומאחר ו, ליטול משככי כאבים אותם  קיבלתי
 .אך ללא כל הצלחה ניכרת, עשו לי עיסויים ב משך שב ע  שנים

ל מישהו   אם רציתי להסתכל ע. קושי יכולתי לסו בב א ת  ראשיב
 .נאלצתי לסובב  את  כל גופי, מאח ורי

סבלתי מכאב זה מאז   .  היה לי כאב קבוע בברכיים, קב בליהע
הרופא שלי .   לא יכולתי לעמוד במשך למעלה מ עשר דקות.  1976

 " .אמר שיש לי גונארתריטי ס ב שני הצדדים
 מר  שמיד ט על ברונו גרונינ ג ב דוכן מידע   ש מע, 1990דצמבר ב

 . דידיםוהצטרף לחו ג הי
  , 1991ששמתי לב בינ ואר ע ד השתתפתי בכח מישה מפג שי חוג "

 לסובב   נ אלצתיכבר לא . שיכולתי להזיז את ראשי ש וב באופן  חופשי
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ה כאבים נעלמ ו   , בנ וסף לכך.  כש מישהו  קרא לי ברחו ב,את כל גופי
 . לחלוטין

הייתי  : לדו גמא. ם הכאבים בברכיי נעלמו לאחר שלושה שבועותג
 בבוקר   9-ח וג הידי ד ים בוורט ויכולתי לע מוד ש ם מ בדוכן המיד ע של 

 ." בצהריים ללא שום בעי ה2עד 
מר שמי דט הלך עם  משפחתו  לרופא לבדיקה   , כך-מן קצר אחר ז

 : הרופא אישר.  חוזרת
אני מאשר  בזאת  שמר ש מ ידט  סבל  מכאב כרוני ע קב  איחוי של   "

 C5-C6עם ני וון די סקים  ) או סטאוכונ דרוזיס(גופי החוליות הצוואריו ת 
החמירו   מא וחר  יותר ).  ספונדילוזיס (ואיחוי של ה חוליות המ ותני ות 

  , 1982-ב .   היו  לו גם  כאבים  בברכיים עקב  הגונארתריטי ס, התלונות
נמצא  ספונדילרתרוזיס   ,  של גופי החוליות הצ וואריותEMGבבדיקת  

 וניוון הדיס קים והיצ רות הרווח  בין שני צידי  C5-C6חמור  של חוליות   
אך  ללא הצלחה   ,  ה וא ע בר טיפו לים במשך  שנים רבות. וחוליות ה ג

 ." כאב שכיום הוא חופשי  מכל ,עליי לציין.  ניכרת

 הנכות נעלמה
-בת  ה ,   לב תה סוזןעלמריה ויידיג  דיו וחה  - אווה , 1990באוק טובר 

 . שהיתה לה נכות רצינית  עקב נזק  מו חי, 26
ר  חו ס:  את  הנכות כ דלה לןמ תארת הנ וירולוגית  ,במ סמך  רפואי"

 גרם לנכויות , התיפקוד של העצב ה מרכזי במו ח בילדות ה מוק דמ ת
בכל ה תיפקוד ים המו טוריים . .. כנכות  מ שמעותית.. .רבות שהופיעו
 : איב חון."  החיוניים בגו ף

,   היא יכלה ר ק ללכת באיטי ות?  ה היו  הסי מפטו מים של ה מחלהמ
י כפות רגליה היו מופנות כלפ, )talipes equines( על קצות אצבעותיה 

 .מה שלעיתים קרובו ת  גרם לה ליפול לקרקע, פנים
היא יכלה ,  יא התלוננה על חוסר אנ רגיה בזרועותיה וברגליהה

ואז   , )כשעה(ללכת רק שניים עד שלושה קילומטרים לכל היותר 
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.   הי א לא יכלה להרים את זרועה הימ נית  מעל לראשה.  רגליהקרסו 
.    או להסתרקליבשו, בזרוע זאת היא לא יכלה לחפוף את שערה

מרפק ימין היה נפוח וכאב במשך   , למרות שהיא לא שיחקה ט ניס
דלקת  מעטפת הגי ד   (' מרפק טניס 'הרופאים קראו לזאת תופעת . שנים

 ). עקב מ אמץ  יתר של השרירים במקרה זה
אצ בעו תיה ופרקי כפות ידיה היו מ תוחות  מעל  , דיה היו חסרו ת כוחי

היא יכלה למתו ח את ידיה כך   (לחיצת היד שלה הי תה רופפת , לנורמה
בשל ג מישות  י תר של מפרק  , שקצות אצבע ותיה הגיע ו ל אמות  שלה

 ). כף היד 
:  אי ב חון רפואי(היא   סבלה  מהתכווצויו ת , קב הנז ק ה מו חיע

 ."שהיו  ניכרות במיו חד בכף  ידה הימ נית, )ספסטיות  בצד הי מני
כף ידה והתהדקה  סביב ד ברים בהם רצתה נכרכה עיתים קרובות ל
 כ תיבה משי מה   ההיית, מ סיבה ז ו.  א ו אותם  רצתה ל השיג,חוזלא

לעיתים קרובות ה יא , הספר-במ הלך הכתבה בבית . מפרכת עבורה
כיון שהיא היתה זקוקה לזמן כד י לשחרר את , נאלצה לדלג על מילים

 .ידה
הדבר היה  . (....)   לעיתים קרובות ירכה הימ נית יצאה מהמק ום"

היא   ,    שהיא  משכה  אותה  בתנופהמלווה  בכאבים  חזקים  ורק  לאחר
היא יכלה לכופף את ירכה רק במעט   .  יכלה לגרום לירך לפעול שוב

הי א לא יכלה .   אחרת  הכאב היה  מתחיל  מח דש,  )  מעלות30-40-כ(
 . מ"  ס30-להרים את רגלה מהקרקע  ב למעלה מ 

עיוו ת י ציבה ניכר : איב חון רפואי( התפת חה  גיב נת ,קב השית וקע
היא יכלה , היא נשענה קדי מה בהליכת ה).   עהעם גיבנת ילדות  קבו 

 .  (...) פהסנטרה  בכתבטרם ייעצר , לסובב את  ראשה רק ע ד הכ תפיים
חו ש היציבה הלקוי  שלה הפריע ,   לחוג הידי דיםהפני הצטרפותל

הפרעת   'הרופאים כינו  זאת   (ב של הנ זק המ וחי, בכל תחו מי  חייה
ה הספיקה כדי דחיפה קל).  'קואורדינציה דינמית ו סט טי ת ניכרת

  שגרם לפציעת ,היא  תמיד נפלה על  צדה הי מני.   להפיל אותה לקרקע
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בדר ך כלל ברך זו היתה  נפוחה  והדבר  גרם   .  המיניסקו ס  בברך ימין
 . לכאב קבוע

  ל דבריו של(כפות ר גליה ב חמור היא  סבלה  מעי וות  , נוסף  לכךב
ארתרופתיה  בשני  קרסוליה וכפות  רגלי ה בשילוב  עם  :  ורטופד  מו מחה

ולכן היה  עליה לנעול  ) גליים הפונות כלפי פנים בשני הצד דיםר
כי  ,מו בן.  נ ע ליים רגילות לא התאימו ל ה, נעליים רחבות ב מיו חד

 ."הליכ הגרם לה לכאבים בעת עיוות כף הרגל היווה  מכשול  ו
   סבלה  מקי בה עצבנית   , ים מת מטייםישו בהיא התקשתה  לעשות  ח

,    מ סערות בר קים ורעמים, ל מש ל פחד מ חושך, והיו לה פחדים רבים
ופחד  מאנשים   ,  מנסי עה ברכבת ,  להיש אר לבד, משינויים,   ממעליות

 . בלתי מוכרים
לאחר שה אם והבת ויידיג הצטרפו לח וג הידידים   , תחילת נוב מברב

א מ ה מת ארת את   .   ה חלו ה שינויים בגופה  של  סוזן,  דרך מ ודעה  בעיתון
 :האירועים

 ב מרפק זרועה  ה ח לו דקירות ,1989 בנו במ בר 11-בשבת  ה "
ממנו   ,   מרפק  הטניס,לאחר  מכן. תח ושה ש ל נוקשותלה הימנית והיתה 

היא יכולה , כן מאותו יוםו, נעלם לחלוטין,   שנה13היא סבלה במשך 
היא יכלה להרים אותה מעל   , להזיז את זרועה הימנית בא ופן חופשי

לזאת סוזן ש מה לב  בעצ מה ו סיפרה לי . לראשונה מזה ש נים, לראשה
סוזן י כלה להשתמש בכפות ידיה  בזריזות רבה  , בנוסף לכך.  על כך
היא כבר לא  יכלה לכופף א ת אצבעותיה   ,   הת חזק ו ע וד  ועודהן.  יותר

 .  מתו ח ו חזקנהיה כיון שפרק כף ידה  ,אחורנית
לא היה לה  כוח  ללח וץ את  ידה   , חיצת ידה  היתה  תמיד  רו פפתל

הזרוע והעוויתות   השיתוק של ) ...(  .חזקהעתה נהייתה אך , בחוזק ה
  אין לה )...(.   אין עוד התכווצוי ות(...)    ! של זרועה הימנית נעלמו

 (...) .  עוד קשיי כתיבה 
  בעז רת עריכתרק  ,  ל זאת קרה  לפני ההצט רפות למפגשיםכ

Einstellen הכדי לקלוט את  - Heilstrom בהתאם להנ חייתה של גב   '
 . בטה
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לא ה ייתה  ,1989ר  בנוב מב13-ב טה ביום  שני ה' פגישה עם גבב
. לסוזן תחושה  בפניה והיו לה כאבים חזקים ברגליה ו ב כפות רגליה

 Regelung - ה האמנו שכא בים אלו היו.  היא חשה כא בים בראשה
 . "  שיובילו להחלמה

יום המ חרת  סוזן יכלה להרים את שתי רגליה ללא ה גבלה והיא   ב
יא  ה.  מאז מפרק הירך שלה לא יצא ממקו מו.  יכלה ללכת כרגיל

בנוסף לכך ה גיבנת נעלמה   .  יכולה להזיז אותו בכל כיוון ללא כאב
היא יכולה להזיז  את רא שה שוב   .   שנמ שכו ז מן קצ רRegelungלאחר  

 .ולהזיז את סנטרה  מעבר לכת פה
היא התגברה על  .    בכפות רגליהRegelung   ואז החלו ש וב"

ם   כשה .  הכאבים וב טחה  והא מינה  לחלוטין ב דברי ברונ ו גרו נינג
ניתן היה לראות ב עקבות שהש אירו כפות רג ליה בשלג את  , נעלמו

שהיה נראה ,  צורת כף רגלה הרגילה ולא עוד את המש טח הא חיד
היא  אפילו יכולה .  כיום נעליה הישנות הן רחבות מדי. קודם להחלמה

 . שהיו צמו דות  מדי ע בורה  קודם לכן,לנעול מגפי בוקרים  מח ודד ו ת
שבוע לפני שקראנו בק שר לברונו .  וסר שיווי ה משקל נעלםח

היה   . היא רצת ה ללכת על הקורה ב גן הש עשועים, גרונינג בעית ונים
 ! ה  ו מש אלתה היתה לעשות זאת  בכו חות עצ מ,עליי לתמוך ולאח וז בה

היא הלכה  על הקורה   , דיוק  שלושה ימים  לאחר  ההצטרפות לחו גב
 .מ אז חו סר שיווי המ שקל נעלם .   בעצמה בפעם הראש ונה

 הש עו ת שלאחר  24 קרו ב מהלך ,ל הה חלמ ות הללו מעט ככ
 . " ההצטרפות לחוג

אפילו ,  שעות4-5וסו זן יכולה שוב ללכת , םשיתוק ברגליים נעלה
וגם המח לות האחרות   , חישוב מתמ טי לקלהפך עכשיו . במעלה ההר

 . נעלמו
ה  תסוזן זכתה  בה חלמה  מקי ב,  ב מהלך  מפג ש הח וג,  בנו במ בר19-ב "

מאז   .    היה לה גיה וק  קבוע,ה חוג  ועד  סופומ תחילת  מפגש .  העצבנית
הפח דים פינו את מקו מם   . (...)  לא היתה לה בעיה נוספת בקיבה

 . (...)האצל אותם  לא הכרתי ,לבטחון עצ מי ואו שר
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  לדברי.  שה לי לקלוט  את  מה ש קרה לילדתי בזמן כה  קצ רק
  ,  היתה לה נכות קשה ולא היתה כל תקווה להחלמה בע תיד,לרופאים
 .  המו ח אינם יכולים להתחדשכי תאי
  עקב הליקוי   ,החברה  ראתה בה  נכה, מהלך עשרו ת השנים ש עב רוב
 - ההיא הפכה לבריאה בעזרתו של, תוך זמן קצר.  גלה בגופההתש

Heilstrom. 
ל ולא יכ, 1990רופא אליו לקחתי אותה לבדיקה חוזרת בנ ובמ בר ה
ל ליקוי    כמצא ה וא לא   ,במהלך  הבדי קה.   להבין מה  קרה ל בתיהיה 

  מדהים שינוי עצום  ז ה הוא  ' : והוא כתב  בהערה רפואית   בין השאר
אין אפשרות  לאב חן ע וד את  השיתו ק ב ארבעת  ה גפיים בחולה   ) ...(

בריאה ) ... ( לאשר שכרגע המטופלתלא נותר לי אלא) ... (לשעבר
 '  ....  ואינה זקוקה  עוד ל טיפול

בור התרחשויות   ני מודה מ עומ ק לבי לברונו גרונינג ולאלוהים עא"
 ." אדירות אלה

 ההמתנה השתלמה
אנשים לא ת מי ד מרגישים  . זמןת  מעליי להחיות שוב  את מ ה  שמ"
,   לעיתים קרובות על האדם ל חכות זמן רב.   ש חיים חדשים נכנ סו,מיד
אם הוא לא נתן במשך הזמן לרוח הרוע , אז הכל מגיע באופן פתאומיו

 . " ידי הספק ו חוסר ה אמונה-לגעת בו על 
אשר  ה אמת חוותה אישי ת את ,  מח וג  ווגברג,  36בת ,  אופיץנטהר

היא  דיוו חה איך  ב דרך כלל היא  . בדברים אלה  של ברונו  ג רונינג
פספסה את המ חזור ה חוד שי שלה עקב לקיח ת גלולות  במשך ת קופה   

 . ארוכה מדי
 היא  ,22ב גי ל .  היא לק חה גלולו ת  נגד הריון באופן קב וע16גיל מ

היה צורך לעורר אותו באופן  .  ר חודשישמה לב שלא היה לה מחזו 
 .לעזור לההיה ל  ואיש לא יכ.  ידי תרופות- על ,מלאכותי
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היו חסרי אף הם כיון ש. אף רופא לא טרח למצוא א ת הסיבות לכך"
ידי כך שהצהירו כי עקב אי רצונה -הם התעלמו  מהנושא  על, אונים

 . מצב זה היה ע בורה די נו ח, ללדת ילדים
אחר  שאמרתי לו באיזה סו ג ש ל גלולות ופא אחד שנ חרד לר

א מר  שהן היו חזקו ת הרבה יות ר מדי עב ורי , השניםכל השתמשתי 
ושבדרך כלל רשמו אותן רק לנשים שהיו במשקל עוד ף וכבר ילדו 

 . " ג" ק50-באו תה תקופה  שקלתי פחות  מ .  מספר ילדים
בדק  את ר מת הה ורמונים  שלה מידי   ,  רופא האחרון ש טיפל בהה
בא חת   .  שתצ טרך לעבור  ניתוח, חש שו, א יכל למצ וא ד בראך ל,  חודש

.    שהרחם היתה על  סף היעלמות,נחר ד למצואהו א , מהבדי קות הרבות
לא ניתן   : ה תוצא ה.  ך מ ספר חו דשיםש נ בדק  חום  גופה  במ ,1982-ב

 ". ע קרות ראשונית "הרופ א איבחן .  היה לצפות בכל ביוץ
מפגש ח וג    ב, לראשונה רנטה או פיץ השתתפה,1982אוק טובר ב

 יוכל לבטל את -Heilstromשה היא  האמינה . ידידי ברונו גרונינג
 .הליקוי בגופה ובכך לעז ור לה

הפסקתי  ליטול את  ה תרופה וידעתי שה דילוג ע ל המחז ור  אז"
.    שנים5-  דבר לא  קרה במשך  קרוב  ל,ברם.  Regelung הוא  , החודשי

ם  אז   אול.  ן לי מ חשב ות  ספק ולא ת מיד  היה לי קל להא מייולעיתים ה
ול חזק    עודד שיכלה לשכך את פח די  ל,היתה לי שיחה עם ידידת ה חוג

 .ל יסתדר וי חזור לסדר  האלוהיו שהכ, ל ולהאמיןואותי לשחרר הכ
תי פעל שנ ים ו5מעולם לא  וית רתי על אמונ תי ב משך ,  מכאן ואילך

שחררתי הכל ול א חש בתי על   .   של ברונו   גרונינגהתאם לדבריו  ב
 ' .זו כה בהצלחה, לך  בדרךזה ההו'ו , מחלתי
 ניתנה לי הזכות  לחוות   ,1987-יום שני ב חג הש בועות  הנ וצרי בב

  .זה נסלדידי היה . בפעם הראשונה  היה לי דימום קל.  החלמה
 .הי ה לי מחזור  חוד שי מידי  חו ד ש, מאז א ותו היום.   החלמתי

אס ור לנו להיות  חסרי  סבלנות  ולוותר על   .   המתנה הש תלמהה
 . " אמונתנו
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ידי בדי קה ק בועה של   -על , 1989וב תחי לת ,  היא ניש אה1988-ב
.  היא נכנסה להריון,כך-זמן קצר א חר.  נ קבע שהיה לה  ביו ץ, המחזור

 ילדים ומא ושרת מא וד  שזכתה בעזרה ג דולה   2-כיום היא אם ל
 .שכזאת

 אין דבר בלתי אפשרי עבור אלוהים
  ”Süddeutsche Sonntagspost“-עית ונא י ה  כת ב1949בשנת 

 : תחת הכותרת
ברונו גרונינג מרפא !  לבי עוצר מלכת: מטרה לאלפים, הרפורד"

 (...)העיוורים וה חרשים , את הנכים
 שאדם נ כה פתאום ,שמו עהבחצר  עובר ת ,ש לפנות בוקרושלב
 שהי ה נכה במשך   ,א דל ברט ש מיידר מ דרשלג. מיהרתי למ קום.  עמדנ

עירה והלך יכל להיעמד בעזרת אישתו  הצ, שלוש שנים בשתי רגליו
 . מ טר20-כ

במ שך  '.  הו א סיפ ר', הרגשתי עיקצוצים בר גלי כבר במשך כשעה '
:   ב מח שבה  אחת  בלבדו מתרכז , שלושה וחצי  הימים אני  יו שב כאן

 '!אני מ ודה לאלו הים.  עכשיו זה  באמת  קרה.  גרונינג יעזור לי
את ההחלמות   ,  רשמתי בין השאר,לילה ובשבת שלאחר  מכ ןב

קיסר   : ו ב מהלך היעדרו של ברונ ו ג רונינגהתרח שהבאות שכולן 
שרגלו השמאלית וזרועו הימנית  היו משותקו ת   , זילינסקי מלוטינגהו ף

רגינה   . ה חלים לחלו טין תוך  שלוש  דקו ת, עקב זרי מת  דם גרו עה
פתא ום יכולה  , עשרה שנה-נכ ה במשך  א חת ;   מפורץ14בת  , שמיד ט

סוכרתי  , דןאלבינה  שטרא וס  מ מ ינ. להזיז שוב את  כף רגלה  הנ וקשה
בלתי   , אושפז ב סנטוריום  במש ך שנים, ס בל מ מחלת  עצבים ו לב, קשה

יכול לעלות שוב , ידי בדיקות קליניות- כפי שאושר על,ניתן לריפוי
;   וילי הורס טמן משלנ גן' .אני חש בריא  לחלוטין עכשיו' : במדרג ות

פתאום יכול לראות שוב אור וחושך   , עיוור לחלוטין בעינו הש מא לית
 " ' .זכה לראות כרגיל'כך -ר אחר וזמן קצ
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מה  שגרם  למ אות אלפים  ,  ה שה וכרז כנס  בזמנ ו ו דוו ח  סביב  העולםמ
נחש ב בעיני  ברונו גרונינג   , רבים אחריםמ חשבות  אצ ל להיעמד וע ורר 

 . כדבר טבעי ל חלוטין
 כשהוא זוכה מ חדש לקשר   ,האדם נכנס לס דר האלוהי; אין זה נס"

 ." עם אלוהים
ם ע ל כוח המתע ורר מתוך ה ס דר האלוהי הריפויים שלי מבוססי"

אסור לאד ם לקרוא להם .  של הטבע ולא  מתוך הפר ת חוקי ה טבע
המדע   על פי קש ה או לא ניתן  להסבירם  רק ב של כך ש ,ניסים

 ." המודרני
שעליהם ,   ברונ ו גר ונינג הפך את  חו קי הט בע,במילים פשוטו ת
 ב הם  כל אחד יכול ל השתמש. למובנים  ע בור כולם, התבסס ו ריפוייו

זה  מסביר מ דוע   . כל א חד מ גיב ב דרכו שלו לכוח האלוהי. עבור עצמו
,   אנשים מסויי מים זוכים בהח למה תוך דק ות ספורות או י מים ספורים

וא חר ים זקוקים לתקופה ארוכה יותר של , כדוגמ ת סוזן ויידיג
Regelung ,כדוג מת אנ דראס  ארמיש או רנט ה אופיץ . 

 הצלחה אחרי הצלחה
 במטרה   ,ח ות החל מה בקצרה "סכם כמ ה דובהמשך ברצוני ל

 . היינו עדים לה ןיש את  המ ספר הרב ש ל ההחלמות  שמחלה
על  , 1990מדו וחת בפברו אר , מ חו ג ס אורלנד, 31בת , יוטה רודר

דיכאון שה ח ל בתחילת גיל   ,  שנה15 שנמ שכו ,החלמה  מנדו די שינה
 .וכא בי עיניים מא ור ניאון במשך ל מעלה משנ ה, ההתבגרות

 על  1990דיו וחה  בינואר  , מ ח וג ווג ברג, 25בת , ראנקה הלספ
 .   שהיו  לה למעלה משנה ו חצי,החלמה  מפצעי בגרות

 על  ,1990דיווח ב מרץ  , בלגיה, מ חוג  יופן, 27בן ,  פטר גרומס
  ,  על ה חלמה  מבעיו ת  חמור ות ב מפשעה1988החלמה  מיבלות  וביוני  

הם , רכיון שדבר לא עז.  שלא ניתן היה להקל עליהן בעזרת עיסויים
לאחר   .  50התכוונו לנ סות  שיטה  בה  השתמשו  עב ור אנשים  בני  
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-ב  והא מין Heilstrom- ה שהצטרף לח וג  ידידי  ברונו  ג רונינג וקל ט את 
Regelung  , 1988הכאב נעלם ב מ רץ . 

ס בל מק דחת הש ח ת מאז היה  , מחו ג  סאורלנד, 44בן , וילפרד רולנד
אך , א להירפב מג מה בן ארבע ולכן היה כבר שבע פעמים בים הבלטי 

מאז היה   . עקב קדחת  השחת הוא סבל גם מברונכ יט. ללא כל תוצאות
ה וא השת חר ר מכל שלוש  .  הוא  סבל  מהפרעו ת קצב הלב,34בן 

 ,וכן מעצבנ ות ו מ צריכת כמות גדולה  מדי  של אלכוהול,  המחלות
כיום אין לו עוד כל בעיות והוא אדם   .   בעזרתו של ברונו גרונינג 

 .מאוזן לחלו טין
 :1990מ דוו חת ביולי , מחו ג מינכן,  60בת  , ה שטויברפריד

לאחר . צילומי הרנט גן ארטריטיס ב מפרק הירךהראו , 1980-ב "
 סבלתי   ,1987מ אז . חשתי כ אב במפרקי הירך,  הליכה ממושכת

חשתי  בכא ב חו דר בזמן   .  מכאבים יו מם ולילה בשני  מפרקי הירך
 הרופא הציע  ,1987-  כבר ב )...(.   כפי שחשתי בזמן  מ אמץ,מנוחה 

 ." ירךמפרק השתלת 
   , אחר שקראה במגזין על ברונו גרונינג והצטרפה לחוג  בנובמברל

 : שה שתת פה בחגיג ת ח ג המ ולד ב מינכןבעתחוותה ה חלמה  
תחי לה כלל לא !  יכולתי לשבת במשך  ח מש  שעות ללא כל כאב"

  לא היה לי כל קל טתי ש , אך  כשישבתי  ברכבת ה תחתית , שמתי לב  לכך
גם כשהלכתי .   תי קריאת  שמ חה  והאנשים נעצו בי  מב טיםפלט.  כאב

היה לי קשה   להאמין במה   .   לא  חשתי  כל כאב,  לרכבת התחתית
 .שקרה
אני יכולה  לנוע  בח ופשיות  ,  אז אני  ח ופשיה לחלו טין  מכל כאבמ

 !" אני בא מת  חופשייה ע כשיו.  ולקום מ מצב שכיבה ללא כל  כאב
בקושי יכל למתוח את   , מ חו ג הנוב ר, 84בן , יורגנס-רד סקס 'יצר

שמע על ברונו   כאשר חודשים תשעה  קמיצת ידו הימנית ב משך   
הרופא א מר ששרירי  היד המכופפים  . 1989גרונינג ב דוכן מי דע ב מאי  

 . והמות חים הת חברו ע קב דלק ת בגיד
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אך  ,  יכולתי ל סגור  אותה. בסוף  לא יכולתי להזיז ע וד  אף  חלק בי ד"
 נשארה נוק שה לחלוטין   הקמיצה שלי.   לא לפתוח אותה שו ב

, ש ב התאם לרופא, בא מצע כף ידי ח שתי התנפחות פקעתית. ומקופלת
 תמיד גרם   ,אך  חו סר אה בתי למנתחים  ולסכינים שלהם.  דרשה ניתוח

 ." הם לא יכלו להבטיח לי הצל חה,  מלבד זאת .   לי לדחות או תו
גרטה  הויזלר נתנה לו  ת מונה ק טנה  , מסי בת  חג ה מולד  ב חוג  הנו ברב

 .וכך  עש ה, ונו גרונינג ו אמרה לו  לשים אותה על ידושל בר
 ש מתי לב  שיכולת י להחזיק  שוב  את  מקל  ,שלושה-ולאחר יו מיים "

 .המצב  הלך והשתפר, בהדרגה , ואז. אך  עדיין כאב לי. ההליכה שלי
.   כפי שא ני מכנה זא ת,  כהתנ קות, עו ד התק ף כאביםהופיע  , בחג  המ ולד

 . את כף ידי ללא כל כ אבעכשיו אני יכול לפתוח ולס גו ר שוב 
 !" אין גבול להכרת התודה ש אנ י חש

 דיווחי החלמות בעיתונות
  התרחשו   ש,מאמרים  בעיתונו ת העלו  את  מש מעות  דיוו חי הה חלמ ות

 : 1991ביולי "  בריאות פז"להלן דיוו ח  מ המגזין . בחוג  הידידים
 ? מה א מרו האנשים שה חלימ ו"
 Crohn’s ( "קרון"סבלתי מ מחלת ':  ממשדה) 47(רין טייפל ק

Disease (  הוסרו עוד   , ניתו חי םשלושה במהלך .  16במעי הג ס מגיל
לפני שלוש . א יבדתי את א מונתי  באלוהים . ועוד  חלקים מה מעי ה גס

 בה תחל ה הייתי מאוד    . ח ברתי למפגש חו ג גרונינגא ותי' ס חבה, 'שנים
.   אך ל מרות זאת  ח וויתי עיקצוצים משו נים מא וד בכל גופי, סקפטית

.  לא היה  לי ש לשול,  עשרה שנה- בשש לראשונה  מז ה,  רתביום ה מח
.  יכולתי להפסיק ליטול את כל התרופות,  ארבעה חו דשים לאחר מכן

 ' .החלמתי והרופאים שלי איש רו זאת
אין ,  ברונו  ג רונינגבעזרתשהחלימו  , נוספיםאנשים לקרין טייפל ול
 . ברונו גרונינ ג עדיין  מרפא אנשים מהע בר השניכי , ספק
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  סבל מ דלקת כרונית  ב ציפוי של ,מלנשט דט)  43( נד דווה רדינפ
 אול קוס הקי בה    אצלועשרה ואוב חן- מ אז היה בן  חמ ש,הקיבה
 ה רופאים להוציא תכננו, לבסוף. עשרה- בגיל שמונה ,הראשון

 עמית לעב ודה הביא  אותו למפגש   1988-ב . לחלוטין את הקיבה שלו
 .ומאז ה וא ברי א Heilstrom -  מי ד הוא  חש ב.  חוג  ברונו גרונינג 

- היה נוירודרמטיטי ס מזה ארבע ,מלנשטדט ) 27(יוטה שניידר ל
.  פרי חות  מגרדות ב היה נגועהעור על זרועו תיה ורגליה . עשרה שנה

 היא קראה   ,1989באוק טו בר .  ה זואו מ ללדבר לא עזר לב חורה 
היא ה שתתפה  במפגש  חוג   . בעיתון מ קומי  מא מר על ב רונו גרונינג

 . " נהוהחלימה ת וך חצי ש
 : 1991 בנו במבר  27-  בוינה דיוו ח ב ”Neue Wochenschau“-ה
.   לאחר מ ותולחיות    מ משיכה ,  מרפא הפלאים ברונ ו גרונינגשיטת"
   ”Wochenschau“-ה.  החו לים מחלימים, ידי אמונה בשיט תו-על

 ) ...(שכנע עצמו  בהצלחות ה גדול ות 
פי  שהק רינו כל,במ שך חו דשים רבים היו ל י כאבים אינטנסי ביים'

מטה  מ מפרקי הכתף לזרועו ת וכן כלפי מעלה לעורף  ול עמוד  השדרה   
  עד כי ,  זה  היה כל כך  גרוע'.   תארה  מרגי ט היצנ תלר מלינץ, ' של הגו

,   א חרי שכתבת י שורה א חת. לעיתים קרובות  אפילו לא י כולתי לכתוב
לעיתים קרובות היה עליי  להניח את העיפרון ולחכו ת  עד שהכאב   

 האלוהי ב מפגש י  Heilstrom- ה ד רך קליטת, רםב.  הגרוע ביו תר ישכך
,   באופן מדהים.    הכאב שכך מיום ליום,  חוג י דידי ברונו  גרונינג
 '!ן לילהיהכאבים בכתף נעל מו ב

אין זה , היצנתלר נשמע בלתי יאומן'  ד כמה שה סיפור של גבע
זכה   גם פטר שלגר  מפ יישטנאו .   בשום פנים ואופן מ קרה בודד

ס בלתי   ': כוח הריפוי של ברונו גרו נינגרר מכאבים בעזרת  תשלה
 עד  כי ,  עשרה שנה-חזקים  במ שך למעלה  משתים כה  מכאבי ראש  

 או  לעמוד  על ש תי   , לעיתים קרובות  לא היה  בא פשרותי לנהוג לע בודה
אך איש  לא   ,  ביקרתי כ מה רופאים  ומטפלים ברפואה  מ שלימה. רגלי

 . יכל לקבוע את סי בת הכאבי ם או להביא להקלה כלשהי
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 ,שתי סבלה מאלרגיה  לאבקת פרחים במשך ש נים רבותם אג
זמן קצר לא חר  שהשתתפנו  .  כששמענו  על חו ג ידידי  בר ונו גרונינג

 ,תוך זמן קצר ביותר:  הפלאקרה , בפעם הראשונה במפגש ה חוג
משפחתי ואני   .   אשתי ואני היינו חופשיי ם לחלוטין מכל כאב
 '  .נהנים להיות כאןמשתייכים עכשיו לחו ג הידי דים במשך ז מן די רב  ו

מוינה שע ברה ניתוח   ) 72(מר יה אייצינגר ' גע ללב מה ש דיווח ה גב נ
היא ב קושי   ,  עקב  גרורות.  עשרה שנה-עקב  סרטן ה שד לפני אר ב ע

אך כש חברה  סיפרה לה על ח וג   .  יכלה להתמתח  ולהזיז את  יד ה הימנית
כבר   .  הדבר שוב נ סך בה ת קוות  חדשו ת, הידידים  ולקחה  אותה איתה 

!    הי א פתאום יכלה להזיז את אצבעותיה, פגש ה חוג הראשוןבמ
אך ישנו שיפור , כיום עדיין לא החלמתי לחלוטין! התקשיתי להאמין 

גם , ש עוזרים ליבכך והאמונה , עכשיו אני חשה הרבה יותר טוב. ניכר
 ' .היא מחז קת או תי

כריסט ה פורטמן ' גב : נו מקבלים עוד ו עוד דיו וחים מגר מניהא
בעיות עיכול כרוניות ו חומציו ת יתר '.  מצב בריאותה הל קויכותבת על 
 הייתי בסיכון ,ופאיםלדבריהם של הר.  לי לדיכאוןו גרמ,יבכל גופ

 Heilstrom-ה, חוויתי איך תוך זמן קצר, בנוס ף לכך.  גבוה לסרטן
  ,מכאן;  הזין את נשמ תי ו חידש  א ת מלאי אנר גית ה חיות  ש אבדה

החלמ ת ג ופי התקדמ ה   .  ית חיות מ חלה היא א ובד ן אנרגי,שלדעתי
 איפשרה זאת ,יכול-חז קה באלוהים הכל ה אמ ונתיאך  , באיטיות
 " ' .עבורי

 שחרור מכאבים
סבל מכ אבי גב  מ אז ילדותו  , .מחו ג ק, ארבעים ושלושבן , .וילי ס
הוא אוב חן עם ד לקת בעצמות   ,  ח מש ע שרהבגיל.  המוק דמת
 .ם לא עזרוה בליה גברה ואפ ילו חמש  סדרות  טיפולי. ובס חוסים

הם היו קשי ם במיו חד   .  הכ אבים בהתמ דהה תעצמו, במשך השנים"
התנועה   . בעמו ד השדרה המו תני והק רינו כלפי מעלה בין השכמות

הי ה עלי ללכת . המזערית ביותר  גרמה  להתעוררות הכאב ה קבוע 
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 עקב הכאבים   ,ע מידה זק ו פה לא היתה אפשריתוון שכימ, כפוף
 . החזקים

 . "  נכות %30בעל נכות של  הוכרתי כפני שנתיים ל
,  עקב חו סר גמיש ות של מפרק הירך ונזק בעמוד הש ד רה המותני

הוא דחה את   .  נטל משככי כאביםועל כן ,היו לו כאבים ברגל ימין
במהלך השנה  .  ידי הרופא הכללי שלו-רעיון הניתוח שהו מלץ לו ע ל

  הוא  סבל , בנוס ף ל כך.   ירכו  חסר ת תח ושה ל חלוטיןנ הייתה, האחרונה
 . גם מכאבי  מרפק טני ס בזרוע ו הימנית

 .הוא הצ טרף לחו ג ידידי ברונ ו גרונינ ג,  .בד, 1989באפריל 
שרציתי כי    ,חזקים בברךכה נתקפתי בכ אבים , בדרך הביתה"

לא  היתה לי כלל תחושה בכף  רגלי הימנית   .  אישתי תנהג ב מקו מי
 . ולכן לא יכולתי להגיב עוד

כאבי  הגב שלי .  השתחררוכל העומסים שליכי , נראה היהאז מ
אפילו  יכולתי לעבוד   , נעלמו ל חלוטין ול מחרת  היו ם בו הצ טרפתי לחו ג

ל דח וף את המריצה הע מוסה ו לעבוד   ,  להפוך את האדמה–בגינה  
 . בתנוחה כפופה ב משך ש עות  על גבי שעות

אמבטיו ת  , משככי כאביםכל אז אני חופשי מכא ב ולא נדרשו לי מ
 .י פול רפואי אחרעיסויים או  כל ט, טיפוליות

ביכולתי ל עמוד  זקו ף  ;  ן ניכר ביותר שהיציבה  שלי השתנתהכ
 . (. ..) וכתוצאה מכך אני  גבוה יו תר בשני סנ טימטרים

תח ושה בירך  וגם הרגל   חזרה  אלי ה.  הר גל לחלו טיןה חלימה , אזמ
גם  מרפק הטניס נעלם   . חופשיה מכאב  ובעלת  טוו ח תנועה  מלא

 במהלך   Regelungלא  חו ויתי כל  . גלחלוטין מי ד לאחר הצ טרפותי לחו
אני בריא .  (...)  אני יכול אפילו להזיז את זרועי ללא כאב.  תקופה זו
 ."  זאת אני  מודה  לברונו גרונינגלע.  ומשו חרר
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 ם בהתאם למעשיהםאותיכירו 
 שקרו  בז כות ברונו   , זוהי תובנת  א מונה ב מ ספר הרב של החל מות

גרונינ ג מוציא  לאור חוברת     חוג י דידי ברונו ,1988מאז . גרונינג
 Das Heil erfahren, das“.  שנתית מובנת ה מדו וחת על  מקרי הצלחה

is Wahrheit” ") 1989-שהתפר סם ב ,  ")זאת  הא מת, לח וות  הח למה   ,
 שהיה זמין ,היה הלקט הראשון של החלמות מלו ות במ סמכים רפואיי ם

ידי ההוצאה לאור של   -כמ עט כל ה ספרים שפורסמו על . לקהל הרחב
הה חלמות  מ משיכות בכל  . חות ה חלמה" מכילים דו, גרטה הויזלר

 .  אין גבולותHeilstrom - ה להשפעה ה חזקה  של.  מקום
,  כה חלמה  פלאית ב כיכר וילהלם בהרפורד1949-מה שה חל ב 

כל עו ד הא דם  מב קש את  עזרתו   .  ממשיך  כיום ולע ולם לא יפ סיק ע וד
 .ב ורו  ויעזורהו א יהיה שם ע, של ברונו גרונינג  בלב מלא  אמונה

תפקידו של  .  חיים בריאים ו מאושריםי חי ה האדם שאלוהים התכוון 
הוא  אינו יו תר  מאשר  משרת   .ברונו גרונינג  להדריך אות ו  לגורל זה

אין כל   . ו במ סירותבאה בה ,  נצחעתה  ול, אלוהים שהגשים  את שלי חו תו
הוא היה א דם בדיו ק  כמו כל אח ד  . להעריץ ולפאר את פועלוצורך 
היו לו יכולות   . הוא היה מיוח ד במינו,ך בעת ובע ונה אחתא, מאיתנו

 אפילו גורו   מ הודו ה שתח וו  , ב טרברהו ף ברוזנהייםע ד כי  , כה גדולו ת
 . בפליאה לניסים שבוצעו

 : מתי אס קא מפכותב   ," מבו א לשיטתו –ברונו  גרונינג  "בספר 
התמסרות  מעשי אדם זה היו  . 'יכירו בהם בהתאם למע שיהם '"

  הוא  הוכיח לי   )...( .   לעזור ולעזור, לעזור -דה  למטרה א חת וי חי
,   מדענים וחוקרים ששכחו אותו , רופאים, על פילוסופים. שאלוהים חי

להסתכל על אדם זה שריפא אלפי אנשים רק בכך שדיבר איתם   
   ."1949-ברוזנהיים ב

 : רטה הויזלר כותבת  באותו   הספר במק ום אחרג
 ,ניסים אלו היים אלה!  יאמיתהוא אך ,  כל זאת פשוט בלתי יאומן"
, נהדרים ויזכרו לעד, הם משמ חים, בעזרתו של ברונו גרונינגנראו ש

 : ברו נו גרונינג א מר בהרפורד. כי הם לא מהעולם הזה
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האדם אינו יכול לעשות נ יסים ואינו בע מדה להביא  להחלמות   '
   "' .שראיתם כאן

 : אמר  חזר ווב ושו ב ברונו  גרונינגש
 !"רק אלוהים יכול לעשות זא תאלא , יכול לרפאשאדם אין "
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 :IIIחלק 

האם ברונו גרונינג יכול להציע 

 ?לבעיות שמתעוררות כיום פתרונות
 ברונו גרונינג  תשומת לב ברחבי העולם כולו משך, 1949-שנת ב
גם   . ו היכן  שהופיעה תרחשהחל מות ". רופא הפלאים של הרפורד"כ

אך האם   . ה עיקרי המע סיק א ת  חוג הי די דיםהנו שא  ההחלמ ות הן ,כיום
לראות בו רק  ם הא? להחלמו ת  גרונינג הוגבלה רק פעילותו של ברונו

 ? שליח ותושל מלוא נכו נה זו הבנה , "מרפא פלאים"
.   שההחל מות  מייצגות רק ח מישה א חוזי ם מפועלו,א מרעצמו הוא 

 :היקף שליחות ו מו בהר בד ברים הבאים
מטרת  פעילותי ופו עלי היא  להדריך את  כל האנשים  ע ל פני כדור  "

 ." לדרך האלוהית, כונ הדרך הנ הלאשוב להארץ 
 איך ניתן להצדיק ולהוכיח  ,הפרקים הבאים יראו!  טענה גדולה

 .זאת
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 הסדר מגיע לכל דבר: 9פרק 

אלא גם   ,  לא רק ה חלמ ות  גופניו ת,אנשים חו וים דרך  ברונו  גרונינג
ש מח ת   . נע למים, התמכרויו ת ותלו ת, די כאון,  חרדות.  ממ חלות נפשיו ת

.  פשים את  מקום הנ טי ות הקו דמו ת תו,שלווה ו ביט חון עצ מ י, חיים
האדם משת חרר מכל הרוע ויכול לחוות  שוב  את  המ צב השמיי מי   

אתאיסטים מוצאים את  , נישואים הרוסים הופכים להרמוניים. המקורי
 .  וניתן ל חוות  את עזרת אלוהים בכל ת חומ י החיים, האמונה  מח דש

 ביטחון במקום חרדה
 שנים מ מצבי חרדה  12 סבלה במשך ,מח וג בוכ ם, 39, גרטה ווסלס 

,   חלה  תפנית לטובה היא סיפרה כיצד  ,1990ביוני .  מייסרים ומ דיכאון
 . ארוכהוחוויה  מרה ב

בינואר  .   היתה לי נפי לה מתמשכת  מהירה ביותר, והלאה1977-מ "
כבר  חייתי   . לכת וולא הייתי  בא מת  מ סוגלת  להתמו דד  עם ,  אבי נפטר

ו היה עליי לדאו ג   , עם  שני יל די ב משך ז מן  ממ ושך, בנפרד מ בעלי
לא הייתי  מס וג לת להתמוד ד   ש ע ד ,הטריד  אותיכה  מו ת אבי . לעצמי

 . עב ודתיבעם המשימ ות היו מיומיו ת ב מ סגרת מ שפחתי או  
את כל   בה שלמ ה ציתי להמשיך לרצות א ת כולם ו קיבלתי ר

היתה לי עבודת לילה , בנו סף לכך. האומללות אותה  חוויתי ב ע בודה
 .מעל ליכולותיהדבר ה יה . חולי נפשעם  בבית 
,   חרדההתק פיהיו לי .  היתה לי הת מ וטטו ת עצבים1977יוני ב

, ו תחוש ת  סחרח ורת מת משכת שלו ותה בב חילה, במיו חד ב חושך
הדבר  קרה במיוח ד   .  מצבי  חרדה נוספיםהופיעושלאחריה 

 שלא אצליח   , כשהתרחקתי  מספר צע דים מ הדלת ותק ף אותי  פחד  עמ וק
ישהו היה אכזר כלפי או ביקר הסיחרור הח ל גם כשמ.  להגיע חזרה

  12הלוויה הכמע ט  קבועה  שלי  במשך  -סחר חורת היתה   בתה . ת מ עשיא
 .שנים
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ה סחר חורת לעיתי ם היתה כל . ז הגיע הדיכאון ו הכל הורע בהדרגהא
 .  שלא הייתי  מסו גל ת ללכת לשירותים בכוחות  עצמי,כך חזקה

ילדי טיפלו בכל . נה ייתה בלתי אפשריתאחר מכן עבודת הבית ל
כי לא הייתי מסוגלת עוד להעיז להתרחק ליותר  , כולל קניות, העבודה

  ,ואז החר דה העצומה הזא ת אחזה  בי  עד כדי כך.   מ טר מהבית100-מ 
,  הת חלתי לרע וד בכל  גופי. שלא יכולתי ללכת קדי מה  או א חורה
כך שלעיתים קרובות הייתי   , הדופק שלי האיץ ו מחז וריות  הדם כשלה

 .הפסק תי לנהוג ברכב ) 1977( ת באותה  ע.  על סף עילפון
בקו שי הייתי מסו גלת  , דבר  שקרה מידי יום, אשר החרדה אחזה  ביכ

 כדי   ,'טו ור'לרוץ לטלפון כדי לבקש עזר ה מילדי ונהגתי לי טול טבלי ת 
הם תמיד  היו   .   חש בתי  שאמו ת ללא כד ורים אלה.  להימלט  ממצוק ה זו

 2.5- ל1.0- מינון התרופה  עלה  מ ,במהלך ה שנים.   בכל מ קוםאיתי
לעיתים קרובות בתוספת טבליה   , שלוש עד ארבע טבליות  ביום(

 ).נוספת ב משך הלילה
ד ווקא   , עב ודהשעות  מרות ש חשתי כי הע מס תי  על עצמי יותר  מדי  ל

לא לבד והיתה לי שם ידעתי שאני .  במהלך העבו דה חשתי  טוב י ותר
.    שנ סכ ה בי בט חון, נ גישות לקבלת עזרהבע קבות התחושת  ביט חון 

, בכיתי כמ עט כל הזמן. ה דיכאון היה חוזר, רגע שהייתי לבד בביתב
 . ישנתי  עד ש מי שהו הגיע, זחלתי למיטה  ולאחר שנ טלת י כדור טוור

 הי תה עבודתי   , שנים אלו12ה שהחזי ק אותי ב חיים במהלך מ
 למחש בות   להיענ ותזה מה שמנע  ממני .   לטפל בילדי,ומטרת  חיי

  , למשל,  במע ט גישתי ל חייםלעיתי ם השתפרה. ההתאבדו ת התכופות
אך שיפור זה (...).   כאשר פגשתי בן זוג  חדש ל אחר כישלון נשואי 

 . תמיד ה חזיק  מעמ ד לתקופה  קצרה בלבד
מצוקה הנפשית נטלה את  כל שמחת ה חיים שלי ואת האומץ שלי   ה

-שהות בבי ת הבראה ב, טיפול מידי נוירולוג. להתמוד ד עם החיים
 .  קצר ב לבדעזרו לי לזמן, 1986- וב מרפאה פסיכותרפית ב 1983
 שנאלצתי לוו תר על   , ה מצב  הידרדר  עד  כדי כך, 1989-אז ב ו

איבד תי את מקור הת מיכה  וכך , ודיאעבודה בה רציתי להמשיך ב כל מ
היתה   , לכן השנ ה האחרונה  לפני הצטרפותי  לחוג . האחרון שהיה  לי
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פשוט . אם נ יתן היה אפילו לקרוא להם חיים, השנה החשוכה בחיי
.    סחר חורת ובכי ת מרורים מ ילאו את חיי,  רק  חרדה.  ייתי כצמח ח

ו אז  תקפה אותי   , אומץ לבי  להתמו דד  עם הח יים נטש אותי ל חלוטין
 להתמוד ד  בשל  אי יכו לתי , שהייתי למ ע מסה  על כולם, תחושה  איומה

אינני יודעת כמה זמן עו ד ה ייתי מסוגלת   .  עם משימו תיי בכוחו ת עצמי
 ." י מ וצאת את דרכי לחו ג של ברו נו גרונינג אם לא היית,להמשיך כך

 מבוא   ש מעה הר צאת היא ש מעה  על ברונו גרונינג ו,1989אוגו סט ב
,   מי גרנות, כאבי ב טן(כיון שהיא  היתה  גם ת חת  עו מסים  .   לשיטתו

-היא סבלה מ ,  )ובעיות בע מו ד השדרה, אנגינה פקטוריס כשהיא נ ח ה
Regelungהם נמשכו  רק   .   קשים  שהופיעו  מיד לא חר שי חת ה מב וא  

 . יום אחד  ואז כל הכאבים נעל מו
מצב  אות ו לא היכ רתי במשך   , גיליתי שלא  סבלתי ע וד  מ כאבים"

כזה מרץ שהחלט תי בנחישו ת   בחשתי מאו שרת ו.  מספר שנים
ח שתי כל כך .   ל א חשב תי על החר דות.  להצטרף לכנס בשווי ץ

 . חופשייה ומ אושרת
 Regelungenכאלה  היו לי , ך שבוע וחצי לפני הכנס השוויצריא

  עליי  דיכאון   והשתלט .    שלא הייתי  עומ דת  ב הם בכו חות  עצמי,חזקים
לא היה לי הכוח  לגש ת   , שלא יכולתי לישון, חשוך וחו סר שקטכה 

 . מצב זה נ מש ך שבוע שלם.    להתאב דחזקולבסוף  חשתי ד חף  , לטלפון
עשת ה בדיו ק את   ,  תי המ שתייכת גם  היא ל חו ג ידידי  ברונו  גרונינגב
ו כאשר דיאנה  , היא צלצלה עב ורי לידידה מ חוג הי דידים. ר הנכוןהדב

פ תאום נעשיתי  , הגיעה אליי עם כל חו סנה ל אחר שיחת  הטלפון שלנו
 .שוב שלווה והייתי  מס וגלת ל ישון

שם   , השתתפתי במפגש ב דורט מונד,  יום חמישי שלא חר מכןב
 במ טרה  למנוע מ מני  ,משחק  בי הרוע כיצד יכולתי בברור לזהות 

 . סוע לשוויץלנ
יכולתי לנסוע לש וו יץ וחזרתי  !   זה  לא יקרה לי  עוד: ז ידעתיא

אין לי . מאז אני  חופשייה ממצבי  חרדה ומ די כאון. חופשייה לחלוטין
עכשיו  אני  מסו גלת לעשו ת שו ב  מה שהיה  על   .  כבר צורך בתרופות

 . ילדי לעשות עבורי ב משך ש נים כה רבות
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זוגי  -ם בלילה כאשר בןג, בר לא מפריע לי להישאר לבד בביתכ
עורכת  קניות  ומ ב צעת את  כל ,  אני יוצא ת להליכות  לבד.  עובד

 .החרדה   נעלמה לחלו טין.  משימו תיי האחרות
יצאתי  לנסיעה ב מכונית עם   , ספר שבו עות לא חר הצטר פותי לחוגמ
מאז אני  . אך היא שיבחה את  אומ ץ  לבי,  תחילה  חשתי ח ולשה. בתי

ילדי בקושי   . ואני כה ש מחה  על כך , אפילו  בעיר, נוהגת שו ב ב מכוניתי
 ." מאז ה חלמתימזהים אותי  

כאבי   .  ע ם כל שאר מ חלותיה הג ופניותהסחר חורות שלה נ עלמה
וכן  לא הו פיעו שוב  כל   , אין לה  עוד  מי גרנות או  אנ גינה.  הבטן נעל מו

 . בעיות בע מו ד השדרה שלה
אני חשה כל .  נעשה כל כך פשוטולה כ, עם ברונו גרונינג לצידי"
 הארנק   ,ב משך כל כך  הרבה  שנים. ת חושת  בדי דותי נ עלמה מוגנ ת וכך

 להושיט  אליו את  ידי לקבל ת ואפשר לי , לווייתי התמי די-שלי היה בן 
. מעולם  לא שכחתי לקחת איתי את  הארנק שלי.  עזרה במקרה חרום

 ! "   כי ום אינני זקוקה לו  עוד. הייתי תלוייה בו לחלוטין
. עובדת כא חות ב מש מרת לילה גרטה ו וס ל שוב ,1990מאז יוני 

ו מתמ ודדת  עם   , היא חשופה  לאותן דרישו ת  גופניות ור גשיות כ בעבר
 . הכל באושר וב חוסן

 חוסר אנרגיה
אנשים רבים אינם מסוגלים   . חרדה ודיכאון מ אוד נפוצים כיום

לעיתים קרובות נ חוצ ה רק דחיפה   . להתמוד ד עם דרישות  היומ יום
ברונו  גרונינ ג ייחס ז את   .  כדי להבי אם להתמו טטות  עצבים,קטנה

 . לחוסר אנרגיה
אדם באומרו  , הוא מקל בכך ראש,  חסר אנרגיה אדםכאשר ה"

ע קב   , במילים  אחרות;  הו א כבר א ינו מבין כל זאת. 'עצ בני'שהוא 
הוא אינו  מס וגל לגיי ס הבנה עב ור , ע קב ח וסר השק ט  שבו, עצבנותו

שגופו   הדבר נוב ע מכך . ועוד פחו ת עבור עצמו, הסובבים אות ו
מבלי  , לשם כךו עליו לוותר על אנרגיה , למעשה מנוצל בה תמד ה
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או יכול , האדם מעולם לא פנה, כלומר; אנרגיה ח דשה שהוא נטען ב
כי לא  היתה לו גיש ה   , לעזור לו בכו חו  שלאותו  גורם שי , היה לפנות

 ."  אנר גיה חד שהקבלאו  לדרך בה הוא יכול היה ל, לידע של טבע  גופו
  בה כ ל אחד יכול,דרךמראה ו, ת ווך את הכו ח הח סררונו גרונינג מב

 כך שיוכל לשרוד את מאבק החיים   ,את האנרגיה המתכלהלהשלים 
 . היומיומי

והוא סיפ ק את גופנו  , אלוהים עצמו לא שכח ד ב ר כשברא אותנו"
  לנקו ט כל אח ד יכול . ויכר את  כל צבל ל תוכו כדי  לק,עם כל הנחו ץ

זד מנויות  העו מדות  בפניו ועבור    לנצל את  הזמן והה, באמצעי זהירות
 כך שתהיה לו כמ ות ה אנרגיה הטובה  הנחוצה  ולא יהיה לו עוד   ,גופו

 הוא  יוכל ,כך ש ב עזרת רזרבות  אנרגטיו ת אל ה;  צורך לפחד  מהרוע
 ." כך הא דם חי  בסדר האלוהי. להיאבק ברוע

רך ברונו  גרונינג כל האנ ש ים זוכים בהזד מנות לה חלים  ולהישאר ד
,   ש מוכן להכניס סדר  בחייו  בעזרת  ח וקי אלוהיםכל מי . בריאים

ברונו   .   יזכה  בברי אות,  להפריד עצמו  מכל הרו ע  ולהאמין ב טוב
 : גרונינג אמר

אני רוצה שתנהלו חיים בריאים !    כם לסדראותאני קורא "
ש לא יהיה לכם ;  אליואלוהים התכוון ש את  סו ג ה חיי ם  שת חיו, וטובים

,   תפסי קו  לסבול אות ו, ית ושגם  לא תשלימו א;  עוד ק שר עם הרוע
הכל   , ת שתכנעו,  אם  תעשו  כל זאת!   תתכ חשו  אליו, שבמק ום זאת
רק אז , כלומר, אז החיים יתחילו;  הרבה יותר יפה–יהיה שונה 

 . "אלוהים יתחיל לפעול באדם

 רכישת אמונה
 : באמ ונה שאב דה לו, רולף זכאו זכה דרך ברונו  ג רונינג

כאשר היתה  לי הזדמנות  , ותלמרות שלא סבלתי  מכל מ חלות גופני"
חוויתי שינוי   , להגיע לחוג ידידי ברונו גרו נינג לפני כעשרה חודשים

 .פנימי עליו ברצוני לספר לכם
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חשתי  , למרו ת ז את.  לא ה אמנתי באלוהים,ב מהלך חיי, ד אזע
שהאנושות יכולה לחיו ת  בשלום ושכל הסבל וה או מללות אינם  

,    משיכה ל דב רים רוחנייםכיון שלא  הייתי  ד תי ולא  חשתי. נחוצים
 .17מאז  הגי עי לגיל , ניסיתי לממש  את האיד אלים שלי דרך פוליטיקה

ולכן , בבהירות  את רעיונותי ודעותי היטבתי לבטאהספר לא -בית ב
א חרים  , אח דים  חייכו אליי בעלי ונות; "ש מאלנ י"יצא לי מוניטין  של 

לאנשים שמתי לב שאין ביכולתי להגיע ,  ככל שהזמן עבר. גינו אותי
אותם אנ שים שקיוויתי כ י   ,  למעשה; ושכל פעילותי לא היתה יע ילה

 שאותם   ,כן גי ליתי. לעיתים  קרובות  קיללו אותי, ישנו את ה חברה
הש תייכו לקבוצות ול חבורות   שנלחמו  אלה  , אנשים שחש בו כמ וני

 .באלה
לא  יכו לנו לתקוף  . בח וסר כו חה תאפיינו  ,  ל שנות קיו מי הפוליטיכ
כך   . יינו חלשים  מדי להשיג ד ברים בכוחות  עצמנווה' העדר 'את 

שהעולם יכול ,   י דעתי ב וודא ות,מצד א חד.  שחייתי ב מתח  נפשי אדיר
,   אפילו בקטן,  לא היה ביכולתי להתחיל, מצד שני; היה להיות שונה

 . לגלגל את הכדור לכיוון זה
לכן ה גנתי על  עצ מי בעזרת  שיריון עב ה של  תיאוריות  . ה כאבז

אך   , הד בר הגן עלי מפני תגובות קצר ות טוו ח. תייםואידאלים חבר
  הפכתי  להיות ציניקן ,תוך ז מן קצר.  אימלל א ותי, בעת ו בעונה  אחת

 שיכל להציג  בשליפה הס בר הגיוני  ס ב יר לכל דבר  ,אינטלקטו אלי
אם עדיין חש תי ד בר כלשהו בכלא האינטל קטואלי אות ו  . שקרה
 שכמע ט   , כדי  כךהדבר הר חיק לכת ע ד.  היה זה סבל  עמו ק, יצרתי

עליהם , נראה לי כי אסון סביבתי  אדיר או מלח מת ע ולם שלישית
'   סוף אי מתני ' כדו גמ ת , יהיו כעין ישועה,  התריתי לעיתים קרובות

 .  (... ) 'זוו עה ללא קץ 'במקום  
לאחר  .  אש תי הצטרפה לחוג ידידי ברונ ו גרוני נג,אותה עתב

ופו של  דבר   ב ס,  ב מהלכו אשתי  נא לצה להיאבק בי  מרות,  כחודש
פתחתי   .  Einstellenעשיתי  ו,  הפ סק תי להתווכח, התגברתי על ג אוותי

 ח שתי עיקצוץ ק ל בכפות ידיי ,למעשה. 'בבק ש ה'את כפות ידי ואמרתי 
כך   . וכן תחושת  אושר שכ מות ה לא חשתי  במ שך זמן  ממו שך
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שביקשתי לקבל שי חת מ ב וא ויכולתי להצטרף לחוג  ידידי ברונו   
 בראשי  בשלוש ה Regelungאחר   מכן ח וויתי  זמן  קצר ל.   גרונינג
אך  , ת חילה הייתי עדיי ן סקפטי. כל אחד  מהם ארך  כשבוע, שלבים

,   יכולתי להבין שבמפגשי החו גים דיברו אמת , ככל שהחודשים חלפו
 .אלוהים שיש, ו מעל  לכל, שההחלמו ת אמיתי ות

מאז שידו ע לי כי אבינו  שבשמיים   . אני ח ש קל ו משו חרר...)  (
מאז  שלמדתי כיצד   . הכל  הפך לפשוט להפליא, נ ו וד ואג לנואוהב אות

ברונו גרונינג יכל , Heilstrom - ולקלוט את הEinstellenערוך ל
 .לשחרר אותי מהכלא הפנימי  שלי ולהראות לי את הדרך  לאלוהים

 -אני חו וה את ה שפעת ה.  אני אסיר תודה לו  ללא קץעל כך
Heilstromי שכל אדם יוכל לחוות ומאחל מכל ליב,   כבריאות טובה
Einstellenאמת לפחות פעם אח ת  כדי להשתכנע ב ". 

 חיי אמונה עם ברונו גרונינג
כאשר  שמע תי  עליו בפעם  . תי  עזרה דרך ב רונו גרונינג קיבלגם אני

עישנתי   . כנראה  חייתי כ מו צעירים רבים  כיום, 19הראשונה בגיל  
והול והגז מתי   הגז מתי  בשתיית אלכ , )  סיגריות  ביום40  עד 30(הרבה 

בנ וס ף   ).   מארקים  גרמניים  מיד י יום200עד  (בהימורים ב מכונות   מזל 
.   וניגנ תי  בלהקת רוק) רו ק כב ד( האזנתי רבות  למו סיק ת רוק ,לכך

שאלות  בדבר  מש מ עות החיים  או  , אלוהים היה מאו ד  מרוחק   מליבי
 .וחיי אופיינו ב שט חיות רב ה, שכמותן גרמ ו לי לחו סר נוח ו ת

" ?  כן או לא–גיוס לצבא  " הדחף  לשאול רק כאשר עלה בי
  והתחלתי להע סיק א ת עצ מי  בערכים דתיים ולקרוא  את  כתבי גנדי  או 

 לג בי  ,מחש בות  עמו קו ת יותרעלו  בי  , של הר מן ה ס ה" סידהארתא "
דיבר , מה  שקראתי בדרשה במע מד ה ר סיני, למשל. מהות החיים

,  " חייםכ בוד ל"ו"  הימנעו ת מאלי מות",  "נ דיבות "מושגים כ. אליי
אלא , עלה בי הרצון  לא רק לחשוב על  ערכים מ עין אלו. ריתקו אותי
אלא לכוון , כבר לא רציתי להקדיש עצמי לחיי הוללו ת. גם ליישמם

,   אלכוהולצורך להקטין את  שליט ת הה יה .  יותרןנ בולכיוון את חיי 
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אך  ככל שניסיתי להשת חרר  מהחיים להם   .  ניקוטין ו מכונות  מזל
לא .  בר הפיתוי לאותם דברים להם התמכרתיכך התג, הורגלתי

לא הצלחתי   , על אף הני סיונות הר בים.  הצלחתי להינתק  מקללתם
ולע יתים קרובות   ,  המשכתי  להשתכר בכל מסיבה, לוותר על העישון

 החיים להם ך לא ה יה בי הכוח להינתק מדר. נמצאתי בבתי קזינו
 .הורגלתי ולוותר על הרגליי  הישנים

.   חוד שים והוביל לקונפליקט פנימי קשהמצב זה נמשך מ ספר
א ך לא הצלחת י   . גדל ב התמ דה,  דרכו  ע ל פיאהבתי לישו  ורצוני לחיו ת
 . ליישם את כוונותיי הטו בות

תחילה  .  שמעתי על ברונו גרונ ינג,1984השנה ואז בערב ראש 
לא היו  כל משמ עות   " דר ך הריפוי הרוחנית" לש מו ול. הייתי סקפטי

למוכנות    להגיע  כדי ,ע ה חוד שים נוספיםנדרשו  מ מני ארב.  לגבי
 .  לאפשר לעצמי להצטרף לחו ג ידידי ברונו  גרונינג

ניסיתי  שוב  , 1985,  באפריל24-מספר ימים לפני שיחת ה מב וא ב 
 בע ברלא  הצליח והפ עם הצלחתי לעשו ת  מה ש.  להפסיק לעשן ולשתות

 חשתי  כוח   שנכנס בי   ,Heilstrom -דרך קליטת  ה.  פעמים רבות
נעלמה המשיכה של י לאלכוהול . י לחיות כפי שרציתיואפשר ל
עוד   לא  עלה בי , גם כאשר הלכתי  מאו חר יותר למ סיבה. ולניקוטין

 באותו  מרתף   , פ שוט  חשתי כד ג מ חו ץ למים. הרצון לעשן או לשתות
תו ך מספר  חודשים  נעלמה  ג ם ההתמכרות   . מלא בעשן  ובריח  בירה

תי  עוד  מכונות    לא משכ ו או, 1985מאז  ס וף .  שלי למשחקי  מזל
 .ההימורים

 את שיטת ו של ברו נו גרונינג  ,צעד אחר צע ד למד תי טו ב  יותר
כאשר בעבר  ,  וגיליתי שהיא הכילה מה  שנראה בעיני כטוב  ונכון

גיליתי שישנם קווים . 'וכו, גנ די, כתבי הקודש ך"עניינו אותי התנ
ו של ישו  ושקיבלתי הז דמנות  נדירה     דרכמשותפים רבים  בינה לבין

 . ובכך ליישם את א מונתי, שר קו ולפעול בהתאם לח וקי האלילי
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 של מוסיקת רוק" פילוסופיית החיים"
שמתי לב  ,  לאחר מספר שב ועות כידי ד  בחוג י דידי ברונו  גרונינג

מה   ,  רצוני להפוך למ וסיקאי  מקצו עי. שאהבתי למ וסיק ת רוק  פח תה
  . מ שעמם וריקני   פתאוםלינראה ,  נ קודת  המו ק ד ב חייההייתשבעבר 

   לא יכלה לעורר א ת התלהבותי ,  רו ק כבדהאזנה או נ גינת  מוסיק ת
אני   "ו טק סט כ מו  , עכשי ו ראיתי בה  רק כרעש . ע ברכב, ולמלא או תי

מכרנו  את נש מתנו ע בור   " או AC/DCש ל " בדרך המהירה לגיהנ ום
 .  גרם לי לח שובBlack Sabbathשל  "  רול'נרוק א

,  מו סי קת הרוקשל  " פי לוסופיית החיים" ש,ליהס תבר עם הזמן 
כפי שהיא נו גדת  את הערכים   ,  נוגדת  את שי טתו  של ברונ ו גרונינג

 :להלן מראה זאת ב בירורשט קסט  ה. והאידיאלים המ סורתיים
כאשר אתה  במצב רו ח  .  (...)  פתחו את  תודעתכם  ותנו לי  להיכנס"

 ירוד וכוח הה תנגד ות שלך ח 
“Open up your mind and let me step inside. (…) When 

you’re feeling down and your resistance is low, light another 
cigarette and let yourself go. This is your life, don’t play hard 
to get. It’s a free world; all you have to do is fall in love. Play 
the game; everybody plays the game of love.” (Queen, ‘The 
Game’) 

.  אל תתנגד, אלו הם חייך. הדלק עוד סיגריה וש חרר עצמך, לש(
;   שח ק  את המש חק.  כל שעלי ך לעשות זה להתאהב; זהו עולם חופשי

 )) 'המש חק , 'Queen." ( כולם משח קים את מ שח ק ה אהבה
של   " פילוסופיית  החיים"מת ומצתת  , טק סט  זה הנראה כ בלתי מז יקב

 –אל תתאמץ   !   ה בהתא; הכל מותר; ז הו עולם  חו פשי: מוסיק ת הרוק
 !  תהנה מ חייך

 –המאזינים , במק ום זאת; ין מעודדים נדיב ות או אידי אלים דומיםא
 ,לדרך חיים זו. נקראים לנהל חיי הנאה והוללות, על פי רוב צעירים

א ין דבר במשותף עם ה חיים להם התכוון , המוצגת כמ ושכת עבורם
 . אלוהים עבור האדם
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: מת חיל עם הפיתוי"  משחקה" כאש ר שיר כ,למ חשבהזוהי נקודה 
המאזינים נ קראים לפתוח   ." פתחו את  תוד עתכם ותנו  לי להיכנס"

אלו  המכירים את   . שלה" ה מסר"עצמם ולהפנים את המ וסיק ה ואת 
 :ברונו גרונינ ג א מר.   יוד עים למה הכו ונה,חוקי הרו ח

 ." מה ש אתם ,  מה שאתם  מפנימים"
. יים  של הנאהלק גד ול מ מוסי קת הרוק  מ עודדת  חיים אימפול סיבח

של "  אהבה   חופשית,  חיים קלים(" אהבה  חופשי ת ,  חיים קלים
AC/DC ,מוצגים כאידיאלים  שווים ערכית) הדרך המהירה לגיהנום ,

" :   הארץ  המובט חת"מפארים את האלימות ומש בחים את הגיהנום כ
וב חוגי  ". אני בדרך המהירה לגי הנום; אני בדרך לארץ המוב ט ח ת"

לעיתים נגיש מוש באלכוהול וב סמים  ו השינפוץ  ,מוסיק אים אלו
אלא גם  , רו ב  מוסיק אי הרו ק לא רק שרים על  חיים  ק לים. קרובות

 . הם גם הור ס ים רבים מהם. מיישמים או תם
הנה . אך לא רק שם, נ פוץ פולחן השטן, נוף מו סיקת הרוק הכ בדב

שיר שהיה בכל מצעדי   , AC/DCשל " פע מוני ה גיהנו ם"קטע  מתוך 
 :הצלחה רבההשירים והיתה לו 

“Won’t take no prisoners, won’t spare no loves, (…). I got 
my bell, gonna take you to hell. I’m gonna get ya, Satan get 
ya, hell’s bells, yeah. Hell’s bells, you got me ringing hell’s 
bells. (…) If you’re into evil, you’re a friend of mine, (…) if 
good’s on the left I’ll stick to the right.” 

יש לי את   (...).    ,  לא נוותר  על אף  אהוב,  אף א חד  לא יצא  חופשי"(
,  הש טן  יתפוש אותך, אתפוש א ותך.  אק ח אותך  לגי הנום, הפעמון שלי

גרמ ת לי לצל צל בפעמוני   ,  פעמו ני הגיהנום.  כן, פעמוני ה גיהנום
אם ה טו ב  ( ...) ,  אתה  ח בר שלי, ני הרועאם  אתה  בע ניי.   (...)   הגיהנום

 .") אני א דבו ק בצד ימין, נמצא בצד ש מאל
( לעיתים קרובות ב מוסי קת  רוק כבד  מופיעו ת צהרות מעין אלוה

“Black Metal”( ,מסרים  דו מים גם  נפוצים במה   .  אך לא  רק שם
שכיום נח שבים לאגדה   , הרולינג סטונס". קלה"שנקרא מוסיק ה יותר 
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.   כבר ב תחילת שנות השישים א ת א הדתם לשטןגינו הפ, בתחום הרו ק
 :”Sympathy for the Devil“הנה כמה ק טעים משירם  

“I’ve been around for long, long years, stole many a man’s 
soul and faith (…) Just call me Lucifer, (…) if you meet me 
have some courtesy (…) or I’ll lay your soul to waste. (…) 
Pleased to meet you, hope you guess my name, but what’s 
puzzlin’ you is the nature of my game.” 

גנבתי נשמות ו א מונות אדם   , הרבה שנים, אני קיים כבר הרבה"(
פגן קצת   ה, אם  תפגוש  ב י(...) , רק קרא  לי  לוציפר(...).    רבות 

מקווה   , נעים להכיר אותך(...)  .  נשמתך או שאזרוק את (...) אדיבות 
 .") אך  מ ה שמרתק א ותך הוא  טבע ה משח ק שלי, שאתה מנ חש את  שמי

הם  ".  ס ט ונס"כיום צעירים ומבוגרים נהנים ממוסי קת להקת ה
מילאו את  אולמו ת הקונצר טים והאיצט דיונים בכל  סיבובי ההופעו ת   

השת משו   " ס ט ונס"יש להזכיר שה. ב משך עשרו ת שנים, שלהם בעולם
 כשומרי  ראש בקונצרטים  ”Hell’s Angels”בורת ה אופנועים  בח

 .  לעיתים א ף מ ק רי מוותולעיתים קרובות היו מהומו ת לכן . שלהם
כל קורא י כול להגיע . אך די  בכך, אני יכול להמשיך רשימה ז ו

 . למסקנו תיו שלו
כמו בן . אין בכוונתי  לגנות  כל סו ג  של מו סיקה  מו דרנית כש טנ ית

 המ וסיקה   בא מצע ותוצו ת הרוצים להיטיב  שישנם גם ז מרים וק ב
 איני רוצה להכריז ,כןכמו . אך לצערי הם היוצאים מן הכלל. שלהם

.   האזנה ואיזו לא ראויה  ל בקשר  לאיזו מו סיקה , על הנחה  מו סכמת
ברצוני רק להעביר לכם את חוויותיי ה אישיות ולפנות ל קורא בב קשה   

 . כנהאלא גם לבח ון את תו,  ס תם כךלא להקשיב למו סיקה
לכל אחד ישנה  הזד מנות  לב חון את  הת חושות  להן גור מ ת המו סיקה  

 . על כל אדם ל עשות זאת ע בור עצמ ו. לה הוא מאזין
ניתן גם . ברונו גרונינג ת מיד ייעץ לא נשים לשים לב לתחושותיה ם

?  א לו תחו שות  נובעו ת  מאיזה  ס וג  מוסי קה.  ליישם זאת לגבי  מ וסיקה
 אם היא ,  משפיעה ע ליוסוימתמ כל קורא יכול לבחון איך  מוסיק ה 

אם הי א גורמת לו   ; גורמת לו להתרומ מות רוח  או מדכאה אותו
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או א ולי ;  לשלווה ולאושר  או  מעוררת  בו א גרסיביו ת ואלי מות, לרגיעה
 .  על אנשים  להקשיב רק למו סיקה שע וש ה להם טוב. אף גורמ ת לכאב

 ההתמכרות נעלמה
.   ם  ב מ שך שניםמ חוג לו נברג לקח ה ס מים קשי,  36,  פטרה קרוסה

 :  היא  דיוו חה,1990ביוני 
באותה  ע ת גרתי עם .  הת חלתי לעשן ח שיש ומריחוא נה15בגיל "

. (...)    ונ גל העיר  הגדולה  ברלין'אמי ב דירה ק טנה  בת  חדר   וחצי ב ג
אותו  גם היכרתי , .חוויתי חיים  בסגנון כריסטיאן פ'  נוף הברליני'ב

,   ד  משעשע  תחילה אותו  מצאתי  מאו – LSD-מ חשיש ע ברתי ל .  במראה
היו לי הזיו ת בלהה ב משך ימים   ',  טריפ שחור-מיקרו ' אך לאחר 
 .  להשת מש בווהפסקתי

סם   ( כולל קפטגון , יסיתי את כל  מה שה וצע ב שוק ה סמים  בברליןנ
באו תה  העת הלכתי  .  דומהוכ , קוקאין,  י חד  עם אלכוהול) ממריץ

. לההוצעו סמים אשבו , ב ברלין' סאונ ד'לעיתים קרובות לדיסקו טק  
והיה   , דרכו  הגעתי  להרואין. 'צורך 'שם התאהבתי  בב חור שהיה  כבר 
 .ברור לי שאהבתי סם זה  מע ל לכל

בעקבותיו   , ול מרות שתחילה  חשתי בחילה , חילה רק הסנפתי אותות
  , לקחתי שוב ושוב ועל כן חזרתי אליו ו,חשתי קלילות אופורית נהדר ת

לא   . 'שיםמשתמ ' סוחרי ה סם שכבר היו  -למרות אזהרות ה ספקים 
כך שחשבתי   ,  יכולתי לתאר לעצמי כיצד יהיו סימפטו מי הגמילה

כיון שחסר   .  לתמונ ההאו מללותנכנסה כך ו .  שלעולם לא אחווה  אותם
כי נדרשה כמות קטנה יותר  , התחלתי להזריק את הסם, לי כסף

לאחר שלושה   !    זה אפילו נהיה זול יו תר.  וההשפעה היתה  חזקה  יותר
- לחלו טין וחיי החלו להתנהל בהתאם לשעוןחודשים הייתי מכורה

 !  האופיום
עיתים ניסיתי טיפולי גמיל ה בכך שהמ סתי כדורי שינ ה והזרקתי  ל

,   טי פות וולורון,  וו ספרקס,  ואז  נטלתי  מ דינוקס,  אותם לוריד
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טיפולי 'א ך כל .  ועוד]שמות גרמניים[ק ודיקפס ור מד ס ן , קודיפרונט
 . לגנבות  קטנו תוים כך  שפניתי לזנות ילד. נכשלו' הגמילה

ג וע מדתי  בפני החלטה   "  ק48אחר שלוש ו חצי שנים שק לתי רק ל
 . 'מנ ת יתר ' לק ח תלהפסיק  או: משמע ותית

 כי ראיתי  שמכרים מכ ורים רבים מ ת ו בזה א חר  ,חלטתי להפסי קה
 ."זה

ומאז היא גרה ב מקו מות רב ים שונים ,  היא עזבה את  ברלין1977-ב
 היא עברה שני טיפולי 1979אפריל  ו1977בין יוני .  בצפון גרמניה

אך חוו תה   , )שה ופסקו  באמצ ע,  חודשים13עשרה עד (גמילה ארוכים 
 במשך   , היא הזריקה חמש פעמים ביום, והלאה1979מיולי .  נפילה

לאחר . אך הית ה לה שו ב נ פילה, אז היא נ ג מלה.  ששה שבו עות
,    היא ע ברה לחשיש  וקפטגון,1983-ב , )ובת א חת (נישואים כושלים 

.   עשתה שתי הפלות1984-ב.  אך לעיתים היא השיגה קצת הרואין
נ וף   "מהר  מאוד   לחלק מהפכה שם ,  היא עברה ללונ בורג1985בקיץ 

 ". לונבורג
 .נקלעתי למע גל קס מים אכז רי"
אך ע דיין מ עולם לא היה לנו מספיק  כסף עבור   , יינו על סע דח

אך ת מיד   , ב ביתלעיתים  קרובות לא  היה לנו אוכל  . הדברים הב סיסיים
לעיתים .  היו לנו מאבקי ם קבועים עם רשויות השלטון. היה חשיש

.   וה חש מל הופס ק  מספר פעמים, קרובות ה ופסקו  תשלו מים  שאושרו
, ה יו ערימות  ענקיות  של ב גדי ם מלוכלכים:  תוה ו ו בוהוכהבית נראה 

לא בישלתי .  םלא סי מפטיי בריחות אומל הכל היה מבולגן ומלוכלך
 .   (...) מצב הכלכלי וכוחותיבשל מ גבלות ה   ,באופן קבוע

מתוך רגשות האשם שלי : צב חיצוני זה החמיר את מ צבי הפנימימ
.  העצים  ה פחד ה מת משך שלי שהייתי   אמא לא  טו בה, הקשורות  בילדתי

ת חושה  מתמשכ ת של , חיי הרגשיים כללו פחד מה חיים ודרישותיהם
פו  של דבר  גם   ש בסו', הכל לשווא ':   שלהופסימיות ש המו טו, כישלון
 כי ה ייתי מח וסרת   ,לעיתים  קרובות  בי ליתי את יומי  במי טה. חוויתי

תמי ד  ח שתי ריקנות פני מית ו קיננה  בי תח ושה של   .  כוחות  ושמ חת  חיים
 כא שר לא נטלתי ,תמיד מצא תי את עצמי במצב זה.  'לא איכפת לי'
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נ טלתי גם ש לוש עד ח מש   , בנ וסף ל חמישה  גרם  חשיש ביום. סמים
אספתי כמה  גרגר י פרג מהגינה  , כאשר נג מר  לי הכסף. ט גוןטבליות קפ

 . זה היה  מע ג ל הקסמים אליו נ קלעתי.  והכנתי תמצית
- כאשר שכנה  סיפרה לי על חוג ברונו  גרונינג ב ,זה היה מצבי

1985 . 
לכתי באופן קבוע למפגשי החוג כי משום מה  ח שתי משיכה ה

  ,1985ב דצמבר   .  Heilstrom-לא חש תי בהת ח לה ב . אליהם
הקשבנ ו   .  בח גיגת  חג ה מו לד של ידידי ברונו  גרונינגהשתתפתי 

נרדמ תי . לקלטת של הרצאה עם  קו לו המקורי של  ברונו  גרונ ינג
 באופן מא וד   Heilstrom-חשתי  ב , כאשר הת עוררתי. במהלך ההרצאה

לאחר  מכן . עיקצוצים ו משיכה בכל  גופ י,  הוא  כלל זרימה.  אינטנסיבי
 .   ותחושה כללית  מצויינת,חופשייה, חשתי מ אוד  קלה

.  נאלצתי להי שאר במי טה. Regelung  -ה יום ה מחרת  התחילו  ב
וכן  ; ב גפיים וב מפרקים, כאב בכב ד; תקפו אותי ה קאות  ושלשול ים

ה משכ תי כך ב משך  . זה  היה ד ו מה לג מילה  מהרואין. תשישות ו דיכאון
  , לאחר שב וע.  שלושה ימים ו במהלך ת קופ ה זו לא נ טלתי כל טבליות

 לא הייתי זקוקה ,א ילךומאז ו ,  פסקוRegelung -ות כאבי הכל השפע
 .לכל קפטגון או ט בליות א חרות

  , כך ששכיבה במיטה ב משך ימים, תאום התמלאתי בש מח ת ח ייםפ
חשת י בצורך לבכות  הרבה  ב מה לך השנתיים .  הפכה למשהו  מהע בר

 ש מ שהו השת חרר  , הד בר היה  קש ור בת חושה  שהיתה לי, שלאחר  מכן
נעלמו גם הל חץ   . ולא הי ה לה כל קשר לדיכאון,    טובבתוכי ועשה לי

כן לא חשתי עוד   . בכבד ות חושת הח ולשה והאדישות המת משכים
כל גופי עבר ניקוי   שנראה , במ בט לאח ור.   במצוקה  במ חזור הדם

 . יסודי
ל אחר שי חת  . בדיוק  כבע בר,  ך עדיין  עישנתי  חשיש  ו סיגריותא

ואז הורדתי  .  עבר היה לי אף צורך  חזק יותר ב חשיש מ ב,המבוא
1987ב תחילת , כך שבת חיל ת הריוני עם בתי השנייה, בהדרגה ב מינון

 .  למ חריום היכולתי לוותר עליו לחלוטין מהשתפרה , 
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.   ר ה"ד,  רופא הנשי ם קבע,במה לך הריונינשים שהלכתי לרופא כ
-ערכי ה.  שגם הכבד הח ולה שלי חזר למצב תקין לחלוטי ן, .בל

SGPTוה -SGOT ם היו תקיני. 
היא . לב תי ולי,  היה לי כבר הכוח לחפש דירה בעצמי,1986מאי ב

בבית   על סדר שמרתי טוב יו תר . היתה בשכונה ידידותי ת יו תר
הבנתי שמערכת הי ח סים שלי עם . ' נוף'וקיבלתי פחות ביק ורים מה 

אך הקשר הפנ ימי עדיין לא .  א ותי רק  כלפי מטהכה מש,אדם זה
באותה העת חייתי  . לל בלילהכך שהוא היה איתי בדרך כ. נחתך

אך  . ומעל לכל את התלות הגופנית בו, לחלוטין את התלות הרגשי ת
כאשר היינו רק  , ו גם זאת היה חשיש ,הדבר היחיד  שעדיין לק חתי 

ת חושה  מתגברת של  תיעוב פנימי וגו על נפש חיז קה את רצוני . יחד
 . להתנתק לחלוטין

,  1987פריל מארי בא-רבעה ח ודשים לפני הול ד תה של אינקה א
 ו ריהטתי אותה    בעזרת  חברים שיפצתי  את הדירה .  עברתי שוב  דירה

אני  שו מרת במי וח ד על   , כ מו כן.  שתגרום לי ל חוש  מ מ ש טו ב,כך
.  הדירה ה חדשה ה בי אה איתה את הנית וק ה סופי  שלי מאיש זה. ניקיונה

אל א   , לא  מת וך  מרירות או  אכזבה, מאז לא  יצרתי כל קשר עם  גבר
גם מ ערכת היחסים   .  בסיפו ק שמילאו אותם, ב חייעקב ההתפתח ויות

 כי  מע ולם לא ה יה לנו מכנ ה   ,נ מוג ה עוד  ועו ד' נוף 'שלי עם אנשים  מה 
עתה  ממלאת  אותי  מערכ ת היחסים  עם  .  מלב ד צריכת הס מי ם, משותף

וכן עם , חברים ומכרים חדשים בש כונה ובחו ג ידידי ברונו גר ונינג
 . עמיתי בע בודה

מ דה חיובית לגבי הריוני ב עזרת הכוח  ייתי מסוגלת לנקו ט בעה
הורית - כאם חד , קל לילמרות שהיה ב רור לי שלא יהיה. הפנימי הזה

הלידה .  אפילו לא חשבתי על  הפלה,זא תלמרות , עם שני ילדים
 העניק ה לי תחושת  תודה על היו תי מ סוג לת לפצות על 1987באוגו סט 

 .העבר
מקור   כ  א ותי ומש מ שתמרות שבתי הראשונה ה יתה מעצבנתל

הפ כתי להיות אמא  היכולה להתמוד ד עם   , מתמי ד לרגשות  אשם
זמן ואהבה  לילדים ומזון , עכשיו יש  סביבה מ סו דרת. האחריות שלה
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.    יפהשתי  הילדות   התפתחו. ב מקום  התוה ו  ובוהו  הקודם , סדיר ו בריא
 . בכיתתהבי ותר  יםהטובבעלת ההיש גים הבכורה היא 

עבדתי   . רות ק טנו ת הת חלתי ליט ול על עצמי מש1988בשנת 
שאיפתי לא .  כר וחצת חלונ ות וכעוזרת בי ת, כרוחצת כלים במסע דה

 התגברה   ,אלא להרוויח את לחמי בכו חות ע צמי, לחיות עוד על סעד
למרו ת   .  בררתי ב קשר לעב ודה  מש רדית, 1989בתחילת  .    עם הזמן

גם   .  'וכו, קצר נות, הת ח לתי בהכשרה בהדפסה, תחזיות בלתי  מעוד דות
אהבתי . דין-קיבלתי עבודה כעוזרת עורך , נות הגמר שלילפני בחי

,   ט יפול בילדותל נמצא ו גם פתרונ ות ,בא ותה  עת. מאוד  את ה עבודה 
 .  ע שיתי את ע בו דות הבית,ובנוסף לכך

 שנבעו   ,עליות ויריד ות ב ח יי,  דרך קבעאחר שבע בר ח וויתי  ל
במהלך  חמשת  השנים מאז   , מהתמכרות  ומתלות  בדברי ם אחרים

ת הכרהדבר מ מלא אותי  ב אושר ו. עליותרק  חוויתי ,  חוגהצטרפותי ל
עד כמה התמזל   , דרך מקרה דומה, בזמן הא חרון נהיה ברור לי. תודה

מזלי שהיה  ביכולתי לזכות  בכו ח הת ומך  של אלוהים  דרך  ברונו   
 : גרונינג
גם  אלא,  שהיא לא רק בדיוק בת גילי,מעתי על גורלה של אישהש
 גם היא הידרדרה עקב  סמים באו תו   . חוותה  גורל דומה לש ליהיא 
,   שגם הו א  מכור לסמים,  ש ל בנה בן העשרהיתה גרושה  מהאב, הגיל

ב אופן מוזר באותו מ וסד ו ע ם אותו מטפל  , וכעת עוברת טיפול שני
 היא לא היתה מסוגלת להשתחרר ,במהלך כל השנים. שהיה לי
 . והיא אינה  מקרה ב ודד. מהס מים

אני   !   לא  הייתי מ סוגלת  לעשות  זאת, לא עזרתו של  ברונו  גרונינ גל
 .משוכנעת  בכך

שאנשים רוצים ,  שתחושה זו של שיכרון ,הייתי רוצה גם להוסיףו
אם המד ובר    (,כלשהםלזרז באופן מלאכותי דרך  נטילת חו מרים 

אינה  שונה  מת חושת הא ושר  ) כל  דבר אחראו , אלכוהול,  בסמים
לה זכאי , לחלו טין הטבעית -אפילו הרמוניה פנימית ,  כן–והבריאות  

 . כל אחד  מאיתנו



 188

,  שניתן לרכוש   תחושה  זו, ברורלי  נהיה  ,חוג  ברונו  גרונינג ב
דרכו הא דם  . Heilstrom -קליטת  ה על ידי ,  ב חינם, הרמוניה פנימית זו 

בדרך זו   !  באח דות עם  אלוהים, כלומר, זוכה שוב בהרמ וניה פנימית 
,   ור רעהואה בה ו חמלה  עב, סיפוק, א ו שר, האדם זוכה ב בריאות

אך   , חשב תי שאוכל  להשיג זאת רק בעזרת נ טילת סמים.  'וכו, שלווה
 כלפיולב סו ף לא יכולתי עו ד לפת ח כ ל רגש , קרה בדיו ק ההיפך

הדבר הוביל אותי  ,  לסיכום.פגעתי מאוד באחרי ם,  כן–אחרים 
 בבירור לא – שכוח אחר פעל  ,בדרך זו נהיה לי ברור.  שאולה

 אליו שואף האדם באופן  טבעי  ,אות ו מצ ב שהבטיח לאנשים -אלוהים 
 !"   אך באיזה  מחיר–

 הרמוניה בנישואים
. אישיים-אנשים רבים קיבלו מ ברונו  גרונינג עזרה גם בי חסים  בי ן

מ קבלים י ח סי נישואין  משמ עות  חד שה  לחלוטין עב ור  ,  לעיתים קרובות
 דרך ברונו   Heilstrom -כשהם   קולטים את ה , בני הזוג ה מעורב

כריס טה   ' גב .  בבקשת  הרמוני ה ביח סיםEinstellenורכים  גרונינג וע
 : פורטמן מ חוג  קלן מד ווח ת

היו  לנו מ א בקי כוח ות  . במשך  שנים היו לנו  חיי נ ישואים קשים"
ב עלי ה יה שכלתני לחלוטין  ולא הבי ן כלל אנשים . ביוזמת  שני הצד דים

 מבלי שהשתמש ו  -וכפי שהוא ניסח זאת  ,  שפעלו בהתאם לרגשותיהם
בכל תח ומי  חיי היומיום בהם היה צורך בקבלת   . היגיוןבכוח ה
תחילה ה וא ה סתכ ל מנקוד ת מ בטו  על ה חסרונ ות ורק אז  על  ,  החלטות
אלא אם כן יכו לתי להצדיק , לרצונותיי לא הייתה חשיבות. היתרונות

כו חות  החשי בות ה עצמי ת שלו היו  כל .   (. ..)  אותם בא ופן אובייק טיבי
,   לעיתים ק רובות  חשתי. שתחרר רק ב בכיע ד כי יכולתי לה , כך חזקים

הייתי נתקפת , כל כך התעצבנתי. כאילו לא התייחסו אלי ברצינות
לא  חשתי נא הבת ולעיתים   . בח מת זעם  חסרת  שליטה ו מ תפרצת בכעס

כיון שהיה לי . חשבתי גם על פרידה. יכולתי רק לעמוד שם פעורת פה
  אדישות כלפי   ,התגוננתי  ב דרכי שלי בעזרת  גישה  מגנה ,  קשה לסלו ח

 .ומ חשב ות נק מה שנ עו בין שנאה לסירוב ל קיים יחסי  מין, עבודתו 
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עברנו טיפול נו סף  אצל יועץ  , לפני שיקול רציני בנושא  פרידה
ואז   , בא חת הפגישות נא מר לנו להחז יק ידיים. נישואים מט עם הכנסייה

זה היה כל כך . נשאלנו מה נחוש אם תהי ה זו פגישתנו האחרונה
תע  לשנינו הי ו רגשות  חז קים זה כלפי ז ה והיה ברור   שלפ, פתאומי

'   לא'בטיפול  זה ל מדתי   איך לומר  .  לשנינו שפרידה לא  באה  ב חשבון
זה   עזר לי מ א ד לעשות  צעד   . כאשר לא יכולתי  לקבל משהו ,  בעקביות
.    כי רציתי להיות נאהבת, אך לעיתים רח וקות  השתמשתי בלא. קדימה

אך .   קרובות עשיתי מעל  ליכולתיול עיתים' קורבן'נכנסתי לתפקיד ה
.   כך הוא  דר ש מ מני יו תר,  ככל שעשיתי יותר  דברים  כפי שהוא רצה

בה ה ייתה לי תחושה שיהיה עלי לקרוע עצמי , המצב  הגיע לנקודה
.    ח ולי היה בלתי נמנע. מבלי להיות מסו גלת להגיע למטרתי, לגזרים

אותו  למצב   להבי א , רציתי ל ס חוט  בעזרתו  את  בעלי, כאשר הוא פרץ
 למענ ו   לבו הוא  יראה את  האדם  ש בתוכי שעשה  הכל וה קריב הכו

 . לכל אהבתו, וראוי בשל כך
הבנ תי שהייתי ', המ חלה כדרך 'בעזרת ספרו של תורוול ד ד טלפסן 

התעוררת י ורציתי בכל .  ה מוביל להתאב דות, לאט א בל ב טוח , בתהליך
ול   אם נכון ש אתה  הרופא הגד': התפללתי לאלוהים!  לבי לחיות 

הגיעה העזרה   ,  לאחר ז מן קצר' ! ברצונ י לחיות ; אנא  עזור לי, מכולם
הצטרפתי לחוג   .  שיידע אותי ב דב ר קיומו של ברונו  גרונינג, דרך עלון

 . 1989בנובמ בר ובעלי הצטרף  בדצ מבר 
,   בעלי התאמ ת עם כוחות.  בחיינו  המשותפיםלמאז  השתנה הכו

לפתוח  את לב ו   הו א ה חל . שעש ו עליו  רושם אדיר, והשפעותיהם
על מנת   , שההבדל בין גבר לא ישה הינו סוד  חכמתו של ה בורא, והבין

במהלך   .  שהם יוכלו להשלים זה  את זה ולהפוך להיות ל אחד
Regelungשרחמי ם   , גורם לח ולי'  להתרגז 'למד תי להבין ש,   שעברתי

, כן למדתי. עצמיים הם הרסניים ושכעס מתוך שנאה מ קורו בגאו ו ה
ושזכינו לק בל גוף  נהדר  ב מטרה להבין   ,   ב אהבהשאני יכולה לסלו ח

ומעל לכל , לאהוב א ת בוראנו  בכ ל, כלו מר, דרכו מה  חשוב  בחיים
לע טוף  את ר ענו ב מחש בות   , עלינו לדאוג  לעצמנו  ולאהו ב את עצ מנו

,   דרך רגשות גופנו. אהבה ולעולם לא לגמול ברעה תחת רעה
הוענ ק   . או לא,  ביכולתנו תמי ד לומר אם פע לנו בהתאם לחו קי האהבה
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ח סד  גדול  בכך שנ גלתה לנו דרך זו   , ואני יכולה גם  לומר של בעלי, לי
לחו ות את הח ופש הפנימי לו זכאי כל , סוף  סוף, של הכרה ושהורשינו

 . מי שחי על פי  חוקי האה בה  הרוחניים
רכשנו ש וב כבו ד הדדי זה   . נישואינו כיום הם מלאי אה ב ה והרמוניה

ים זה את זה בצורה נה דרת בתח ומים   כלפי זה והבנו שאנחנו  מש לימ
תודתנו היא לברונ ו  גרונינג ולאלוהים שתמי ד  רוצה לעזור . רבים

 ."  ידי הרוע-ותמיד רוצה לרפא את כל ה פצעים שניתנו לאדם על 

 הרמוניה במקום גירושים
,  נישואי רולף וול טרוד לו גר  מחו ג ו וגברג  עמ דו לה סתיים  בגירושים

וו לטרוד לוגר   .   ברונו גרונינ גכאשר שניהם הצטרפו לח וג ידידי
 :  מדוו חת

ע ד  .  ה חלו לצ מוח   בהדרגה  בעיות  רציניות בני שואינו1982בשנת "
.  שהייתי נ חושה לה יפרד מבעלי, הן התג ברו לדר גה כזאת, 1983סוף 

חשב תי שו ב  .  עבורי זה היה  גיהנום  שבעל י לא הבין  מי הייתי  באמת 
, ה בי תקין לחלוטיןשמשהו לא הי, ושוב ובאינ טנסיביו ת גדלה ו הולכת
 . חולים לחולי נפש-ודימיינתי את  עצמי  מגיעה ל בית

היה זה  רק עניין ) עשרה ושנה ו חצי-אז  בני שת ים(גם בגלל הילדים 
י כולתי לראות עד  כמה הם  ס בלו מה חשיפה   .  ע ד שאפרד  ממנ ו, של זמן

.    א פילו חשבתי יותר ויותר  על  רצוני למות, כן.  לויכוחים היומיו מיים
 .תי ביאוש לעזרההתפלל

לקחה  אותי איתה  , שס וף סו ף, זמן קצר מאו חר יותר פגשת י בחורה
, לא י דעתי כיצד  זה א מ ור לעזור לי.  1984לחוג לקראת  ס וף ינואר  

נשארתי בחוג של ברונו גרונינג וגם  . אך פשוט חשתי שזה אכן עזר לי
השתפרה , מאז ו אילך.  בעלי הצטרף לח וג והת מדנ ו  להגיע למפגשים

אך עדיין לא הייתי בטוחה  אם עלי   .  ת היח סים שלנו בא ופן ניכרמערכ
ח ווית י הרבה  מכדי  שאוכל לשכו ח  הכל בקלו ת  .  להישאר עם  משפחתי

 . אך המשכ תי לבקש  עזרה והדרכה אלוהית. שכזאת
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כל מה . ביכ ולתי לחוש שוב  אהבה לבע לי, חשתי שבא ופן הדרגתי
וגם   , ת הכוחהיה לקלוט ולהפנים את הטוב בעזר , ששנינו רצינו
 . הצלחנו בכך

אני יכולה לומר  שניש ואינו יפים , 1992בסוף  פברואר , כיום
 22במרץ השנה נהיה נשואים .  יותר מאשר היו  אי פעם, והרמוניים

.  אך  אין  זה כך כלל. כפי שא ומרים', הרומן  ד עך'ות חש בו ש .  שנה
ו אנח נו משוכנעי ם   . שאהבתנו  יכולה עוד ל גדול,  שנינו הרגשנו

כי אלוהים לע ולם אינו  מ פסיק ואה בתו   ,  שהשיפור  מ משיך, ןלחלוטי
המש מרת  , וביכול תנו להמשיך לקלו ט אהבה   זו.  לעולם אינה דועכת

אותנו צעירים מבפנים וממ שיכה להחיות את אהבתנו זה כלפי זה עד 
 ." זקנתנו

 מציאת דירה
Einstellen לקלוט את ה - Heilstrom ,   יכולה לעזור בדברים

בסיט ואציה  , אם מ ד ובר במציאת  דירה או עבו ד ה. יםהקטנים יותר ב חי
למרות   .  ני תן לחוות א ת עזרת אלוהים ב כל, של בחינות א ו בכביש

ברונו  גרונינג  ציין שכאבינו , שרק מע ט אנשים  עדיין מ ו דעים לכך
קרסטין פריצבילה מחו ג   . אלוהים רוצה וי כול לעזור בכל, שבשמיים

 : בוכום מ דוו חת
ר  " מ47ני עברנו לדירה קטנה  בת    בעלי וא 1990בפברואר "

לכן . שעמ דתי ללדת תאומים, אך בסו ף השנה  הסתבר. בוולטרופ
לא היו ,  קטנה מדי וה ס יכויים לדירה חדשה גדולה  יותרההדירה היית

 .ב מיו חד ב אזור הרוה ר לשם הגיעו כל כך הרבה מ הגרים, טובים
יא  ו הו א גם יב, אלוהינו  היקר הביא לך תאומים': אך אמי א מרה לי

 ' .לך דירה מתאימה 
 .    וביקשנו עזרה  מ ברונו גרונינגEinstellenערכנו 

הוא הסביר  את מצבנו   . בעלי עבד ב מכרה והלך למשרד הדיור שם
בי ניהם משפח ות   ,   ה מבקשים40והכניסו א ותנו לרשי מת הה מתנה  בת 

ועדת הדיור   ,  כמה ימים מא וחר יותר. שכבר היו להם יותר ילדים
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.  לגביהן היה צורך להחליט,  כי היו שתי דירות, אמורה להיפגשההיית
 . בעלי היה אמור לברר שוב  מ אוחר יותר

הוא עשה זאת שבוע לאחר מכן ולמעשה קיבלנו את אישורם לבדוק   
 היה  מ סודר   ביום בו  ראינו   להכו.  ר בא ותו אזור" מ 69דירה גד ולה בת  

 .  בפברואר1-וכבר יכולנו לעב ור אליה ב, את הדירה
זהו יתרון . במרח ק של בלוק א חד בל בד , וד לא מיהדירה קרובה מא 

 ."כי ודאי  אזדק ק  לעזרתה, נוסף עב ורנו
חוד שיים לפני . פטרה לורנצטי חוותה מ שהו דומה  בציריך

 .חיפשו היא ו החב ר שלה דירה, נישואיהם
ו אז נרשמנו   , כי היו כל כך מע ט הצעות ,  אך רק ה סתכלנו על א חת"

וכן כמעט  לא   ,   לא  שמענ ו מ מנואך מעולם.  אצל סוכן נכסי דלא  ניידי
 .היו דירות שפורס מו בעית ונו ת

אני יודעת  שישנם אנשים  המחפשים  דירה בציריך ב משך שנים   
אינה יוצא ת דופן עב ור ,  פר נקים שוויצריים1500ושהשכרה העולה 
 .קשה ל מצוא אפילו ח דרים להשכרה. דירה בת שני ח דרים

 ופח ות או  יותר  רק , כל יום עבור די רה מתאימה Einstellenערכנו 
 . חיכינו

אז באוג וס ט אימ ו של  מריו  הגיעה אלינו ו סיפרה לנו על  דירה בת  
 זו  דירה שאחיו  של מריו  שמר  אותה לעצמו   ה היית. שני חדרים
י כולנו להיכנס . אך הם  נפרדו ב מ הלך חופשת הקיץ שלהם, ולחברתו

 . ועברנו ב ספטמ בר,  לדירה במקו מם ללא בעיו ת
יש  לנו שכנים . עם מרפסת ס גורה וא ח,  רת  הדירה יפה מאוד  ומוא

 ." ואנ חנו מ שלמים עב ורה מחיר ס ביר, נחמ דים שאינם מ עצבנים או תנו



 193

 מציאת עבודה
Einstellenפטרה   . גם כאשר  מ חפשים עב ודה,  יכול לעשות פל אים

לא חר שהחלי מ ה מהתמכרות   , קרוסה מ ספרת איך היא מצ אה עבודה
 : לסמים

בו  אני  ,  ספר גרוהנה-ב בית עכשיו אני  עושה הכשרה  מקצו עית "
היא סיפרה , בעת שיחה עם  חברה , פעם.   'קצרנות וכו , לומדת ה דפסה

גם אני   , היי': וחשב תי לעצמי, ספר כמזכירה-לי שהיא עובדת ב בית 
ועל כן , הרעיון מצא חן  בעיניי יותר  ויותר'  ! הייתי רוצה לעשות זאת 

 . הספר גרוהנה-נרשמתי לבית 
א מרה  שלא אפתח  , שרד הת עסו קה שראיינה אותי  במהאך האיש

כי גם עם כ ישורי לא יאפשרו לי למצוא עבודה  בכל , תקוות ג דולות
כבר  הייתי  מרוח קת  מעולם  התע סוקה  ב משך  תקופה ארוכה   . מקרה
אני יכולה ל נסות  ולגשת   .  וכן מע ולם לא  סיימתי  את הכשרתי,  מדי

אך לא לפתח ,   כדי לנצל את הזמן בצורה טו בה,להשלמת הכשרתי
 ." יות גדולותציפ

פטרה קרוסה לא קי בלה א בחנה שלילית זו והש תתפה  בהכשרה 
 Einstellenהיא ה חלה לערו ך , כאשר היא  הסתיימה. בביט חון מלא
 . ולבקש עב ודה

וביום שישי הא חרון אני יושבת ב תחנת  האוט ובוס לא חר   , כן"
לפתע מגיעה  עמית ה . הספר-שאספתי את ב תי מהצהרון  לאחר בית 

א ני מתחילה לדבר איתה והי א מספרת לי  (...)  .  לשעבר לעבודה
אז תגישי אצלנו , נו ': ואומרת לי, שהיא עובדת עכשיו ב מק ום  אחר

 ( . ..)'  .אנ חנו  מחפשים  מי שהו שיעבו ד חצי  משרה!  בקשה 
אנחנו   ! בו אי ' : מיד הם א מרו. הת קשרתי, ביום שני השכם בבוקר

 '  . באמת  מ חפשים מישהו
. י הדין ברך אותי בחוס ר רשמיותאחד  משני עורכ, כאשר הגעתי

לא חר ראיון עם . תחילה הוא הראה לי את כל המכונות והמ חשבים
תחילה הם  רצו להעסיק . הם רצו להעסיק אותי מי ד, השותפה שלו

אך כאשר אמרתי שאני לא רוצה ,  שעות ש בועיות15אותי רק במשך 
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עשרה וחצי שעות ורק עם כרטיס מס הכנסה   -לעבוד פחות מ תשע 
 שעות  20הם  מיד ה סכימו להעסי ק אותי ב מש ך , ו ח לאומיוביט

 .  ( ...) שבועיות
 2-ה , אני  מתחילה לע בוד כ בר ביום  שני.  עכשיו הכול מ סודר

,   לאחר ה בחינ ות. הספר-בעת ש אני מ משי כה ללמוד  בבית , באפריל
 . הש עות הש בו עיות במלו אן20אעבוד  את 

 ."הכל הסתדר על הצד ה טוב  ב יותר

 עזרה בבחינות
הם מנסים   . אציות של בחינות אנ שים רבים נוטים להילחץבסיטו 

החל מ טיפות ו ולריאן ועד  תרופות  מרגיעות לעצ בים הרעועים   , הכל
.   י דידי ברונו גרונינ ג ח וו עזרה  משמ עותית, גם במצבים כאלה. שלהם

על עזרה , 1990ב לגיה דיווחה בא וגו סט , איבון גרומס  מח וג אופן
 : בלימודיה

כולת י לחוות את העובדה שאלו הים מדבר  בסיט ואציות הבאות י"
עם אנשים  דרך ת חושותי הם ושהוא  תמי ד עוזר  לנו כאשר אנ ו   

 : בתנאי  שאנחנו  גם בו טחים ו מא מיני ם,  מבקשים זא ת מ מנו
  בחינו ת ב תקופה ש ל שלושה   14היו  לנו ,  בסוף  שנת  הלימודים

 .  על כל החו מר אותו  למדנו ב מהלך השנה,  שבועות
 עמו דים ליום המחרת   100-ר על למעלה מהיה עלי לחזו, פעם אחת

אך .  שלא יכולתי כלל לעמוד בכך, ושמתי  לב, בנושא חו ק ומשפ ט
שהו א  יבחן כל א חד  רק  על  חלק  אחד  מת וך כל   , הפרופסור אמר לנו 
 . החומר  אותו לימ ד

לאפשר לי ,  וביקשתי מברונ ו גרונינג בכל לביEinstellenערכתי 
לפתע , כאשר עשיתי  חזרה, ותרמאוחר י.   לדעת על איזה חו מר אבחן

 ' ! 'חזרי הי טב על  חלק זה ב מיו חד'הגיעה אלי מ חשבה  
  25כ על "יכולתי לע בור סה , כאשר הלכתי  לבחינה, ביום המ חרת
 .  והיה זה  מאבק  עבורי  להישאר רגועה100-עמודים  מתוך ה 
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,   והן עס קו למעשה, בכיתה היה עלי לצייר כרטיס עם השאלות
כי לעיתים קרובות   , ש בת שזה כל כך נהדראני ח ו. בחלק עליו ע ברתי

,  כאשר אני משוחח ת עם אנשים אחרים, אני שומעת בדי וק את ההיפך
ואז נ ב חנו  בדיוק  על  ,  מלבד  כמה  ע מודים,  שהם  חזרו  על הכל, כלומר

 .העמודים ה ח סרים
כי הית ה לי בחינה  , אני בקושי  חזרתי על ד בר  עבור ב חינה א חרת

 . אחרת בא ותו היום
הס בירו לי כמה סטודנ טים מס פר דברים , ב חינהמחו ץ לחדר ה

כי אני בדרך , זה ריגש אותי כל כך. ונבחנתי ב דיוק על אותם ה ד ברים
כדי להימנע מלאפשר לאחרים להוציא , כלל נמנעת משיחו ת שכאלה

,  תמיד  הונחיתי לש וח ח  עם אנשים, מאז  והל אה.  אותי משלוו תי
 . שסיפרו לי מה שהיה  חשוב  עבורי לדעת

תמיד יכולתי לקלוט  , Einstellen-כך אסירת תודה שד רך האני כל 
,   למרות  ש מבחינה  ה גיונית גרידא. הרוגע  והבי טח ון  העצמי, את הכוח 

ב מפגשי ה חו ג גם ב מהלך   ' לבזבז ז מן'ב מקו ם , הייתי אמורה ללמו ד
היוו עזר ה ,   והאיח ולים הט ובים של הידידיםEinstellen -ה ,  הבחינות
 ." גדולה

 : 1990מ דוו חת ב מאי , .ג  במ חו,  45, .סיביל ב
עכשיו אני  עוברת הכשר ה להסמכה  כאחו ת גריא טר ית והולכת  "
שאנטו מיה הוא  המקצוע   , אך עלי לומר.  ספר במשך זמן מה -לבית

המורה ש לנו היה יוצא דופן ובמשך  ששה שבועות   . הקשה לי ביותר
 . כיסה חו מר שבכיתות  אחרות  כיסו במ שך ששה  חודשים

שלא נראה  לי שאצליח , כנ ה וסיפרתי לההגי עה ש, יום שישי אח ד
, אז קראתי בחוב רת ההדרכה.  אך היא עוד דה  אותי. באנטו מיה

:   שהצעירים תמיד מק בלים כל כך הרבה עזרה בלימודים וחשב תי
 ?'מד וע שברונ ו גרונינג לא יעז ור גם לי '

מבלי   , לפתע.   וביקשתי להצליח בבחינהEinstellenאז ערכתי 
חשתי שעלי לחזו ר על החומר   ,   בא נטומיהשהודיעו על כל בחינה

 . ל מד תי רק עמו ד א חד בכל פעם, וכך עשיתי. באנטו מיה
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שבדרך כלל ל ימד א ותנו  ,  ה גיע מרצה,  כמה ימים  מאו חר יותר
 ' .היום יש לנו בחן ב אנטו מיה,  בנות'  : וא מר, מקצוע א חר

ש מתי לב   שהבחן כיסה  את  אותם  עמו דים עליהם  , לאחר שהת חלתי
אך   . כי הוא  חשב  שאול י ארמה, מיקם  עצמ ו  לפניה מרצה . חזרתי

 .  (...) Einstellenנשארתי רגועה והלכתי לשי רותים לערוך 
,   . ב' גב , ו בכן':  ה וא  חזר ו אמר, שעה לאחר  ש מסרנו  את ה בחן

ת חילה חשב תי שהוא  מ דבר אל  מישהו שע מד   .   '  'טוב  מא וד' קיבלת 
 .  (...) זה היה פשוט  מדהי ם עבורי.  מאח ורי

למרות שאי נני עוד כה , רה עכשיו במשך  תשעה חו דשיםאני בהכש
כבר . בעזרתו של ברונו גרונינג הפכתי לטובה  בכיתה, צעירה

כאשר רק , בהתחלה הייתי ממש מ דוכ את.  'טוב מא וד 'התרגלתי לקבל 
זה היה   .  'ט וב  מ אוד'ב מקום  '  ט וב'קיבלתי ,  פעם בתקופה  מסויי מת

על מנ ת לאפשר לי , ה זואך ברונו גרונינג לא  לקח מ מני שאיפ. נורא
טו ב  'כא ש ר סטודנ טית א חרת בכיתה  מקבלת  , להיות ממש  מאושרת

 ." גם זה מש חרר.  'טוב ' ואני  מקבלת  רק ' מאוד 

 הגנה אלוהית
שהם  , "יומיו מי ות" ישנם  מצבים של תאונות  ,בימים טרופים אלו 

סכנות   ,  ב עבוד ה או   בבית, אם ה מדו בר  בכביש ה מהיר.  מחיר  הקיד מה
כאשר אנשים שורדים  . צצות בכל מקום, הן די הגנהאשר אין בפני
שכאלה הם " ניסים ", לרוע המזל. הם  מדברים  על נס, תאונה קשה
 : ברונו  גר ונינג אמר.  אך אין זה הכרח י שהדבר יהיה כך, יוצאי דופן

עליו רק   ; עליו רק  להכיר בכ ך. על כל אדם  ישנה ה גנה א לוהית"
לא כך עשו רוב  , לרוע המזל.  בה גנה האל והית, להשתמש בה

 ."הם לא הכירו בכך .  האנשים
אנשים יכולים למקם עצמם   , בעזרת התובנו ת של ברונו  גרונינג

י דידים רבים  שרדו  פצצות ו חוו  עזרה   .  במוד ע ת חת  ההגנה  האלוהי ת
 : מ חו ג ווג ברג  מדוו ח, 67,קרל רוהריג.  מדהימ ה בדרך זו
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תים  ניכשתי  עשבים  בשד ה תו, 15:30  בשעה  1990,  ב מאי11-ב "
 .כאילו פגעתי ב ברזל, כאשר שמ תי לב לקול נ קישה, קטן

חפרתי סביב עם ה מכוש ו חש פתי חפץ ארוך ועגול עם חר יצי חלודה  
 ?'איך זה ה גיע לכאן ': מ חשבתי הראשונה   היתה.  עמוקים

,   ל קצה השדה'  חפץ' גל גלתי את  ה. קול פנימי הזהיר  אותי  להישמר
,   כרון המל חמה ה איומהחזר אלי זי.  הרמתי אותו  ונתקפתי בפ חד  קל
אי ש אינו אוהב   . בידי החז קתי מ טול. בה השתתפתי כחייל בחזי ת

לא בא  בחש בון להמשיך   ... לחשוב על  מה יכול היה  לקרות אם
שהב טיחה לי לשלו ח   ,  לק חתי   או תו  וה תקשרתי למ שטרה. בעבודה 
כיצד זיהיתי את , היה עלי להסביר לשוטר הצעיר שהגיע. מישהו

קיבלתי שיח ת  .   ש מ ישהו יאסו ף או תו  במהרה,  ליהו א הב טי ח. 'חפץ 'ה
והם  א מרו שהודי עו למשר ד לפסולת מל חמה   , טלפון מהמש טרה

 . ושמישהו יגי ע באו תו ערב
מ ומחה  חבלה אישר את אב ח נתי ורצה . 19:45הם הגיעו בשעה 

ה וא ה ראה לי מ קום   . מאין אלה'  חפצים' להסביר לי עד  כמה   מסוכני ם 
יש לך   מלאך השו מר  ':  הוא  אמר. על הנפץ בו  פגעתי  בעת  ה ניכוש

 ."מיד  חשב תי על  ברונו גרונינג  וההגנה האלו הית'   .עליך היטב
 :פרידה שטויבר מ חו ג מינכן ח וותה כדלהלן

בבוקר   : קי בלתי הגנ ה, )1990ב סוף פב רואר (בשבוע  שעבר "
ז מן קצר  לפני .  ורציתי ללכת לקניות לא חר מכןEinstellenערכתי 

?'   האם יש לך את ה מפתח שלך':  חשבתי,  שסגרתי את דלת הכני סה
 . אך לא  יכולתי למצוא אותו שם , הסתכלתי בתיק שלי

שתינו  ח יפשנו שוב  . שאצלה היה מפתח  רזרבי, הלכתי לשכנה שלי
בינתי ים שמתי לב   !  ולפתע ראינו א ותו שם הוא היה  , בתיק שלי

 . ששכחתי לכבות נר
כי  הנר  , תחמ דוע  היה עלי  לחזור לדירה  לחפש  את ה מפ ,  אז הבנתי

 -ה , אכן. יכול היה לגרום לשריפה אם לא הייתי מכ בה או תו
Einstellenתו דה !  אכן עוזר ,  עבור ההגנה הא לוהית והסדר "! 
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מח וג ה צעירים בסאוארלנד  מספר  על הגנה  ,  16, פרנק הנקה
 : ברחוב

בד יוק עמ דתי   . לאחרונה רציתי לחצו ת את  הכביש כדי לראות  ח בר"
מאלה וי מינה וראיתי  ש מכוניות  אינן לחצות לא חר שה סתכלתי  ש

 .    מגיעות
אז לפתע עצרתי וחשתי ב מישהו התופש את כתפי ו מונע  ממני   

,  אך לא יכולתי לראות  א יש מא חורי , ה סתכלתי אח ורה . להתקדם
 . שיכל למנוע מ מני להתקדם
 . פשוט לא יכולתי להתקדם

לולא . עברה במהירות לידי, מכונית או תה לא ראיתי, באותו הרגע
 . "  בוו דאות,   דורסת או תיהה מכונית היית, ייתי מוגןה

 :תרסה לוסה  מח וג וו גברג  מד ווחת על ה גנה ב מהלך שחייה 
 ומב קשת  Einstellenע ורכת  , מיד לא חר שאני  מעוררת,  כל בוקר"

קיבלתי   , 1990בוקר א ח ד בקי ץ .  הגנה אלוהית על כל  בני ה משפחה
א י דעתי ב דיו ק   אך ל,  במיו חד  עבור נ כדיEinstellenמחש בה לערוך  
שהלכה  , ביום ה מח רת קיבלתי שיחת טלפון מ בתי. עבור איזה נכד

 במיו חד    Einstellenלשחות באגם עם בני משפ חתה ביום בו עשיתי 
 . עבור נכדי

,  בתי ובעלה ה ביאו איתם  סיר ת גו מי ויצאו לא גם עם בנם   בן הארבע
נ טתה  סירת הגומי  והתהפכה כי היה חסר בה   , באמצע  האגם. קאי
כאשר הם  . בת י ובעלה  מיד עלו  לפני המי ם.  כולם נפלו למים. ראווי

הם   . אך ה קטן  לא  היה שם,  חתני ה סתכ ל תחת  הסירה,   לא ראו את  בנם
באותו הרגע בתי חש ה משהו נוגע   . אך לא היה לו זכר, חיפשו מס ביב

 . צללה ומשתה א ת  בנה, בכף רגלה
  סירת   הגיעו  אנשים  עם  סירת מנ וע  ועזרו להם  להפוך את, בינתיים

.   ד בר לא קרה לו . בתי  עדיין ה חזיקה ב זרועותיה את  בנה ק אי.   הגומי
הם  ,  מאוד רגו עה ורק אחרי שהכל היה מאחוריהםהבתי היית

אני  .  הם נס ע ו הביתה,  זמן קצר לא חר מכן;   התיישבו רוע דים על ה גדה
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ועל כן נג ע בכף   ,  שליEinstellen -שנכ די זכה להגנה  בע זרת ה, יודעת
 "  .רגלה של בתי

 התמודדות עם החיים
.   כל אח ד יכול להת מוד ד  עם החיים,  בעזרתו של  ברונו  גרונינג

, א תם  מודעים  לכך. נ עלמים, דיכאון  וה תמכרות,  דאגה,  חרדה
בנוסף   . אלא אכן משת דל לעזור  לכם, שאלוהים אינו מ אכזב אתכ ם

ה מבין לעו מק  את כל מצבי  , אתם מגלים בברונו  גרו נינג הוא ידיד, לכך
 . ודע כיצד  לתעל את  העזרה האלוהיתהחיים וי

שה וא  יוכל להנות , כוונת אלוהים עבור הא דם  על פני האדמה היא
כדי לחוו ת  . כפייה והת מכרויו ת, להיות  חופ שי מכאב: מחופש  מו חלט

,  כל המוכן לעשות זאת. עליו לכוון את חייו לאלוהים וחוקיו, זאת
     :ברונו גרונינג  אומר. יחוש ב ברכת אלוהים בגופו  שלו

אין : 'בלתי ניתן לריפוי'אין בנמצא דבר , בדרך האלוהית, כאן"
 ." אושר ו ביט ח ון עצמי, יש נם רק בריאות; אין דא גה, אין סבל, כאב
,   בלעדיה; על האדם  להביא עצ מו לה יות תח ת הה דרכה האלוהית "

 !" אין חיים 
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 !השגיחו על כדור הארץ: 10פרק 

אנשים , שבעזרתו של ברונו גרונ ינג, עכשיו זו כבר עובדה מוכ ח ת
אינה , אך יעילות כוח הריפוי  האלוהי.  מחלימים  ומ חלות נעל מות

חות הצל חה   "קיימים דו. היא יכול ה לעזור לכל חי. מוגבלת לאנשים
,    בלב ד ואמונהEinstellenבהם אנשים מעידים  על כך שבעזרת , רבים

 . חיים וצמ חים-החלימו  בעלי

 חיים-החלמת בעלי
חיים החלימ ו בעזרת  ברונ ו -ה מספרות  איך בעלי, קיימות ע דויות

דוו חו  גם   , וב מהלך תק ופת עב ודתו  האדי רה,  ע וד  בהיותו  ילד, גרונינג
דיווח  במה דורה  מיוח דת   "  אלמפריד"ה , למשל. חיים-החלמות  של בעלי 

 : 1949בסוף א וגו סט 
כאשר היה בן ,  כבר אז'המט ופל הראשון שלו'הוא ריפא את "

כלבים ו ח תולים חולים  . כלו מר כאשר ה יה עדיין ילד קטן, שלוש וחצי
לעיתים  קרובו ת הוא  שוט ט   . מהשכונה ה חלימ ו כאשר  ש יחק  איתם

 . ביער ליד ביתו ו חיפש חיו ת  חולות להן יוכל לעזור
ה וא ה ביע  , וזמן  קצר  לאחר מכן.  חיים נשארה-אהבתו לב עלי

,   האם זה רק צירוף מקרים. אלה לצאת לחצר כדי להיות אתןמש
ברווז ? היו אלה שס בלו מ מחלה כל שהי ,  שבעלי החיים שניג שו אליו

, והתקשה ללכת באופן תקין, כאשר היה צעיר מאוד, שנפצע קשות
הוא נ וטל או תו בי די ו ומל טף את   . בקושי רב צולע  לברונו גר ונינג

והברוו ז הולך ממנו   ' !התחל ללכת , הנה' :  כאשר הוא אומר. נוצותיו
איש בחווה מ ע ולם לא ראה . בדיוק כמ ו כל שאר הברווזים הבריאים

 ." הולך כך, ש היה מוכר  בצליעתו, את הברווז הזה
 :  חיים-ברונו גרונינג ה סביר כדלהלן את התופעה של ה חלמת  בע ל

כי  אין להם , חיים מאשר  באנשים-אולי קל יותר לטפל בבע לי"
.   הם  מוסרים  עצמם  בסבל נות ובהכנעה .  על  דא  ועל ה אהיגיון החו שב
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כבר   . שאינה בא ה ב חשבון, את האפשרות של סוגס טיה, שללתי בכך
 ." עשיתי זאת, כילד

  ,הרמת ידיים מצד הווטרינר
 Einstellenהחלמה בעזרת 

,  יורגן קרול. חיי ם-זמננו על  החל מת ב עלי-חות  בני " קיימים גם  דו
 : חוואי  מח וג וו סטרו ולד או מר 

ה עגל היה  . ה מליטה' קילי' הפ רה שלנו 1989,  באו קטו בר10-ב "
היה עלינו להתקשר לווטרינר בפעם  , יו מיים לאחר  מ כן. קטן מא וד
כיון  . כי הפרה כבר לא אכלה טוב כמ ו שצריך והיה  לה חום, הראשונה

הווטרינר חשד שזה היה עגל ת אום ושהשני   , שהעגל היה כל כך קטן
 .  התפורר ברחם
,   הווטרינר נתן לה זריק ות ונ רות פחם.   היה נפו ח מ אוד רחם הפרה

. אך  זה לא הועיל. ועשה לה דוש כדי שהחלקי ם המתים יצאו החוצה
אך  כיון  , בדרך  כלל שו חטים פרה  במ צבה.  מצב הפרה ה ח מיר עו ד ו עוד

 .לא היינו מק בלים עבורה ד בר, ןשהוזרק לה פניצילי
ש הווטרינר  ,  שההפרה נהייתה כל כך כחו,  1989 באו קטו בר 30-ב

לולגן ' באותו הערב התקש רנו לגב. חשב שהיא לא תשרוד את  הלילה
 עם הידידים  Einstellenוביקשנ ו ממנה לערוך ) מנחת ה חוג ב קלן(

 עבור קילי באו פן מאוד   Einstellenוגם אנ חנו ער כנו ; עבור הפרה
 . אינטנסיבי

. בפעם הרא שונה היה שיפור קל והווט רינר נדהם, בבוקר ה מחרת
)(... 

,  קילי החלה  ש וב לאכול.  הלך ה מ צב והשתפר, מאותו  זמן  ואילך
 . עלתה במש קל והחלה ש וב ל תת חלב

הוא מח ק  , כיון שאבי מעולם לא ציפה שהפרה תשוב לתת חלב 
  20קילי  נתנה שוב , אך ת וך זמן קצר. אותה מ מח שב ה מפקח  על ה חלב
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מדוע  ביקשנ ו  ,   ליטר חלב  ביום וה מפקח  ע ל החלב שאל  שוב  ושוב
 . ממנו להוציא פרה זו  מהרשי מה

סימן ל כך שהכול ,   מיו חמ תההיא  אפילו נהיית, בשלב מ אוחר  יותר
 . דבר שאיש לא  ח שב שיקרה,  היה בסדר

כי כל כך  כאב הלב   , אנחנו  מודים  לברונו  גרונינג עבור  עזרתו
 ."מבלי  שאיש יוכל לעזור לה,  לראות את סבל הפרה

 'שיתוק כלב דכשונד'החלמה מ
 : נוולד היתה ע ד ה להחלמה של כלב ה דכשונ ד שלהאלפרידה גרו

א בחנת  הוו טרינר הייתה . 'מוריץ 'חלה ה דכשונד  שלי ,  1988ביוני "
עדיין לא הייתי ידידה ב חו ג ידידי ברונו   , בז מנו . 'שיתוק כלב  דכשונד '

הסי מפטו מים עדיין  לא ממש  נראו והו א החלי ם לאחר כמה   . גרונינג
זמן  . ב חנתי במצב רו ח ו הירודה. אך הוא לא החלים לחלוטין; ימים

הלכתי  בפע ם הראשונה למפגש  ח וג ו וס טרוולד לא חר  , קצר לאחר מכן
.   לקחתי  את ה דכשונד  שלי  למפגש ה חוג. שיחת ה מבוא  עם  מר ק סצוב 

הו א בכה .  חזקים מא ודRegelungהוא  קיבל , כמה ימים מאו חר יותר
 .בכל שעות הימ מה ו בקושי ר צה לאכול או לצאת לטייל

 צלצלתי למר ק ס צוב שהס ביר לי בטלפון ש הכלב עבר  ,יבייאוש
Regelungבזמנו לא הייתי .  ושאמ סור אותו  בראשי למר גרונינג

לא ל חשוב  על  הכלב וס בלו  , אפילו לא  לרגע אח ד,  מסו גלת לזאת
 .הנורא

במהלך  . בתקו וה שיעז ור  לי,   לכן הלכתי לווטרינר עם  הדכשונד
עד  כי הוא בקושי , ועו דמצב  הכלב החמיר עוד , מספר הימים הבאים

ברגע  שהייתי ניגשת   , בנוס ף לכך.   שלוהעזב אפילו את ה סלסיל
כי  חשש  שה דבר יכו ל היה להוביל   , הו א היה  מת חיל ל רעוד, למוריץ

ת מיד   ,  הז ריקות הכוא בות  הרבות  וה בדיקות. לביקור אצל הו וטרינר
כבר לא לקח תי אותו שוב   , לאחר א רבעה ימים. הגרמו לו לפאניק

 . כי מצבו רק ה ח מי ר לאחר הטיפול, רלווטרינ
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שכב  באותו מ קום ב משך הימ מה  כולה וכל ,   הוא הפסיק  לאכול
שכנתי  אמרה  שעכשיו עלי   , באותו  היום. תזוזה גרמה  לו לכאבי תופת 

לאחר שהשכנה   . כי כבר לא ניתן עוד לעזור לכלב, להשלים עם כך
י לתוכו   הכנסת,    בה שכב  הכלבההנ חתי א ת ה טייפ ליד  הסלסיל, עזבה

הויזלר ולידו הנח תי תמ ונ ה של ברונו  ' קלטת הדרכת  מבוא  של גב 
 .  והאזנו יח ד לקל טתEinstellenערכתי  . גרונינג

ש ם היה עלי , ביק שתי  מבני להסיע  אותי לבון,  לאחר כשעתיים
החזרתי את  הקלטת שוב   , לפני שעזבתי. 20:15להיות בשעה 

לא יכולתי  . סל סילהיד ה-וה שארת י את הת מונה  על , לתחילתה הפעלתי
 . והטריד או תי שהיה עלי  ל עזוב אות ו, להפסיק לחשוב  על הדכשונד 

 לי שיח ה נלהבת עם בני  והיא ריג שה אותי כל  ההיית, בדרך לעיר
לא   , גם בדר ך הביתה. ובפעם הראשונה לא חש בתי כלל על מוריץ, כך

 . חשבתי על הכלב
דם את   קי,  פתחתי את  דלת דירתי  ומור יץ עמ ד שם ב חדר  הכניסה

תחילה לא . כאשר היה עדיין בריא, שמ ח כמ ק ודם, פניי בנדנוד זנב
הוא רץ בכל . לא האמנתי למראה עיני,  הייתי מסוגלת להבין זאת

התפתל  והתגלגל וכל כך שמ ח להיו ת חופשי  מכל , שכב על גב ו, הדירה
 . הכאב מ מנו ס בל במ שך קרוב  לשלושה שבועות 
מיד הוצא תי  אותו לטיול  . קשה לי להסביר עד כמה  מ אושרת הייתי

מוריץ   .  היא נ דהמה  בדיו ק  כמוני. וגם עצרתי לראות  את  ש כנתי
 לו בעיה קטנה להרים את ההיית, במהלך הימים הראשונים. החלים
 ." אך עם הזמן  גם זה הס תדר, רגלו

כאשר הוא ,  שעל האדם ל הפריד גם את עצמו  מהרוע,   למדתי מכך
 גרונוול ד ה פסיקה לחשו ב   ' כאשר  גב. מבקש  את ה טוב  עבור יצור  אחר

,   הפסיק ה לדאוג לו וש חררה אותו  ממ חשבו תיה, על הדכשונד שלה
מוריץ  הח לים לאחר זמ ן   .  ברונו גרונינ ג יכול היה לע שות את  עבו דתו

 .קצר ביותר
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 החלמת צמחים
,  מ תרחשות  גם ה חלמ ו ת צמחים  חולים, חיים-בנוסף לה חלמת  בעלי 

סט  מחו ג נור מברג   הלגה לי. Einstellenכאשר הידידים עורכים  
 : מספרת על העזרה הב אה

לאחר . שתלנו ב ח ממה שלנו צ מחי  מלפפון שונים, 1990באפריל "
הם בקושי . העלים שלהם קיבלו כתמים והתייבשו לחלוטי ן, זמן קצר

גם הם  ה יו נגועים ז מן  ,  גדלו כלל והעלים ה חדשים   הבודדים  שהופיעו
ות ע בור שתילי   באינטנסי ביEinstellenערכתי  . קצר לאחר הופעתם

 ועליהם   Regelungאמרתי להם  שוב  ושוב  שהם ע וברים  . המלפפון
 .  להחזיק מ עמד 

שאין   , חמי ואחרים אמרו. לא נראה כל שינוי, במשך כמה שב ועות
 -אך ה . כל סיכוי ש  נוכל להצמי ח  כל מלפפונים  משתילים  אלו

Regelungאפילו ;  הגיעו לסיו מם ו לפתע הצמחים החלו לג דול בחו סן
היו שוב   , בקיץ לז מן  קצר. ו נצרים חדשים ת חת ה עלים היבשיםיצא

Regelung .   עכשיו א מצע א וקטו בר ועדיין צו מחים  מלפ פונים חדשים
 ." אותם אנו ק וטפים

 :גנן העיר בקשר למקרה זה  כדלהלן
 spider‘( או  נכון יו תר לומר  קרדית  ', העכביש  האד ום 'במקרה  זה  "

mite’ (יכולתי לומר שלצמחים שנתיים  ב, על פי ניסיוני. היה בפעולה
. אין סיכוי להינצ ל ללא טיפול,  הנגועים  ע ד כדי כך) כמו  מלפפונים(

אך , בעכ ביש ים הללו, ניתן לשלוט בקלות יח סית, בעזרת כימיקלים
 ."  כאן עזרה רוחניתהכי היית, אין כל ספק, כיון שלא ניתן טיפול כימי

 עזרה אלוהית במקום כימיקלים
 לכוח האלוהי וביקשה עזרה עבור   Einstellenכאשר היא ערכה 

ניתן היה   , מכיוון  שאח רת, ה דבר השפיע  ב דרך כלשהי, הצמחים
כבר לא .  בעזרת כימיקלי ם, רק בא ופן מלאכותי, להשיג תוצאה זו

שוב ו שוב נשמעים   . שכימיקלים גורמים לנזק לטבע, ניתן להכחיש
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לו בעבר  מה  שהיל.  חדש ות לבקרים, בהקשר זה סיפורי זוו עה ח ד שים
,   למשל(כבר  הופכת  להיות קללת היהירות  האנו שית , כברכת המ חקר

CFC .(ר  ארווין ג מבר   "ד.  האדם  יודע  הרבה  פחות  מאשר  הוא  חו שב
 ":  לוציפר תופש  את החיים"כותב בספרו 

החיים  -ב עלי, כיום אנו שופ טים את  ט בעם של חיי  האנשים"
י מספר   על פ,   את ה אד מה ה מפרנסת אותנ ו וא ת היקום,  והצמחים

אנו פולשים לסדר הבריאה  . םמוגבל של מ מצאים מ דעיי ם יחידניי
אך  סכום  כל החלקים   . המ בוס ס על  אמיתות  חלקיות ,  בידע שלנו

ב מיוח ד כ אשר החלקים  , האינדיבידואליים אינו יכול  להוות את השלם
א ם אני מ חלק  זרע  חיטה לע שרה חלקים   .  החשובים  ביותר  חסרים

מה   .  הם  לעולם  לא יגדלו,  רד או י חדיוושותל או תם ב אדמ ה ב אופן  נפ
נראה  שהאמ ת של   . כיום  יודעים  שהוא  טעות , שאתמול נראה  כא מת

הע ובד ה שישנו ידע   . וכך זה נמשך. היום כבר תראה כשגויה מ חר
ידי -השלם נתפש רק על. מוכי חה שאיננו  מבי נים את המכלול, מתקדם 

  ."שברא את הי ק וםהוא  : אחדה

הוא חוש ב   .  'אחד'רחק עו ד ועו ד מ ההאדם  הת, במהלך ההיס טוריה
,   ז והי  טעות  מרה. שהוא יכול להתמ ודד  עם ג ורל העולם במ ו ידיו
זיהום  אוויר והח ור , שניתן לראות בבהירות ב תו פעה כיערות גוס סים

 . באוזון
ומה אנ חנו   ,  אלוהים הוא  עבור  כולנו:  "ברונו גרונינג  ת מיד ה דגיש

 ! "  שום דבר –אני אומר בא מונה  ? בלעדיו 

 והים רוצה לעזוראל
האדם הביא  את הזיה ום הס ביבתי לאיום רציני על ה חי ים על פני 

אפילו . ב משך עשרו ת שנים התעלמו  מכל האז הרות. כדור הארץ
 ממשיך   להכו.  הוא אינו מביא לשינוי, כאשר הנזק הפך לנגלה לעין

נהרות  ואוקיינוסים   , למרות אזורי היער הגדולים הח ולים. כרגיל
י שנם רק משא   .  נשאר כשהיהלהכו,  מ חוזות  שלמיםמזוהמים  וח ורבן
אנ שים ע דיין חושבים   .   מושקעים  במ חקרםומיליארדי, ומתן וניס ויים
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,   ההיפ ך הוא הנכון. שהם יכולים לעצור את ה הרס באופן  מלאכותי
 . שכל מ חקר ח דש  מביאה לנזק  חדש ,  עובדה היא

על כ מה  דגים להגיע  , כמה עצים צריך להקריב להרס הסביבתי
רק  , ופם האומלל במים מורע לים ועל כמה אנשים למות מסרטןלס

? שהו א שולט בכל המצב ויכול לעזור בכל מצב, בשל אמונת ה מדע
 :  ברונו גרונינג  מד גיש ב מילים פשוטות את  דרכו השג ויה  של האדם

-עלינו בני.  אין אפשרות ל לכת בדרך חיים מלאכו תית, כדי לחיות"
 . "ב דרך האלוהית, האמ ת, להישאר על דרך הט בע, האדם

אפילו  חוואים  עובדים את   . האדם איבד  את הק שר ש לו לטבע
במקום שתהי ה   , המזכירים אתרי בנייה או מפעלים, שדותיהם בכלים

על האדם לשנות כא ן את גישתו   . להם מערכת יחסים עם  טב ע חי
אלא   , חיים וצ מחים  אינם  מצרכים-עליו  להבין ש בעלי.  זהןבעניי

אלא יש   , ם יכול ים להיות חש ופים לחוקי  ה שוקהם אינ. יצורים חיים
על הא דם   , במ קום להתייח ס  אליהם כעצמי ם.  להתייחס  אליהם בכבו ד

עליו .  אליהם הוא  קשור  מ בחינה   רוחנית,  לראות בהם כ אחים  וא חיות
הוא זקוק   . שאינו יכול לחיות בלע דיו, שהוא רק חלק מהט בע, להבין

ללא יופי . ה למא כללמים לשתייה ולפירות האדמ, לאוויר לנשימה
אם ב רצונו להבטי ח   .  הטבע  הוא ייב ול כמו  ורד  המתייבש  ב מרתף

 . עליו ל הפגין כבוד ואהבה , שהוא ימשיך ל חיות
ברצונו . אלוהים רוצה שכדור הארץ וכל היצורים בו יהיו בריאים

עלינו להאמין   .   הזדמנותלוהאדם צריכים לתת -אך אנו בני, לעזור
 . בעזרתו

 םעצים מתים מחלימי
אנ שים יכולים ללמוד לקלוט את כו ח  , בעזרת ברונו גרונינג 
בדרך   . אותו לט בע בא ופן רוחני" ל העביר"האלוהים בצורה מוד עת ו

גרטה יעק ובס  מח וג וו גברג   . חיים-מתרחש ות החל מות צמ חי ם ובעלי, זו
 :  מדוו חת
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 הוא  חלה  1984ב קיץ . (. ..)  שנה20עץ הד ובד בן שלנו הוא  בן  "
עליו התכווצו   .  ה בה  הדובד בנים החלו להבשילבדיוק ב תקופ, לפתע

.   הדוב דבנים הבשילו  טרם זמנם. הפכו צהובים  ונשרו, והסתלסלו
כי , לא היה מדו בר בחסר  מים. רבים מהם כבר נשרו יבשי ם לקרקע

 ."ירד הרבה גשם בא ותה תק ופה
אך הוא המשיך לנבול ,  עבור העץEinstellenיעק ובס ערכה  ' גב

 .  במהירות
.   הוא גו סס':  בזמנו  בעלי אמר. נראה הע ץ נורא, עייםלאחר שבו"

אך אני  בט חתי  והאמנ תי שהוא עו בר   ' . אנחנו יכולים לכרות א ותו
Regelung. 

לא חר ש חזרנו  משלו שת שבו עות   . זה היה ב דיוק  לפני ח ופשתנו
עליו   . עמ ד עץ  דוב דבן  בריא,  שם בגננו.  נד המנו  לחלוטין, החופשה

הם היו בגוון   .  בצבע אדום יפהפההיו, הבריקו והדו בדבנים שנשאר ו
הודיתי . ו טע מם היה נפלא, ע סיסיי ם ומתוקים, גדולים, אדום כהה

 ." מעו מק לבי לברונו  גרונינג
 : גנן העיר כדלהלן על התפתח ות זו

מ חלה זו  ". monilia dry-tip" נראה שהיה מדובר ב, על פי התיאור"
 שהעץ   אני רואה בזאת עזרה  אדירה. נחשבת כבלתי ניתנ ת לריפוי

.   גננים  ממליצים לג זום את  הענפים הנג ועים ול שרוף אותם.  החלים 
 ."   ניתן רק לנקו ט בא מצעי מנע  במ קרה של נ גע מעין זה, מב חינה כימית

 : יע קוב ס מ משיכה' גב
תהליך פלאי זה קרה מ ספר פעמים נוספות  לגבי עץ   קטן ב חצר "

  העץ הקטן . מח טי הלגש  הצעיר הפכו חומים ונשרו.  הקדמית שלנו
יש  ':  ואז ש וב הו חלט.   והאמנתיEinstellenערכתי  . נראה עגום ביו תר

הו א נראה נור א   . את  לא יכולה  לאפשר לו להישאר שם. לעקור אותו 
 .הלגש נ שא ר: אך התע קשתי' !

הודיתי  . הופיעו ניצנים ירו קים רכ ים, שלושה שבו עות  מא וחר  יות ר
נה שלנו  היו   שי חי ה דפ, 1984/85בח ורף . לברונו גרונינג  בלב  מ תרונן

והי ה צורך לכרות , גם הם הפכו חומים והתייבשו. במצב גרוע ביותר
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תחילה נראה היה כאילו .  Einstellenהשארתי אותם וערכ תי. אותם
זה  נמשך שבעה   .  זה ה יווה מב חן לסבלנותי. דבר לא קרה להם

ברונ ו   . (...) ואז ראינו א ת הנב טים הראשונים שצצו  מתח ת.  חודשים
 ." בלי ק שר לבעיה שצצה, עוזרגרונינג תמי ד 

 החלמות נוספות של עצים
 :קארין אופטנפלץ מ חוג ו וגבר ג סיפרה על החל מה נוספת  של עצים

;  היו עצי הדובד בן הח מוץ שלנו נגו עי ם במחלה, לפני כמה שנים"
 .הם גסס ו וגם ע ץ התפו ח שלנ ו נראה רע

  שאין , הוא  אמר.  השכן שלנו הוא  גנן ושאלתי  אותו  מה ני תן לעשות
כי   , זה לעקור ולש רוף אותם, וכי כל מה שניתן לעשות, כל ברירה

 . (...) מחלה זו  סופה להדבי ק גם א ת כל שאר העצים
עיקרי או תו וה שליכי אותו  אז  ':  ואז חזר  על ד בריו וא מר  שוב

את   .  אינך צריכה לע שות זאת, לא  ולא': ואז  ח שבתי ' ! היפטרי ממנ ו 
כך '  . עבור העציםEinstellenעם ברונו גרונינג ואת יכול ה לערוך 

 . ואחז תי בגזע  העץ ב שתי ידי במ שך ח מש ד קות, עשיתי
עשיתי זא ת  פעם ביום . הרגשתי את הזרם עובר  מי די לתוך העץ

 . עם ע ץ התפו ח ועם  עץ הדו בדבן, מידי יום
ובאותו אבי ב עץ  התפוח לא , נשרו מעץ הדובד בן, כל העלים שנבלו

לים צ מח ו על  עץ התפו ח ר ק   הע. פרח ולא צ מחו  עליו כל  עלים חד שים
,   למרו ת ששמנו לב , אך הו א לא פרח כי היה מא וחר  מדי, מאוד  מאו חר

 . כי הוא עדיין חי
ואף   , רוב העלים נשרו מעץ הדו ב דבן יחד עם הד ובד בנים שהתפתחו

: ב ט חת י והתפללתי, אך ע דיין האמנ תי. אחד  מה דוב דבנים לא  הבשי ל
הוא יוכל לשוב ולשאת   כך ש, עזור לעץ הקטן, ברונו גרונינ ג, אנא'

 ' !פירות ולחיות חיים  בריאים 
והיה  , היה  מלא בפ רחים, ועץ הדו בדבן פר ח באבי ב  שלאחר מכן

 . עם  תפוח ים גדולים, גם עץ התפו ח פר ח ונהיה  מאוד יפה.  ממש יפה
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 . (...) הודיתי לברונו גרונינ ג,  וכאשר קטפתי את ה תפוחים
והינו  היקר נותן שאל, אז יד עתי. אכלתי תפוח בכזאת הוכרת  תודה

 . מכל ה טוב ה גדל על  האדמה, האדם- ובורא עב ורנו בני ללנו הכו
כא שר אנחנ ו  ,  עלינו  באמת  לח שוב  על כך  ביראת כ בוד, ואכן

שפירות , אין לקבל זאת כמובן מ א ליו. אוכלים תפוח או פרי אחר 
 . האדם-עבורנו  בנ י,  תוכנן  כך בידי אלוהיםלהכו. תלויים על העץ

עברו   כבר שלוש  . הע צים פרחו שוב ה שנה; תו דהאני כל כך אסירת 
 ."שנים והעצים נשארו בריאי ם

 : גנן מעיר על החל מת ע ץ הדו בדבן
כאשר ניתן רק , ’monilia dry-tip’-ברור כי המ דובר כאן  ב "

 זו הפטריי. לעקור ו לשרוף את השתילים הנגועים: לעשות דבר אח ד
חר   לא , מתפשטת  מהר  מאו ד ואי ן אפשרות לטפל בה בר יסוס

, ע ץ זה  שרד  וגי דל שוב  פרי, העו בדה  שלמרו ת הכול. שהופיעה
 ." אם לא על נס ק טן, א די רה' עזרה'בהחלט  מראה על  

 האדם אחראי לטבע
א ם הוא . החיים והצמ חים תלויים בד רך בה האדם מטפל בהם-בעלי

.   יש לדבר  השפעה על הטבע, מחו בר לאלוהים ומלא אהב ה לבריאה
או   ,  מא מץ  גישה א דישה כלפי יפי הטבעאך אם הוא  התרח ק  מאלוהי ם ו

החיים והצמ חים היא   -ה שפעתו על בעלי, אזי, אפילו הורס אותו
 .שלילית

-בעלי . ה טבע נתון לרח מיו, אם האדם מנצל את אוצרו ת האדמה
 . החיים והצמ חים נהרסים וזני ם שלמים נכחדים

יש לכך , אך אם לב האדם  מופנה ל טבע וה וא  מטפל בו  באהב ה
ב דיוק כפי ש כלב מתעורר   . מרפאה על  היצורים בוהשפעה תומכת  ו

כך כל הטבע וב סופו של דבר   , כאשר בעליו מפגין כ לפיו אהבה, לחיים
 .כדי שיוכל לנהל חי ים בריאים, זקוק לאה ב ת האדם, כל כדור הארץ
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שיצורים ח יים מגיבים  , המצאות  מדעיות כ בר הראו  לעיתים קרובות
.   או בח וסר איכפתיות באהבה–בהתאם לדרך בה האדם מט פל בהם 

אהבה   : " במא מר שכותרתו”Brucke am Sonntag“-לכן מדווח ה 
 : 1992,   במרץ7-ב " לצמחים

הדבר נגלה במח קר שנעשה . צמחים זקו קים לכך שידברו איתם"
. WDRידי צוות המערכת  - על’Hier und Heute‘-במשך שנתיים ב 

  מאלה   22%- צ מיחה  הגדולה  ב ההיית,  ש טופלו באה בההלצמחי ע גבניי
 ." שרק הוזנו ב מים וב דשן

 :”Der Wunderapostel“הנס שטרנדר כו תב ב ספרו  
 !  אהבה –מעל לכל נחוץ  דבר א חד  "

כי הם רואים , שכל היצורים נושאים עיניהם אל האדם, אמרתי לכם
ככל שמתקרבים לטב ע ב אהבה צרופה .  בו את עוזרם ו את אלוהים

 יגיע א ליכם במהרה לכך הכו, וברצון עז לעזור ולהשקיע  לבכם בכך
מעתה ואילך   . יתפתח ויפרח בהתאם לכוח הפלאי של אהבתכם

התייחסו ת מיד ל טבע כך ש רק תראו בו כא חים של כל יצוריו בכל 
פשוט   ; אינני נשגב  מכם. יאתם  אחיי ואחיו תי':  ות מיד ת אמרו, מקום

אני אוהב אתכם בכ ל לבי ויש בי . התקד מתי יותר בנתיב ההת פתחות
;  ח ממ ו עצ מכם  על לוח  לבי! בואו   כולכם אליי !  ר לכם רצון עז לעזו

 ' !חזקו עצ מכם בזרם אהב תי 
ת ספק ו ותב טיח ו  ,  לט בע  עם רצון עז זה  לעזורואם תיגש ,  האמינו לי

תהפכו לעוזרים המנחים יצורים רבים למקו ם נשגב יותר   ! ברכה 
   !"ותגאלו אותם  

 : ברונו גרונינג א מר
ה בתכם אל החי ים על פני א! אהבו את ה חיים על פני האדמה "

 "  ' . ויהי כן': היא  זו אשר אלוהים  קורא לה , האדמה
ורדו  בדג ת  הים ובעוף   : " כאן מותווית  הדרך להגש מת ה מצווה

לרדות  במ ובן ש ל עזרה מתוך   :" השמים ובכל  חיה הרו משת  על הארץ
 !לא ניצול בלתי מ וסרי  , אהבה
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.   שימורועל האנשים להתכוונן שו ב  לטבע ולהתפלל בלב  מא מין ל
,   בגדילת  חור האוזון,  אל להם רק להתבונן בעצ לתיים במות היער

.   המזה מים את ה אוקיינו סים והאד מה, ובמיכליות נפט  ופסולת  גרע ינית
שאין הוא יכול , ידי האדם הרחיק לכת עד כדי כך-ההרס שנגרם על
אל נא   ! הבה נא מין ב עזרתו . רק  אלוהי ם יכול לעזור. כבר לעצור אותו

אל נא נ אמין שהחור   !  אלא נא מין שהוא יחיה , ת היערנאמין במ ו
הבה נתנגד לכוח ההר סני  של הרעלים . אלא שהו א ייסג ר, באוזון גדל

 ! המלאכותיים בעזרת כו ח רו ח האדם להא מין 
 :  ברונו גרונינג א מר פעם כשה אצבע המורה שלו  מור מת

 ! " תמיד ה אמינו "
 : והוא תמי ד הד גיש

 ." אין דבר שאינו יכול לק רותאך, יש רבות שלא ניתן להסביר "
!  הבה נפסי ק להרעיל אות ו .  הא חריות  על הט בע, האדם-בידינו בני 

הבה נעשה  את  המהפך  ונ תחיל להא מין בה חלמת  הס ביבה ה טבעית   
אז  הניסים שכבר הוכ חו פע מים  רבות בר מה   , אם נ עשה זאת ! שלנו 

ה בה נא מין ת מיד  בטו ב  ! יקרו  גם  ברמה  ה קוס מית , קוס מית-המיקרו 
 :  ברונו  גרונינג  אמר! א עוד ברע  ול

 ." מתגבר על ה רוע,  טוב  מת משך"
שם נעלם ,  האלוהי, בכל מקום בו  מופיע הכו ח הטו ב המו חלט"
 ." הרוע

 האדמה היא אימנו
שאנו  חבים את  מזוננו וא ת כל מה ש מאפשר את חיינו   , הבה נזכור
 : לכן ברונו גרונינ ג  אמר. א לא לטבע, לא ל מדע, על פני האדמה

איננו  יכולים לנתק  עצ מנו  . האדם פשו ט תלויים  בט ב ע-י אנו בנ"
הפכנו ' !היו מתורב תים , התרחקו  מהטב ע' :  כפי שרבים טוענים, ממנו

אך אנו   . נדח ק קמ עה הצידה, למתורבתים והאדם ה טבעי  הטהור
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איננ ו יכולים להתקיים ללא מה שאלוהים הביא   . תלויים בטבע
 ."  לצמיחתו ע בורנו

מן ,  אשר   נשארו, שש מרו על  גישה  הפוכהאני יודע  שישנם  אנשים 
מ ה איכפת לי  ':  באומרם חז ור ואמור,  הסתם באופן טבעי לב דם

אך אז   ', העיקר שיהיה לי  רכוש; מה איכפת לי  מא לוהים;  מהטו ב
,  שעדיין חשים  עצמם  כילדי אלוהים, אנשים המא מינים לכל דב ר

 ? מה אתם עושים כאן. כבר אין לכם זכות קיום, אם כך: " יאמרו
;  אתם נוש מים את האוויר; מהאלוהי, אתם ממשיכים ליהנות מהט וב

אתם הולכ ים על אדמת   ; אתם מרשים לעצמכם ליהנו ת מאור הש מש 
 " '. ואתם אוכלים ושותים  במ טרה לחיות; אתם לובשים ב גדי ם; אלוהים

,  מנהיג ה אינדיאנים  הדווא מים, יף  סיאטל'אנחנו זוכרים את נאום צ
 ה צעתו של הנשיא הא מריקא י לקנות את   ב ו הוא ענה  על, 1855-ב

 : אדמתם של  בני עמ ו
עליכם לזכור וללמד את  , אם אנחנו נ מכור לכם את אדמתנ ו"

, ועליכם להיות אד יבים לנהרות, ואחיכם,  הנהרות הם אחינו: ילדיכם
 . (...) בדיוק כפי שאתם א דיבים לכ ל אח א חר

  ,השמים, ולא חיו , הא דמה, מתיי ח ס לאימו) האדם הלבן(הוא 
.   למכור כ מו כבשים  או  פנינים נוצצות, כדברים שניתן לקנות  ולבזו ז

 . (.. .)לא  ישאיר דבר מלב ד מ דבר, רעבונו יבלע את ה אד מה
ה אדמה היא   : למדו את ילדיכם  מה שאנ חנו מל מדים את  ילדינו

כאשר   . תו קף גם את בני ה אדמה, מה שת וקף את הא דמה. אימנו
כי  אנחנו יו דעים   . עצמםהם יורקים על ,  אנשים יורקים על האד מה

.   אנ חנו  יודעים  זאת.  האדם  שייך לאד מה, שהאדמה  אינה  שייכת לאדם 
מה שתוקף   .  קשו רלהכו.  קשור יחדיו כמו הדם  המאח ד משפ חהלהכו

,  הא דם לא  ברא  את  אריג ה חיים. את האד מה  גם ת וקף  את  בני  האד מה
 . ( ...)תעשו לעצ מכם, מה שתע שו לאריג.  הוא רק ח וט ב תוכו

, כבר חושב ש הו א אלוהים, שהוא בעל כו ח  באופן זמני, בןהאדם הל
 (...)? איך יכולה אימו של הא דם להיות קניינ ו .  לו שייכת האדמה
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אינו  , שאלוהיו משוט ט ומ דבר איתו כח בר לחבר, אפילו האיש הלבן
 . נראה. אולי אנחנ ו בכל זאת א ח ים. יכול להתחמק  מג ורלנו המשו תף

אלוהינו   :  הלבן א ולי יגלה יום  אח דשה אדם, דבר א חד  אנחנו  יוד עים
בדיוק  כפי , אולי אתם  חושבים  שאלוהים שייך לכ ם. הוא אותו  אלוהים

הוא אלוהי   . אך אין זה כך, שאתם שואפים שאד מתנו  ת היה קניינכם
,   אדמה  זו היא  בעלת  ערך ע בור אלוהים.  הלבן והא דום כא חד, האדם

 . ל בוז  לבוראופירוש, ולהזיק לאדמה
אם   . א ולי אפילו לפני כל השבטים האחרים, יי מוגגם האדם הלבן 

.   לילה אחד ת חנק ו בפס ולת של עצמכם,  תמשיכו לזהם את  מי טתכם
(...) 

וזכ רו לא יהיה ,  כאשר האדם הא דום הא חרון  יעלם מעל פני הא דמה
 ע דיין תחיה  בגדו ת אלה   ירוח א בותי, יותר מצל ענן על הערבה 

 אוה ב את פעימ ות   ד וולכי הם  אהבו  את האד מה כפי שה, וביערות אלה
אה בו א ותה  כפי שאנחנו   , אם נ מכור לכם  את א דמתנ ו.  לב אימו

שימרו על זכר ; דאג ו לה כפי שאנחנו דואגים לה; אוהבים אותה
,   ושימרו  עליה עבור ילדיכם  בכל כוחכם. האדמה  כפי שקיבלתם או תה 

.  וא הבו אות ה כפי שאלוהים  או הב את כ ולנו,  בכל נפשכם ובכל לבכם
אדמה ז ו היא   .   אלוהינו הוא א ותו אלוהים,   יו דעים ד בר א חדכי אנחנו

אפילו הא דם הלבן אינו יכול להת חמ ק מ גורלנו   . קדושה ע בורו
   ."נראה. אולי בכל זאת אנ ח נו אחים.  המשותף

 הטבע הוא אלוהים
האדם הורשה ליהנות מכל . אלוהים ברא את כדור הארץ כגן עדן

  ביותר  עם  הבורא והכיר   הוא   חי בהר מוניה  וב אחדו ת ה גדולה. הדרו
 .ביפי הטבע את  הצורה הנעלה ביותר של יצירת אלוהים

ההרמוניה בין אלוה ים והטבע  , אך כאשר האדם הפר את חו קי האל
 . הגיעה אל קיצה

אלא  ,  האדם גורש  מגן  עדן וכבר  לא ראה את עצ מו כ חלק  מ הטבע
.   הטבע  מהצד השני, האנשים מצד אח ד: החל לראות עצמו כנפרד ממ נו
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ה אדם  הרחיק עצמ ו   . א בד  הקשר עם אלוהים. ד הק שר עם ה טבעאב
השתלטו   . והחל לנ בול,  א דמה אעקר את ש ורשיו מאימ, ממק ור חייו
 .ה אומללות  והס בל, עליו המחלה

איך  המכלול י כול לחיות   .  אך גם  הטב ע ניזוק  ב עקבו ת הניתוק
איך יכול החלק לנהל , מצד שני? אם חלק חש וב בו  חסר , בבריאות
 ?יא כאשר הוא  מנתק  עצמו מ המכלול קיום בר

האדם  הושם על . אלוהים ב רא אותה כגן עדן. האדמה ק דושה
הוא   אחראי לטב ע  . בשם אלוהים,  האדמה כ בן אלוהים כדי לש לוט בה

ברונו גרונינג  רוצה להדריך . לא להורסו, עליו להגן עליו; ולשימורו
 ,את האדם למלא תפקיד ז ה שוב באהבה ובהר מוניה  עם אלוהים

ובסופו של ד בר להגיע להכ רה הנעלה שברונו גרונינג  הביע במ ונחים   
 :  פשוטים

 !" הטבע ה וא אלוהים "
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 מקור כל הרוע: 11פרק 
עליכם  , אם ברצונכם להבין  את  הרקע הרו חני לפועלו  של  גרונ ינג

תלמ דו שהנ סיבות   .  להבין מדוע  המצב  כה נור א בתקופה  העכשווית
ו בקרוב תראו   , המצערות הללו  מקורן בא גואיזם ו חוסר הת חש בות

 . היה ברונו לשנות  זאתלכיצד יכו

 נגד חומריות
 ": המהפך ה גדול"תב בספרו  קור ט טר מפלר כ1950-כבר ב

ש משך כל  כך הרבה תשומ ת לב  ,  ב גרמניה1949-לא היה אירוע ב "
כפי  שמשך  מהלך האירועים  שה תרחשו  סביב   ,  ורגשי סי מפטיה  חזקים

הע ומדת  מ אחורי   , זוהי  כנראה  הסיבה  הע מוקה  יותר. ברונו גרונינ ג
זה  : חילוקי הדע ות הנוק בים ב קשר לאיש זה ולהחלמו ת  שחולל

שהוא  מא מ ין רק במה   ,  מחש בה  חומרית  עד כדי כךהמתמכר ל 
יעמוד  , או למדו ד ולהוכיח ב מכ שירים, שביכולתו לגעת בו בשתי י דיו

ללא , המאפיין את פועלו של ברונו  גרונינג, בפני הבלתי ניתן לחקירה
אך  מי  שיש בו עדיין . יכולת להבין ולעיתים קרובות בחו סר סובלנות

ואינו רק  מ שתמש בהי גיון , ולאלוהיכבוד והו קרה לבלתי ניתן להסבר 
אם כו ח  ,  ינ סה לגלות  ב מ ודע, הע ומ ד  מאח ורי החל ט ותיו ב חיים, פשוט

-הריפוי של גרונינג  מגי ע  ממשא בים פנימיים  מע בר  להסבר מ דעי 
הוא  יהיה מוכן לקבל תופעה  או תה הוא ב חן   , בנו סף לכך. הגיוני

 .   חייוןלמרות  שאינו מוצא ה סבר  מתוך ניס יו, ויא מין בה, במדויי ק
,  לא חשו ב  מה היו  המ מצאי ם האחרונים  בקשר  אליו  ולעבודתו 

מצביעה על חלו קה בין אלה , תגלית תופעת ברונו גרונינ ג ופועלו
ואלה  , גם כאשר הן אינן ניתנות להסבר, המוכנים לקבל את ההוכח ות 

 . המסרבים להא מין במה  שפשוט אינם יכולים להבין
ו החו מרית סו פה להביא שתקופתנ, בעולם כיום נפוצה ההערכה

ישנם אלו  הצו עדים לקראת   .  חלו קות ה דעות,  שו ב, כאן.  להרס עצמי
מקו וים  , אם הם בליגה של ה חז קים, א ו, אסון באו מללות קו דרת
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ואלה  שבתוך  התוהו ו בוהו   , לשרוד בזכות  מוסריו ת אכז רית מסויי מת
  ,שיוביל  לחיי  סדר  נעלים,  מא מינים בש חר עי ד ן רוחני  חדש,  הגדול
שאלות אלה   .  פיין בהרמוניה  מא וזנת  ושיתוף פע ולה בין אנשיםהמתא

לא  רק   , ו כיון שצידוק  חייהם תלוי  בת שובה, נשאלות בכל ר חבי ה עולם
אם  , גם  הבריאים  שואלים. עיני החולים הנזקקים  מופנ ות לגרונינג
שניתן לצפות ,  מר מזים על  כך,  הריפויים הבלתי ניתנים לה סבר שלו

השאלה האחרונה חשובה יותר   , חול ים רביםעבור , כן. לנקודת מפנה
    ."מאשר החל מתם

 המשבר בתקופתנו
מ חקר  מדעי  מו גזם והיש גים  טכנולוגיים  ,  למרות השג שוג  האדיר

ה גידול  הכלכלי של . הגזע האנושי נמ צא במשבר ע מוק, אדירים
הפער בין הצפון . אינו  יכול להמשיך לנצח, המדינות ה מתו עשות

נראה  שההר גלים הופכים . מד איגיםוהדרום הינו  בעל  מי מדי ם 
אלא  גם   , אלימות ו מין לא  רק שולטים  בתוכניות  התקש ורת. לאכזריים

 .  שכיחים-פח ד ו דיכאון . בחיי אנשים רבים
.  למטרות  חימוש ו עשי ית רווחים, תגליות מד עיות מנ וצלות לרעה

.   אלא למלא  את  כיסי המיעו ט, לא  להקל על  מ צוקת הכלל: האמרה היא
 . שר מ חד  ורעב  מאידךכאן ישנו העו

המים והאד מ ה הופכים , האוויר; הסביבה הופכת למנוצלת לרעה
יערות . הטבע נמצא על סף ק ריסה. האיזון בט בע נה רס. למזוהמים

ה חור  באוזון  ושינוי י האקלים  מצביעים  על ה הרס העצום   , מתים
 .  הרובץ בפת חנו

.  האנושות הורסת את ב סיס  החיים שלה ואף אינה מב חינה בכך
, הגזים מהמפ לט שברכבים; ין מוזרמים רעלים לאגמים ולנהרותעדי

,   ממשיך  הפינוי הקיצוני של אזורי יער נרחבים.  מזהמים את  האוויר
ניצול הטבע למ טרות   . ותעשיית האריזה מייצרת א שפה יותר מאי פעם

.    העולמיתהרווח ורדיפת  בצע מראה   לנו למה ח שופה האוכלוסי י
 . תאלא  הרסני, הקידמה  אינה בונה
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 : ברונו גרונינג ה עיר בנוגע לכ ך
הוא ציווה   .  בורא כדור  הארץ שלנו, אלוהים הוא א בינו שב שמי ם"

 : על האנושות וא מר
 ' ! פרו ורבו '

 . הוא ברא את הא דמה  כגן עדן  והפקיד את האנ ושות  ל טפל בה
 ." כי הוא שבוי בידי הש טן? ו מדו ע !  הורס –? אך מה עוש ה האדם 

כשהוא נתן את ההסבר  למשבר זה  , ייםזה היה בטרברהוף שברוזנה 
 : בו אנו שרויים

איבדה את   ,  לפני מאות שנים עזבה  האנושות את  דרך הטבע"
:   כל אח ד  האמין שהוא  מסו גל לעמו ד  בכוחות  עצמו. האמונה ב אלוהים

אנו יכולים ליצ ור את מצ בנו   , ב היותנו כאן  על פני האדמה , עכשיו'
נהייתה   ,' תחזק את עצ מנובכוחות עצ מנו בהתאם לרצוננו וביכולתנו ל

כי  איש לא  יק בל עזרה  מכל , אך  בר צוני שתדע ו.  זו הא מונה הרו וחת
זה המא מין כי ביכולתו להסתדר ללא הטבע אותו   . מקור מלב ד אלוהים

האדם האמין . ילך לאן שירצה, ברא אלוהים ביופי כה רב עבורנו
שניתן להבדיל בינו לבין  האחרים בכך   ,  שיוכל להתנשא מעל כל

,   בכך ט מון החטא הב סיסי . פנה עורף לטבע ויטפס ב סולם התרבותישי
, חיז רו ופנו לטבע. בטבע: שם נמצא המענה לכל החס ר של האנושות

 !" חיזרו להאמין  בטוב  שבאנוש ות , כלפי אלוהינו

 רוח התקופה
להלן כל המאפיין את החב רה המודרנית  ומראה  בדיו ק עד כ מה   

 : שותעמוק ה תהום שנפער בין אלו הים והאנו
.  המקצועו ת ורמו ת ה הכנסה, חולי מענה  אנשים בכל הגי לאים -

הרפואה המודרני ת חסרת  . מגיפות ח דשות  מופיעות הש כם וערב
.   החולים ומרפאות הרופאים  מלאים עד מעל למכסה-בתי. אונים

למרות ש מוציאים מ יליארדי . בקושי נותרו  אנשים ברי אים
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דשות  מופיעות  תרופות ח. בקושי ניתן לראות שיפור, דולרים
 . אי נו קטן, אך  מ ספר האנשים הנגועים ב מחלו ת, דרך קבע ב שוק

מספר ההת א בדויות  .  הדיכ און הכללי גדל,  למרות העו שר והשפע -
,   מת ח. אנשים  רבים  מתק שים להתמו דד  עם  חייהם. גדל

פחד   , הלך מחש בה של אדם לאדם זא ב, קדח תנות ולח ץ לבצע
הם  ,  לשעות  הפנ איוההצע ות ה מוגז מו ת של פעילויות , מאב טלה

 .ההורסים את האנשים , מן ההיבטים של ה חיים המו ד רניים
הסטייה  .  ניוון מדאיג של המו סריות  רווח בתפיסת האנוש ות -

מוש גים כמו סר  ואתיקה  .   מותרלנראה  ש הכו. המוסרית  מתר חבת
ה חיים  עצמם שוללים את כל העקרונות  . נחשבים למיושנים
ם  בהתאם  למו ט ו א חד  רוב  ה אנשים חיי.  הדתיים וה מוסריים

הפלה  הפכה לסוג  של א מצעי  !   לא –ילדים  ,  כן–סק ס  :  בלבד
יש . "אין כבר זכר ליראת כבוד כלפי החיים. מניעה מאו חר

הבה נהנה . הבה נשתמש בהן, בידינו את כל האפשרויות הללו
 . "מבלי שיהיה לנו צו רך לשלם את החשבון ב סוף,  מהחיים

עוד וע וד  אנשים . ים בס מיםגדל גם מ ספר מקרי המוו ת הקשור -
ה רשויות רוצות להפוך את הסמים  . בורחים לחיי התמכרות

סם האלכוהול כבר מזמן  . מת וך חו סר אונים, הכבדים לחוקיים
ניתן למצוא  מכורים בכל  שכבות  . התקבל כחלק  מ חיי היו מיום 

 . החברה
.  בשל האדרת האלימ ות בת קשורת, התנהגות אלימה  הינה בעליה  -

טעם  . הפכו  לגיבורי הצעירים של היום' מינ טורה טר'ו' רמבו '
המלח מות וההרג אפילו ני תן לילדים דרך משחקי  המחש ב  

 . וצעצועי המלח מה
היא כלי לגי טימי  בידי   ,   בעברהכפי שהיית, המלח מה -

, אפילו מדינאים  הנחשבים כמ דינאים שו חרי שלום. הפוליטיקה
 סכומי  .אחזו ב חרב ושלחו אנשים ל מוות עק ב אינטרסים אישיים 

 . רצח הפך לעס ק. עתק מ וצאים מידי שנ ה על נ שק ומל חמ ות



 221

חוקרים מ דעיים הידרדרו ל דרך המשאירה את האזרח  הממוצע    -
מנ יפולציה ' ו'  אנרגיה  גרעינית'מי לים כ.  באי בי טחון  גדל  והולך

 . מ מלאים את הא דם ב פחד'  גנטית
,  חיים נרצחים במעב דות מ ח קר למטרות רפואיות-מיליוני בעלי -

כמס ווה  '  טוב  האנושי ' מש תמשים  ב.  מטיות  וצבאיו תקוס 
 . לפעילויות מחקר  סוט ות

 כוח הממון
 והאדם היחיד   לאנשים יצרו מערכת חברתית בה הכסף הוא הכו

יכול לקנות את כ ל אשר נפשו , אדם שיש  לו ממון. הוא שום דבר
.  מא בד  את  זכותו לקיום ,  מכל סיבה  שהיא,  מי  שאין לו  ממ ון.  תחפוץ

ולם להקדיש  א ת מירב  זמנם פעילותם  העי קרית לעשיית  כך נאלצים כ
,   ידי המערכת הקיימת או-הם ינושלו על, אם הם לא יעשו זאת. ממון

יש  לנו   , כאן ב גרמניה.  אפילו יאבדו  את  חייהם,  במקרה  הגרוע  ביותר
אך  זוהי  תופע ה יוצאת  דופן , רשת ח ברתית לרכך נפילת  אנשים כאלה

 . בעולם
לנו הוא כתוצאה מכו ח המ מון ותאוו ת  כמעט כל הניהול הכושל ש 

 :  הבצע הנסתרת של אנשים  ח ומרניים
מ חוזות   שלמים , היערות בדרום  אמריקה  נכ רתים ללא צורך -

, בשל קו מץ  אנשים, הפלנטה  מנוצלת לרעה, הופכים לשממה
המוני עוב דים מוכר חים  ליטול . הרוצים להגדיל את רווחיה ם

 .   של מ מוןבמ טרה להת קיים במערכת זו,  חלק בפשע זה
. מים  ואד מה  מזד המי ם למרות ש אנחנ ו  מסו גלים ליותר, אוויר -

התאווה למ מון כל כך אינטנסיבית  . הטבע נהרס ב אופן סיס טמ טי 
שהם  לא יאפשרו למשהו  א חר  להסיתם ,  אצל אנשים מ סוימים

גד ל החור ,  למרות התגליות ה מדעיות א ובדים היערות. מדרכם
לא מצד   ,  ר  את ההר סלא נעש ה  דב ר כדי לעצו',  באוזון וכו 

הזמן  מבוזבז   . ולא מצד  מוס דות הדת או ה תעשייה, הפוליטיקאים
 .  במשא ו מתן הנ משך שנים
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ולא רק , אנשים מסוי מים עסו קים בסחר ס מים חסר  מצפון -
אלא  בס ופו  , מובילים א ת לקו חותיהם  לה תמכרות  והרס כלכלי

 . עקב תאוות בצע? מד וע  .  של דבר אפילו למוות
. לבגו ד ו לרצוח, אנ שים רבים מוכנים לגנוב , ףכדי להשיג כס -

דבר לא יעצור , ברגע שתאוות בצע הכ סף השתלטה על האדם
התאו וה לעושר  רב י ותר ויותר  מת גברת  על כל  נקיפות .  בעדו

 . מצפון שאולי היו לו
בהם העזרה לזולת  אמור ה להיות , הממון  אפילו שולט  בתח ומי ם -

הציבורית  מ ציעה כל מע רכת הבריאות ,  למשל.  בראש מעיינינו
כך שאין . שיהיה אסון אם כל החולים יחלימו, כך הרבה משרות

יכולים להרשות לעצמם לרפא , ענפי התעשייה הקשורים בנו שא
באמתלה של רצון . אלא רק למכור את תוצרתם, את החולים

נעשים  חישו בים ק רים על חשב ון הצרכים וה סבל של  , להטיב
ומ ת בצעים ,  הם רק  מ סווהחיים -ניסויים  על בעלי . האנשים

 . במטרה ל מצוא  מוצרים חדש ים אותם ניתן להכניס לשוק
,   גם ח ברות ליצור נש ק אינן  מבקש ות להב טיח  את  הח ופש שלנו -

הן אינן  מ עוניינות  .  אלא  רק  רוצות  למכור א ת  תוצרתן ההרסנית
בהם , הן מחפשות בהתמ דה משאבים  חדשי ם; שהשוק יהיה רווי
 !  כל כלת השוק זהו עי וות. ניתן להשתמש

בקושי  ניתן לשלוט  בהשלכות  . זה  או מ ר הכול. הממון  שולט  בעולם
האדם  הפך לנאמן  מערכת  זו ונכנ ע לה   .  ההרסניות של  כוח  המ מון

,   דיקטט ורה, בין אם הדבר מופיע בצורת מונרכיה;  בעיוורון
 . דמוקר טיה או  קומ וניזם

נראה  . עם התיעוש ה חלה התפת חו ת שהובילה את  המערכת ל שיאה
למערכת  , לשכל לא נראי ת אלטרנטיבה  אמיתית  אפש רית. כי אין מנוס

כל  . אך  ב מציאות הינו   כה הרסני, הפועלת באופן הנראה כה   מושלם
קומץ אנשים   :  השונות  מה עבר הגיעו לאותה תוצאה, צורות השלטון

ב מטרה לשלו ט  ,  המחזיקים  ב מניות הה ון ולכ ן מחזי קים בכו ח  בידיהם
מה   . או  בהפיכתו לצייתן") הנערים לפניישח קו  ("בעושר  ,  בהבט חות
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או האם עלינו   ? האם קיים פתרון אפשרי לכל זאת ? ניתן לעשות 
 ?להיכנע למערכת הקיימת  וה שלכותיה ההרסניות 

 רק אלוהים יכול לעזור
 :שה אדם תלוי באלוהים ו בעזרתו , ברונו גרונינג ת מיד ציין

 בידי האדם   יכול להיבנות מחד ש רק, מה שנוצר ונהרס בי די האד ם"
-אך מה שנברא על). הכוח השמיימי של אלוהים(בעזרתו של אלוהים 

.  יכול להיבנות מחדש רק בידי אלוהים, ידי אלוהים ונהרס בידי האדם
 ") ה מהפך: "מכאן האמ ונה השמי מית הא מיתית(

האדם אינו יכול להציל את הטבע  . הממון לא הופך הכל לאפשרי
לסמים  בק ושי יכול  לנתק עצ מו   המכור  . ההרס  מ תגבר .  הנתון בסכנה
אינו יכול  , והאדם ה חול ה במ חלה שאינה  ניתנת לרי פוי.  מהתלות עצ מה

 . לקנות את בריאות ו עם כל ה הון שבעולם
אין , בנו גע ל ריפוי. ברונו גרונינג  א מר שרק  א לוהים יכול לעזור

האם ? אך מה  בנוג ע לתח ומים  אחרים . כי לכך יש הוכח ות, ספק בד בר
 ?עזור גם לגבי הם אלוהים יכול ל

יש  , כדי להבין את ה מימ דים הא מ יתיים של פועלו של ברונו  ג רונינג
לבחון בפרוטרו ט א ת תופעת   גרונינג ולשאול  מד וע נל חמו   בנחישות  כה  

 . רבה באיש זה

 אינו כפוף לכסף
הוא לא  ביקש  כסף עבור  . ברונו גרונינג לא נכנע לכ וח המ מון

הו א היווה סכנה   . ת ה קיימתבכך הוא פגע בע ק רונות המערכ. ריפוייו
.  רק מעצם סרו בו לקבל כ ס ף כשכר וסרובו ל מכור בר יאות כמצרך

 .הוא איים על חו סנה של ה מע רכת כולה
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ענף שלם בכלכלה היה נעלם , אם הוא היה מרשה לעצמו  להתקפל
, מח קר ר פואי,  מרפאות,  חולים-בתי , מערך הביט וח  הרפואי. כליל

 .הכול היה ה ו פך למיותר'; וכו,  יציוד רפו אי חדשנ, תעשיית התרופות
,  אם אנשים היו מתיי חסים  לאתגר של ברונו גרונינ ג ברצינות

אזי   ; לשנות את חייהם ולהחליף  את דרך החשיבה הש ולטת  בצדקה
 .  היה מנוטרל כו חו של הכס ף

.   והם  נאבקו נ גד זאת,  ידי הכוחות  הקיימים-סכנות אלה זוהו  על
נעשה  , כל מה  שניתן. ע שניםברונו גרונינג נרדף וה וטרד  במשך תש

הדת   , מערכת  ה רפואה.  להפסיק את  פועלו,  כדי להרוס  איש זה
היה   . כל ה כוחות הופעלו כדי לה סיטו  מדרכו: ה עיתונות, והמשפט

הוגש ו תביע ות משפטי ות   . צורך להרוס את הא מון של  מבקשי ה עזרה
 . צחקו לו וה שמיצו או תו,  נגדו והתיי חס ו אליו כפושע

לא מע ט  . לו  סכו מי  כסף א דירים עבור ריפוייו הוצעו ,  מצד שני
אך  , אנשים עשירים הניחו על השולחן סכו מי כסף בני ח מש  ספרות

ה וא לא   . הוא  הפנה להם את   גבו. גרונינג התעלם  מהם  לחלו טין
אתה  מקבל   "הוא הא מין ב מילים . והתפתה להרוויח כ סף ב גין  כישרונ

 :  בכך עד  סוף י מיווהוא ע מד  איתן !" ולכן אתה נותן  בחינ ם , בחינם
 !" זוהי מתנ ת אלוהים ; אינכם יכולים לקנות בריאו ת"

 ב מהדורה   הראשונה של  ”Die Umkehr“ניתן היה לקרוא  בעיתון   
גרונינג יכו ל היה להפוך להיות  האדם   העשיר ביותר   : " ל משל, 1950

סביר להנ יח שאיש לא  .  אם ניתן היה לק נות מ מנו בריאות,  עלי אדמות
הוא  אינו לוק ח כל   . יתם י מים  הדבר היה  די נורמ אלכי ב או, היה נפגע

הוא  מצפה לשינוי פנימי ושינוי אמית י בחייהם של , אך בת מורה, כסף
-כאן הוא מרחיק לכת בי חס לדרך  בה רעיו בני. החולים המגיעים אליו
כי הם  אינם מבינים   , ה דב ר חשוד  בעיניהם. האדם מ עריכים אותו

 .ם לחלו טין מכס ףשיתעל, 20-שיכול להיות אדם ב מאה ה 
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 אהבה מכריעה אגואיזם
מ בוסס ת על   , כל המערכת המו שתתת ע ל תאוות בצע לע ושר

המ וק דם הנדרש  כדי לשרוד  ב ח ברה של אדם   ,  זהו  התנאי. אגואיזם
ועל התו עלת האישית   ,  א דם שאינו  חוש ב על עצמו  תחילה. לאדם זאב

כל ה דרכים פתוחות  בפני אנשי ם חסרי  הלב   . לא יגיע  רחו ק, שלו
צריכים ל היות מ סוגלים   , אלו הרוצ ים להגיע לפסג ה.  אנוכיים ביותרוה

 .לדרוך על  גופות ב דרכם
.   היא ההיפך הגמור, כפי שברונו גרונינג התייחס אליה, אך צדקה

אם   . אלא את  שורשיה, הופעתה אינה תו קפת את  המערכת עצמה 
מערכת  הכסף  תגו וע  ,   הצדקה תש תלט  על הנפש  ותדכא  את  האגו

או יפיק תו עלת או יקדם א ת   ,  כבר לא ינצל את רעהואיש. מהמ קור
תפיסת העולם התחר ותית ותאוות   . הקריירה שלו על חשבון הזולת

 . הבצע לעושר יעלמו
',  תופעת  ברונ ו גרונינג 'וכאן היתה ט מונה  הסכנה  ה גדולה בי ותר ב 

לא הביע , למרות שהוא לא היה  מה פכן. שאיימה על המ ערכת הקיימ ת
למעשה  הוא נשא  את   ; אים  מ דיניים או כלכלייםאת דעת ו בנ וגע לנו ש

.   עם כל  ההשלכות הה רסניות שלה, המפתח  לקריסת  המערכת  כ ולה
אך גם  את   , אה ב את  רעהו כ מו תו; הו א אהב: הוא עשה רק  דבר  אח ד

הוא   .  כד י לעזור לנזקקים ולמ חפשי  העזרהלהוא  עשה הכו. אויביו
אפילו  . פה  ממנהולא הר, דבק באה בה זו לכל אורך ניסיונותיו הקשים

.   אני א ו הב את אויבי. " בחייו  הוא  אהב וסל ח ליריביו,עד יומ ו הא חרון
 ." הרוע קלוע ברשתו  שלו

עד נשימתו   ,  עקב העוב דה שברונו גרונינ ג נשא אהבה בתוככי נפשו
כיום י כול כל אדם   ,  האחרונה  ומע ולם לא נתן  סי כוי למח שבות  שנאה

כול לשכנע עצמו בעזרת  כל אחד י. לקבל עזרה והחלמה בכוח ות  עצמו
אלא  גם באה בת   ,  הוא לא רק  יזכה בבריאות  טובה, Heilstrom -ה

הלב האגואיס טי   . וכל היצורים החי ים, האדם-רעיו בני, אלוהים
,   ואנשים  ה נמצאים בריב,  לפתע  אויבי ם יהפכו לחברים. יתרכך, הקשה
 . ישלימו
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חז ור  י משיך  בכוחות  עצמו  על ס מך  חווי ה זו וי, כל החווה שינ וי זה
אלא  דרך  רגש האהב ה   , לא ב עזרת  הבנה רציונלית,  לסדר האלוהי
,   לפגוע ב ו, אינו יכול לגנו ב מ מ נו, האוה ב את  רעהו. הנבנה בתוכו 
אינו יכול להרוס את , זה האוהב את החיים. או להורגו, לנצל אותו

ולהטריד   , לזהם נהרות  ואו קיינוס ים, לעקור  את הי ער מ שו רשו,  הטבע
 . ינו יכול להביא   עצמו להרוס א ת מה  שהוא א והבהוא א. חיים-בעלי

ידעו  מה  , לא כל האנשים שהתנגדו ל ברונו גרונינג  באותם הי מים 
שרוב ם   , אך אותם אנשים ב עלי הכוח. הם עשו ונג ד מי הם נל חמו 

ידעו במ דוייק   , ")הקליקה"ברונו גרונינג  פעם דיבר על (נשארו ברקע 
.   אבקם   נגד  גרונינגהם היו  מ וכנים לעשות הכול  ב מ.  מה הם  עשו

השירות  החשאי רצה  , ניסיונות התנכלות ת וכננו נ גדו והוצא ו לפועל
"  גרונינג הק טן" אך  ה ם לא הצליחו להוציא את  . 'וכו , לרכוש את לבו

,   למרות שנראה הי ה כאילו תוכניות אויביו צלח ו לאחר מות ו. מהמרוץ 
אך , השם גרונינג  נשכח במשך ל מעלה משלו שים שנה. האמת תנצח 

,   תופעה  זו ה ולכת ו מתרחב ת.   צץ ש וב  ועלה  בתקשורת1989אז מ
 -ע וד  ועוד  אנ שים משת משים  בשיטתו  וק ולטים את  ה . העניין גובר
Heilstrom .בדיו ק כפי , כיום קורים  ד ברים שהם מ עבר לכל ד מי ון

ו האגו יצ טרך לסג ת  במו קדם  או  במ אוחר   ,  שקרו לפני ארבעים  שנה
 :  נינגב רונו גרו. ולפנות את מק ומו  לאהבה

 ! "  החלמ ות י תרחשו בכל העולם . אין לעצור זאת"
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 נביאי השקר: 12פרק 
לא  . האנשים המהס סי ם בעמדם  מול תופעה כ מו  גרונינגהם רבים 

 .פני נביא י השקרהם מוזהרים מ, פעם
 ?אחד מ משי חי שקר אלהאלא  היה  לאהאם ייתכן כי ברונו גרונינג

 כדי לברר ?שלו היו האותות והמ ופתים בהם דוב רהריפויים האם 
פי פירותיהם -על :  "י כתובשהר, יש לב דוק א ת  העובדו ת, שאלות אלו

 כך מניב כל   ?האם ת אספו  ענבים  מקוצים א ו ת אנים  מדרדרים . תכירום
עץ ט וב אינו יכול . הע ץ  הרע פירות גרועים, עץ טוב פירות  טובים

 ".להניב פירות גרועים ועץ  גרוע אינו יכול להניב פירות טו בים
  האם לא התייחס ?  האם עשה רע?כיצד נראו מעשי ברונו גרונינג

יתכן  האם ?החולים את  עזר ל סובלים וריפא ,  תמיד לאל הר חמים
היו פירות טובים של עץ  , ידי רופאים- אושר עלן שקיו משההחלמו ת

ברונו ? האם יש להכיר  מתו ך פעולות אלו  את  נביא  ה שקר? גרוע
 :  גרונינג אמר

הרי   .פי כל מה  שאני ע וש ה-כלו מר על , פי מעשי  תכירו או תי-על"
 שאכן אני פועל , וכך תוכלו להכיר,י המוטל עליאיני עושה אלא את

 ". אלוהיתהה דרכה התחת 
גם  בהם ניתן    . היכן ניתן למצוא את  נביאי הש קר, נראה בהמשך
הם נמצאים בכל תחומי    .לא על פי דבריהם, פי פעולותיהם-להבחין על

ברצוני  .החיים ומע מידים פנים כי הם משרתים את טו בת הא נשים
 :ה מייצגים את הכלל, ותר ל שלושה תחו מיםלהתייחס בפירוט ר ב י
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 : רפואה ויצרני התרופות. א
 ?מטיבי האנושות או השוט שלה

 משוויםאם , אולם .הרפואה טוענת שהיא פועלת לריפוי האנשים
מספר ההולך   בי חס  ל,  בריא ותנ דרשים כ הוצאות עלאת המיליארדים ה

דת  צועהאם הדר ך בה , י ש מקום לשאול, וגדל של חולים ומ חלות
 . מוכיחה  את עצמ ה ו מצדיקה את  הדרישה, הרפואה

 ?מסייע או גורף רווחים: הרופא
א לה הפונים מטרתם  של האם   . זה מת חיל כבר ב עת  בחירת  המקצוע

האם אין ההכנסה הגבוהה   ?  היא אכן לעזור לחולים,ללימוד המקצוע
מול שב מעמ דו ש ל הרופא או  אפילו העוצמה , מהמ מוצע ב מקצוע זה 

 ?ורצים יותר לרופאהק הם  ,החולה
הרופאים המיוע דים   ,  באמצעות  לימו דים בצ ורה עיונית  טהורה

אך ל א בהתייח סות   , מקבלים הכשרה בלע דית ב ט יפול באיברים חולים
אינם אלה  , בעלי ה סיכוי הג בו ה ביותר להיעשות  רופאי ם .לאדם

אלא בעלי היכ ולות העיוניות   , המתאימים יו תר בתכונותיה ם האנושיות
או חוסר העניין  ,  למידת הענייןולא בהכרח ביחס ישיר. רהטובות בי ות

 . עליהם רק ל היות בעלי ידע  מקצועי. בחולים, שלהם
במערכת   " בעלי השררה "מיהם  , עלינו לשאול את ע צמנו, כמו כן
הרופאים אינם אלא  מפיצים של  , האם ב סופו של  דבר .הרפואה

ות    לכל מחלה יש תרופות שונ?הקונצרנים של יצרני התרופות
. שבהן כל יצרן מהלל את תכשיריו, והרופאים מוצפים בפניות ב כתב

 Die Pharma-Story – Der grosse“  האנס רוש כותב בספרו
Schwindel” )" השקר הגדול -סיפור יצרני התרופות"( : 

הנושאות   , ללא מספר  גדול  של תרופו ת סינ טטיות  ח דשות  לבקרים "
רוב   , פאים למצוא מפלט שבהם יכולים הרו,שמות ק סומים ו מסת וריים

עם   . לא  היו יו דעים כיצד לפעול ב מס גרת  מקצועם ,  בימינוהרופאים
,   היתה  מ וגבלת  מאד , הכשרתם הא וניברסיט אית בפרמקולו גיה, זאת
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 גם  מוריהם אינם  מ סוגלים לע מוד  בקצב  ולהע ריך את זרם   ,שכן
,    זרם שנועד להחליף תרו פות אחרות-התרופות המציף את השוק  

 .ן לטשטש א ת  חוסר היעילות  או מי דת הנזק  שבהןשכבר לא נית
רק עם עוזבם את האוניבר סיטה וכשהם מת חילים בק שר הבלתי 

מתחילים הרופאים הצעי רים ללמוד את  , אמצעי עם הפציינטים שלה ם
הפרמקולוגית  מ תחיל ה למעשה ר ק  הכ שרתם  . מקצועם  הלכה למעשה

מבוס סת על   ההכשרה   . והי א תימשך כל זמן היותם במ קצועבנקודה זו
עלונים של יצרני התרופות ובביק ורים תמידיים  של סוכניהם 

המעני קים לרופאים עפרונות מוזה בים או  הזמנות לצייד   , המס חריים
וה מ לצה " חדשים"תכשירים ב כמובן בתו ספת תיקים מלא ים -ברווזים 

 . לנסותם על הח ולים ולדוו ח ע ל התוצאות
.   ה להעלאת  רווחיו תנ תמכוו,  ככל ענף  תעשייתי,  תעשיית התרופות

 - אנשים חולים  -הקונצרנים אינם מעוניינים  לאבד את לק וחו תיהם  
,   חייב איפוא, מ ספר גבוה של  חולים ומ חלו ת.  אלא למכור את תוצרתם

שמלבד   , תפלאאין לה, לפיכך .להיות האינטרס של יצרנים אלה
גורמו ת   הן , המתקבלו ת בהבנה  מצד כול ם,  תופעות לוואי שלא ת אמנה

ועל כן מצויין על אריזת כל תכשיר (צאות מזיק ות לבריא ות גם לתו
קרא ו בעלון ה מצו רף ושאלו את   , לגבי סיכונים  ותופע ות לוואי": רפואי

,   הרשימה  הבאה  של דו גמא ות:  "האנס רוש").  הרופא או הרוק ח  שלכם
הגדלה , רחוקה מלהיות  ממצה ואינה  אלא חלק קטן מרשימה א רוכה

 . של תופעות  תוצא תיות, בהתמד ה

 שימוש בתרופותהתוצאות 
שי מוש   בעקב ות   ,1971-אלף וח מש  מאו ת אנשים  אושפזו ב 

מנזקים   סבל  חלק  גדול  מהם   ,  כרגיל .פרצטמ ול'  בטו ח' בתכשיר ה
 . החולים-מהטיפול בבית 

גרם ה טיפול בא ורבי לק ס למ חלות   ,  ב"בערך באו תו ז מן  בארה
  מיליגרם גר מו לגלוקו מה  29, כליות עם תוצאות של מ ק רי מוות
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-שה וב ילו לפחות ל, תמטה קוולון הביא לה פרעות נפשיות קשו, פורהא
 . מהריגה  וע ד להתאבד ות,  מקרי  מוות 366

   ילדים 10,000-שגרם לעיוותים  ב , )קונ טרג ן(התלידומיד  הגר מני 
,   היה רק הראשון ברשימה הולכת וג דלה של טרטוגנים , לפחות
פגמי   ם וה עיוותים  בילדישל תרופות שה עלו  באופן דרמ טי את , כלומר
כדי להבטיח   , חיים-וזאת לאחר שנקבעה  חובת ניסויים בבעלי , הלידה
 .מניעת הישנות  אסו נות כאלה, לכאורה

והן  הופקינס  'החולים ג-סטולי מ בית .  ר פאול ד"מצא  ד, 1972-ב
אשם במ גיפה   ,  שה ספרי איזופרוטרנול תוצרת  בריטניה, )ב"ארה(

  חולי אס טמה   3,500-שבשנות  השישי ם הרגה לא פחות  מ ,  המסתורית
 . ברחבי העולם

שסטילבו סטרו ל גורם לסרטן בנשים , נתגלה, כך-רזמן קצר אח
 .צעירות

ה חרימו שלט ונות הבריאות האיטלקיים א ת התרופה , 1975בסתיו 
,   )דלקת כבד(אלרגית טרילרגן משום שגרמה להפטיטיס וירלי -האנטי 

ודם   הב טיח ו שנים  ק, החיים-אותה  מ חלה  שחוקרי  בעלי אשר אינה אלא  
 . ושבינתיים  מתפשטת  בה תמדה, שהיא מוגרה א חת ולת מ יד, לכן

,  מעב דות  סלבוקסיל של הקונצרן השווי צרי סנדוז, 1976באביב 
שאמורה היתה להי נתן לסובלים , משכו מה שוק את ה תרופה פלמניל

לגרום לעיתים ,   המוכ חת היחי דה היתההממ חלות ראו מטיות  ושתוצא ת
  .  לשיכוך כאבים,ות  לפח, ודאי אמצעי ז מני;להתעלפות

שהחל , ICI הודיע ענק הכימיה ה בריטי ,כך-מספר חו דשים אחר 
או  (ארלדין,  לשלם דמי נזיקין לקורבנות  התרופה שלו לחיזוק הלב

,   נש מ עה הט ענה כי ה תרופה שו חררה לשוק,  עם זאת .)לשאריהם
,   חיים-כמ ובן ע ל בעלי, " ני סויי  מע בדה אינ טנסיביים"לאחר שבע  שנות  

משתמשים    .תרופה המרעילה תעודת בריאות ללא דופי שהנפיקו ל
 .  ורבים נפ טרו,מרובים ניזוקו  קשות  בעיניי ם ובדרכי העיכול

,   גייגי-לאומית השו ויצרית ציבה-משכה  הח ברה הרב, 1977בקיץ 
  18מזה " הלבי שו"שאו תו , את הפנפורמין שלה מהשו ק האמריקני
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,    את העו בדהמ שום שלא ניתן היה לה סתיר ,  וזאת .שנה לחולי  סכרת
ע ם    . אנשים בשנה1,000-גרמ ו למותם של כ, שתופעות הלוואי שלה

הורשו יצרני התרופות המערב   , לאחר שהעיתונות פרסמה זאת, זאת
להמשיך שנה , מתוך גישה ס ובלנ ית של שלטונות הבריאות, גרמניים
להמשיך ול מכור את  מלאי תרופות   , 1978עד לראשון בי ולי , נוספת

רטארד   -סי לובין, ל אלה משתייכים דיפאר. שלהםהסכרת המ מיתות 
 כי לא בריאות העם   היתה השיקול  ,בבירור שנערך נ מצא  .וסינדטיל
 ".אלא רו וחי ה קרטלים , הקובע

 התנהלותה של תעשיית התרופות
. האנס רוש ח ושף ב ספרו את התנהלותה של תעשיית  התרופות

 : להלן מספר קטעים
כמה ה ח שאית של בהס, הרמאות השי טתית של ק רטל הכימיה"

גדלה  מי ום ,  האדם בכל  העולם-רשויות הבריאות  ות וך גרי מ ת נזק ל בני
הא מת   " (התרופות ה ח ד שות"נ חשפת יות ר העובדה  ש, עם זאת .ליום

ב בתרו פות הישנות ואולם המר כיבים הזהים והיא שמדו בר לר
ל א רק שאינן  ,  )מורכבים בצורה  אחרת  ו מ קבלים מו תגים  חדשים

ולו  לו  אם רק  היו  נ ותנים ,  שה ט בע היה  מרפאמסו גלות לרפא  מ חלות 
אלא שהן  באופן מת מיד גור מות ל סוגי  סבל ח דשים   , סיכוי קטן בלב ד

 ".שכלל לא היו מוכר ים לפני שנים, לחלוטין
לנ כונותם של חברות ה ענק ליישם את כל , אין צורך בהסבר מיו חד

כדי  להגדיל , ובלבד שלא תענשנה ,האמצעים החו קיים והלא חו קיים
שהרי זה טבעם  של כ ל גופי הסחר   ,  נתח  השוק  העולמי של הןאת

ברור ש חברות אלו  שוכחות  את   ,  בא ות ה מידה .הכפופים לתחרותיות
או כאשר הן  ,  כאשר  מ דובר באינ טרסים  משותפים, יריבותן ומתא חדו ת

 ." צופות סכנה מש ותפת
סיפור יצרני "(  ”Die Pharma-Story“בחלק  השלישי של  

 ”Der Schwindel mit der Gesundheit“  בפרק, )"התרופות
 : יש כותרות כגון, ) "הרמאות  בנוגע ל בריאות"(
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אי  -  התפשטות  הסר טן-מכרה הזהב  שאינו  מת רוקן   - סרטן "
 - לחיות  מהסר טן - רווחים  : המכריעהמניע ? מתקבל ב ברכההריפוי 

מאפיית הסרטן  - טיפול אל המוות  - הבלתי מטופלים מאריכים לחיות 
 ".   עושק העניים - וב ארנבות  ניסוי אנו שיו תש -האירופאית 

 :בפרק האחרון שהוזכר נכתב  בין השאר
המדינות  העניות  ביותר הפכ ו לאזורים האטרק טיבים  ביו תר לעושק  

הוא  מציף או תן בצבא ות של ס וכני : מצד קר טל יצרני התרופו ת
  , ה מוסו וים כשליחי  הבריאות והז וכים להכשרה מד וקד קת, מכירות

ט עה פקי די מ משלה ו מצליח בצורה  זו להיפטר והוא מ שח ד או  מ
הוצאו  מז מן   ,  ים  גורמם הנזק  שהבשלש , במדינו ת אלו  מ מוצרים

   )...(. משווקים  אחרים
מפרסמת תעשיית התרופות  הבריטית אותו  ', מי מס 'במדריך הקרוי 

מפורטים פר ט י תופעות  הלוואי  ואי ת וא מה ב תרופות  ,  מידי  חו דש
 תרו פות שהוצאו   נןיש,   אפריקהעבור' מי מס 'בהוצאה של  .  ידועות

או שמ ופיעים מינונים ג בוהים מג בול   , א מריק הבמהשוק  באירופה ו
הרי אין ס כנה שהעניים הנפגעים  יתב עו את  ח ברות    . הבטיח ות העליון

 ) ...(. הענק
הקרויה  ) פניצילין/ס טרפטומיצין(תרופה אנטיביו טית מש ולבת 

,  ח ברה אמריקני תידי -ידי חברה  בריטית ועל -מו מלצת על  , קומביו טיק
,   עם זאת!חתכיםלטיפול באפילו , עבור כל מחלה ללא יוצא מן הכלל

אדם   -היא רעילה במידה ג בוהה  ומהווה  סכנה ג דולה עב ור בני
ידי -היא  מיוצרת  במקום  על  .ש חפתנמצאים בק בוצת סיכון ל מ חלת הה

ב  מזה עשר   "למרות ש היא א סורה ב ארה',  פפיצר'החברה הא מריקנית  
 ) ...(! שנים
 ”Mother Jones“   של כתב העת האמריקני1979יליון נובמבר ג

,   הו רדת מ חיריםלמ וקדש  בע יקרו לתחרות  הגור מת , ) "ונס' אמא  ג"(
הוא  מתאר כיצד הם נפ טרים ממ ספר   .במס גרת קרטל יצרני התרופ ות

 הנמכרים במחירים נמוכים ביות ר לאוכלוסיה ,רב של מוצרים כימיים
מוצרים האס ורים מזה ז מן רב   ,  חסרת ה מידע  בארצות  הלא  מפותח ות



 233

, א ו הנמ כרים ללא האזהרות המצורפות לאריזות, בארצות המייצאות
 . פי חוק-כנדרש על

מרצה  ,ר מילטון סילברמ ן" הציג ד,לפני מספר שנים
פרנציסקו  -לפארמקולוגיה ב מרכז ה רפואי של אוניברסיטת  סן

ו ת של מרבה  הצער נשאו תוצאו ת זעו מ, הוכחות נ חרצות ,בקליפורניה
שוו  כיצד נעשה קידום מכירות עבור יהוא ושני עמיתים ה . בלבד

,   לעומת  זאת ו, ב"תרופות מרשם  חשו בות  מס ו ימות אצל רופאים  בארה
שהינ ה שוק  מ ועדף   ,   אצל רופאי ם בא מריקה הלטינית כיצד הוא  נעשה

 : להלן ד וגמא ות מה מ חקר .ידי קרטל התרופות-על
ג ד  מ חלו ת מ דבקו ת    הנמצאת  בשימו ש נ,האנטיביו טיקה  טטרציקלין

ב עם  ציון " נמכרת בארה, ב"ב ארה'  לדרלה'תוצרת מעבד ות  , מסוי מות
,   סחרחורת, שלשול , הקאות: סיכונים ותופעות לוואי אפשריות

  . פגיעות  בעובר , נזקים לכליות , פריחות ב עור , הפרעות בקיבה
 .אין:  לוואיהבאמריקה ה מרכזית וארגנ טינ ה הסיכונים ותופעות  

ב  מצו ינים "בארה: סיירלה. ד.ניעת הריון ת וצרת גגלולה למ ,אובולן
הפרעות  , ערינשירת ש , סחר חורת :יםלוואי  ה באהסיכונים ותופעו ת ה

סיכו נים ה בברזיל ובארגנטינה   .עליית לחץ דם ,צהבת , נוירוטיות
 .אין:  לוואיהותופעות 

סיכונים   ה ,גייגי-דיכאונית תוצ רת ציבה-תרופה אנטי  ,אימיפראמין
 , מעידו ת , שבץ , לחץ מצבי :  ב"בארה: יםמ וזכרהלוו אי הותופעות 

 ,הפרעות ראיה ,חוסר תחושה ב גפיים , חוסר שינה, חזיונות שווא 
 ,שלשול , חוסר תיא בון , הקאות , סחר חורת , גירוד בעור ,עצירות

 . אין :  ברזיל וארגנטינה,בא מריקה המר כזית .התקפי הזעה
ים  נלקחו  ממ דריך סטנ דרטי  לרופא,כמותם נתונים אלה ורבים 

“The Physician's Desk Reference” המסכם  נתוני יצ רני התרופות 
 . ל"לגבי תרופותיהם וכולל גם נ תונים ברי השוואה  מח ו

כך ממשיך רצח העם של תעשיית התרופות של המדינות  
 ". מפותח ות-הלא "ב מדינו ת " המתק דמ ות"
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 ם גוף האדםוהיז
 7 םוילהלכיכר   נער כה הידברות בבית ב1949 באוג וס ט 12- ב

בין  ברונו  גרונינג לבין כמ ה נציגים  של ק בוצת ה מח קר  , בהרפורד
מסגרת  ידידי ברונו   " נ דון  שיתוף פעולה בין ". ר"פארמדין מלכ"

לביולוגיה '  פרופ,יושב הראש שלה .לבין קבוצת העבו דה" גרונינג
   :את הדברים הבאים  במהל ך ההידברות,  בין השא ר,רשיפ, ר ברנד ט"ד

ל א מלח מה   . ונה  לגרום לאבולוציה בעםהיתה לנו כו:  "ברנדט
.    של המחלהילחם בגורם היסוד יאלא ד רישה לה, בסימפו מים חלקיים

  והחי  ובא מצעות   ההצמחיי , יש לנו  היום התנ וונ ות של האד מה: הסיבה
כת וצאה משי טה  מת משכת של   ) ... (.  התנוונו ת הא דם-  מוצרי המז ון

ית התרופות הנפקת רעלים לשם דיכוי הכאב ולשם שימורה של תעשי
 שהינה במילים עדינות בע לת חוש מ סחרי מפות ח והתי יחסו ת   -הכימית 
  ,  שאין עולה על ה טבע,תו דעת ה אדם לכךאבדה ל חלוטין  –חומרית  

   .ב דרך הטובה בי ותר,  הא דם ביכולתו לשמר או לש קם  את בריאותוכי
חיי  הת ארכו , מדע  הרפואההתפת חותו  המו א צת של כתוצאה מ

ואולם   מצב ה בריאות  ,   קב וצו ת גיל  גבוהו ת יותרווצרות יכדי  ה, האדם
מש ום   ,  מ חלות רבו ת אינן  מוכרות כ מחלות .גרוע מ שמע ותית  מבע בר

 , בתוצאה ,אלא נל חמים  תמי ד  בכא ב, שאין מת חקים  אחרי  התהוו תן
 )...( . בסימפט ום

בראש ) עקרות הבי ת(ברצוננו להפנות את תשומת ליבכן 
:  לרעלן את  ילדיכותשפ חו ןאל ה גורמים  בא מצעותם א ת, ובראשונה

 ,תרופות, )שכבר הוכרו בציבור כמסרטנים(סולפטים תעשייתיים 
רעלים  מרוס סים על . ח ומרי הדברה, חומרי שי מור של פירות וירקות

טיפה ו עוד  טיפ ה ממי סה את   , ...פירות נאכלים בלתי בשלים, עצים
 לפלוט את כל ה רעלים ולפתח עודהאבן וכך גם הגוף אינו מ סוגל 

 " .  כו חות התנ גדו ת למ ח לות מד בקותמספיק
.   האדם-ה דם  מזוהם  אצל תשעים ותש עה א חוז  מ בני": גרונינג
 זרימה  כבר אין לו  , הדם  נח סם  בגוף  .אני  גורם לשינוי  ב דם, ראשית
 " .מורעל . הוא תקוע , אמיתית
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,  האיברים ה אנושיים נ גו עים ברעל,  לק ויהבא מצעות  תזונה ":  ברנדט
שאמורה  ,   חברת המ חקר פארמ דיןלשם כך הוקמה. ובכך יש להילחם

המסרב ת להסכים למכור  לעקרת הבית   ,  לבחון את  מעשי ה תעשייה
יש  להגיע    .כשהם נקיים  מרעלים',  שימורי  ירקות  ופירות וכו  , טריותיא

 .שעקרת הבית ת דרוש  מצרכים נטולי רעלים וחיו ניים לתזונה, לכך
 מצטרפת   ,כל גמיעה של תמצית צבו עה:  מדובר בהצ טברות, שכן

  . עד שהיא מגיעה לכ מות מ סרטנת, לסכום הרעלים בחומר התו רשתי
 לקרות  לראשונה   בדור השלישי  או  הרביעי ו אולם אף  זוג    עלולזה

אם יהיה  מו דע לכך  שהו א מע ביר את   , הורים לא יביא  ילדים לעול ם
 . זרע המוות הזה 

  מקבילים   ,והקו  ב ו אתה  נוק ט,  מר  גרונינג , הקרבות  שאתה  מנהל
 )" ... (.לשאיפות ש לנוימת יבמידה  מס ו
,   לכל המחלותיגורם היסודה ש,לכךמאז ו מת מיד הסכ מ תי ": גרונינג
 לימודים  תי מ ע ולםלא למ ד אמנם  . המלאכותית  של  העםתו הוא תזונ

אך ב דקתי זאת  מנ יסיוני ומת וך   ,    אחר  המדעפתיגבוהים ולא רד
מנות  והמ דע   והא  .למרות ש איני רופא,  השתכנעתי  בכך .השראה

וכאן  גורמי הי סוד    . לעזו ב את ה טב ע וללכת אל התרבותלנו אומרים 
היא ייצרה אמצעים לזיהום מו חלט של   . ה תעשייה אש מ ה: של המחלה

 !רצח ,רצח ,בכל מקום יש רצח ': מאז ו מת מיד א מרתי לרופאים .הגוף
 . '!הינך מפיץ של יצרני התרופות , אדוני הרופא

, לאדם הכלהט בע נותן   .בצמ חי  מרפא טב עייםציד דתי , מאז ו מתמי ד
מד וע לייצר הכל באופן  .באמצעות  מה שהאל מצ מיח עב ורנו

 את   ! מכל מיני דברים?ממה  מיוצרים  תכשירים אלה !?מלאכותי
כאשר אד ם הולך היום . אין גוף ה אדם יכול לשאת, ההרכבים האלה

)   שם המ חלה(  ל)  תרופה: (נאמר  תמי ד, לרופא ומק בל מרשם  לתרופה
 ) ...( ! ה במק ום נגד-

לבוא עם עוב דות    , האדם- כי יש להבהיר הכל לבני,האני בדע
 ) . .. (.ולהציב מול עיניהם את כל ה דברים המזיקים

מי   , שכן. הלאה עם התרופות המלאכ ותיות , הלאה הדשן המלאכותי
 !" הטבע ?היה הרופא הראשון ומה הית ה התרופה הראשונה
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  כאליביחיים-בעליניסויים ב
כסיבה ה חשובה    חיים-בבעלי האנס רוש מציין את הנהגת  הניסויים 

הונאה   ,   ל דעתו,ניסויים  אלו הינם . לכישלון תעשיית  הת רופות,ביותר
שאין , הא מת  הינה . למקרי נזק, לבט ח את יצרני ה תרופותשנועדה

 . אדם-לגבי בני , חיים-להסיק מני סויים בבעלי 
  ואילו כלבים ו חתו לים יכולים ,שני גרם  סקופולמין ה ורגי ם אדם"

 amanita א חת  מסו ג  הפטריי.  והות  פי מאהלשאת כמויו ת ג ב
phalloidesעבור ארנבת,וא ולם,  מסוגלת להרוג  משפחה שלמה  ,  

דורבן יכו ל לזלול בבת    .  הינה מאכל בריא, חיית ני סוי  מקובלתשהיא 
אדם  מכור לאופיום  במשך     אותה צורך ,כ מות  אופיו ם, אחת ללא נז ק

חו מצה  : מ תרגםה (ויכול היה להוסי ף עליה חומצה כ חולה , שבועיים
בכמות שהיתה מ ספיקה להרעלת חטיבה   ) חריפה ורעילה ביותר

, כבש מסו גל לאכול כמויות עצומ ות של ארסן .שלימה של חיילים
המ רגיע ומרדים  , מורפיום .יםצחושהיה בעבר הרעל המועד ף  על ר

מצ ד   . גורם לחתולים ועכ ברים תופעות של עוררות מאנית, אנשים
פ טרוזיליה הינה רעל , ם להרוג שועליכולים שקדים  מתו ק י, שני

, חזירון יםהורג באופן מייד י , לתוכים והפניצילין המוערך כל כך
 . חי ית ניסויהמשמש  לעיתים תכופות כ

,   ואולם הדוגמאו ת  שהובאו,ככל שנרצהזו רשימה וסיף לניתן לה
,  וכי בכל מקרה,  אינו אמין כללחיים-כי ניסוי בבעלי, דיין להראות

מה שמכונה   . ניסויי םמלבד לשם , לתרופות חדשות אלו  כל דרישהאין
הם  ,  למ רות זאת .  יודעים  זאת הי טב,וח וקרי ם'  בריאו ת'שלטונות  

הרוצים אתם שננסה תרופות חדש ות   : חוזרים ומ מחזרים את ה טיע ון
 ?על ילדיכם

 וכל התכשירים , שכל ה מוצרי ם הסינט טיים  מזיקים, האמת  הינה
שכן לניסויים  ,  כם ועל ילדיכםהחדשים  מנו סים ב אופן מת מיד  עלי

 יש רק תפקיד   -ואי אפשר לחזור על  כך מספיק פעמים  , חיים-בבעלי
הם  מביאים   ,   ו גרוע  מכך,   אינם נותנ ים כל תשובה,שכן, של אליבי

 !!!ואין שום יוצא  מהכלל לכלל זה .אדם-למסקנו ת מו טעו ת בנוג ע לבנ י
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, ים כיוםמ ת רב, א סונ ות בשל נטילת  תרופותה: התוצאה הינה הפוכה
כמו ת    .חיים-בב עלי" ניס ויי בטי חות "ולא קרו כלל לפני הטלת ח ובת 

תוצאה ישירה של , לפיכך, האסונות הרפואיים הגדלה  בהתמד ה הינה
 ". מ בוצעים בקנה  מיד ה נרחבה, חיים-ניסויים בבעלי 

 מעשי רצח הנעשים   ,חיים-היום החוק ד ורש לענות ולהרוג בבעלי 
האם לא ניתן .  בשל רדיפת  בצע,  מתיםכל ייסורי המצפ ון. במיליונים

איזו עוצ מה נמצא ת מ אח ורי הרפואה ,  להכיר מתוך עוב דות  אלו
 האם יש  לכך  ?האם  לא פועלים כאן נבי אי שקר? ותעשיית התרופות

 '?! לא תרצח': האם לא נאמר? איזשהו קשר לקדו שת ה חיים
ואולם ברונו  גרונינג    .חיים הינם פשע נג ד ה חיים- בבעלי םניסויי

 : ראמ
 " . אלוהים הינו החיים עצ מם"

 אסונות במקום הצלחות
מ חויבים להגן עליו ולא , האדם- בני,שא נו, החיים הינם נכס קדוש

חיים של -ליוני מקרי ה רצח במע בדות  הניסוי ב ב עליימ  .להשמידו
: להיפך. אינם עו מדים בי חס להצלח ות הנט ע נות, תעשיית התרופות

 :  האנס  רוש מדו וח .רופלייםרוב ההצלחות  מתבררות ככי שלונות קט סט
 כאשר סימני אזהרה ראש ונים -  1962 בפברואר  23בגיליון של "

ווח  כתב הע ת טיים  כי הת לידומיד ה גיע   יד,  החלו כבר להופיע  באופק
 . 'חיים-לא חר שלוש שנים ש ל ניסויים בבעלי 'לשוק 
 היצרן  הגרמני כמי  גרוננטל של ח מכת ב  1958 באוג וס ט 1-ב

)  תלידומיד(ובו הוא מציין שקונטרג ן , גרמנייםלארבעים אלף רופאים 
,   הינו תרופת ההרגעה ה טוב ה ביותר עבור  אמהו ת הרו ת או מיני קות

   .שכן השימוש בו נ טול כל סי כון עבור האם או הילד
הוציאה  הזכיינית  הבריטית דיסטילרס ק ומפ ני, 1961באוק טובר 

 היקף   סויי ם רחביי  וזאת לא חר שביצעה נ, לשוק תרופה בשם  דיס טוול
 : ווי הה בט חהיזאת בל .חיים-בבעלי
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 ולכן יכולה להינתן ,דיס טוול הינה תרופה שאי ן לגביה חששות'
 . 'ללא תופעות לוואי לאם ולילד ,  לנשים הרות ומיניקות

,   הסתיים  המ שפט הפלילי הארוך בת ולדו ת גרמניה,  1970בדצמבר  
שורה ארוכה של  אנשי מקצוע    .בהפסקת ההליכים נגד כ מי  גרוננטל

חיים אף  פעם  -העידה שני סויים ב בעלי , בעלי שם בינלאו מ י, פואייםר
  ובזאת   ,אדם-משמ עיות לגבי בני -אינם יכולים להביא למסקנות חד 

 . הסירה את נטל האש מה לטר גדיה מ גרוננטל
ה אם ה ם שקלו  ,  נכשלו ש ובחיים-ב עליאם אכן עושי  הניסויים  ב

? לילהלנטוש את שיטו ת המ חקר  הפזיזות שלהם ונעלמו בחסות ה
הם הת חננו  לכספים נוספים כדי לתקן  א ת הנזק שהם   ! רחוק  מכך

 . גרמו
לנטישת   , פרשת התלידומי ד היתה  צריכה להוביל אחת  ולת מיד 

  , תוך חתירה לרווחים, גיוןיואולם בניגו ד לכל ה .חיים-הניסויים בבעלי 
נו ספים בוצ עו ני סויים , ובחו סר א חריות  מו חלט כלפ י ביט חון הצרכנים

,   פרימודו ס .יה מראשי עם תוצאה ק טס ט רופלית וצפו- חיים-בבעלי
ערכו  מופעים נוספים  של טרגדיית  , דוגינון וד ב נדוקס, ארמנרון פורטה

 .התלידומיד  בכל אירופה

 זה אינו נתון בידי רופאים
אשר יש , הבריאות היא הנכס יקר הערך הראשון במעלה של האדם

התר ופות והרפואה   אך ת עשיית . לכל אדם באופן ט בעי ובזכו ת אלוהית
אלא  , לא בריאות ה אנשים. לעסק, הפכו אותה ואת האו מללות

ה מד ענים אינם לומדים   , מסיבה זו. הרווחים הם הפקטור ה מכ ריע
אלא   , גם  הרופאים אינם מא מינים ב בריאות.  אלא  מ חלות, בריאות

 : ברונו גרונינ ג אמר פעם. את הר ע, מחפשים את ה מ חלה
תמצאו  , אם ת חפשו את  המ ח לה. ת מצאו,  אם  תחפשו. אל תחפשו"
 ." אותה

לא את   , עליו לחפש את הבריא ות. לא  לרע, על האדם לשאוף ל טוב
 : ברונו גרונינג  אמר  במקום  אחר.  המחלה
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, לעזור. מחפשים את אלוהי ם, אנשים המחפשים את הב ריאות"
 ." פירושו לאהוב

,   כי אם. לא נכון כי הרופאים יחפש ו את ה מ חלה בג וף האנ שים
היכן שהיא , לחפש א ות ה, י ח ד עם מ טופליהם, ן בבריאותעליהם להאמי

 : ברונו גרונינג! באלו הים: באמת א מורה להימצא 
כי  אם הא חד   ,  אין ה אדם  יכול לגרום להבראה,  מאז  ומ תמיד"

 ! "  אלוהים: והיחיד
כל האלטרנטיבות   . רק בדרך זו הרופאים יכולים לעזור למטופליהם

לכל המחק ר לא תהיה ו, הרפואיות לא יביאו לתוצאות חיוביו ת
י כולה להסביר א ת עליתו  של  מספר ה מתים   , איזו  סיבה  א חרת. השפעה
ב אופן פרופורציוני לכל מקרי המוות באר צות הברית , מסרטן

? 1985-לעשרים וחמיש ה א חוז ב ,  1968-עשר אח וז בלב ד ב -משבעה 
אם הרופאים רק  יכירו באלו הים כרופא הגד ול  מכולם וי עבירו א מונה   

  31-ברונ ו גרוני נג א מר ב . הם יוכלו לע זור באופן יעיל, םזו למט ופליה
 : 1949באוגו סט 

, כי  הר ופאים שלא  חסכו  במ אמץ  ל עזור לכם, לא התכוונתי  לומר"
גם  הרופא עשה   .  לא ולא. על כי  אין ב יכולתם לעזור, וכי הם רעים

אין באפשרות הרופאים לעזור לכל האנשים .  כמיטב יכולתו לעזור
 . המבקשים א ת עזרתם

הוא   , הרופא עב ור כל האנושות, כי הרופא היחיד, אך יש לומר
 ." אלוהינו
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 האדם רוצה להיות הבורא: הגן. ב
פוע לים בשם הטענה  ,  חיים ומ חקר תרופות-כמו שניסויים  בבעלי 

בשם   , כך התפתח בעשרו ת השנים האחרונות, האדם-של טובת בני 
 . טכנולוגיה  גנטית: ענ ף מ חקר  חד ש, אותו עיקרון

 גנטיריפוי 
שהם חדרו לתחו מים המאפ שרים להם , החוקרים מת גאים בכך
ה אדם נ מצא על הנ תיב ה טוב   ביותר לקבו ע   . להתערב בהליך הבריאה
אלו  זני צמ חים  ואלו   ,  חיים יתקיי מו  בעתיד-בעצמו  אלו  מיני ב עלי

   !טיפוסי אדם
  .ר ופ או  מ חל ות  שנ ח שב ו  חש וכ ו ת  מרפא , יד י  מניפ ולצי ה ג נ טית -על 

ב אז ורי    . ה מאפ שרו ת ל א דם  להי ות   אד ון  ל חיים   ו מו ו תנפת חו ת  אפ שרו יו ת  
,   ח יים  ו צמ ח ים  ש עבר ו  מ ניפ ול ציה  גנ ט ית-י וכל ו  ס וג י  ב עלי ,  עולם   מ וכי  רע ב

הא דם  יכ ולים  ל קד ם  את  פ ני  -  וכל  ב ני ,להב טי ח   מק ור  לתז ונ ה  חי ונ י ת
 ? א ו  ש מא  אין  זה  כך  כלל  ו עי ק ר-העת יד  ה מ או שר  

 24- ב ”Der Spiegel“ווח  יד"  ספריי גנים מהפחית" תחת הכותרת 
 :  1992בפברואר 

:   במע בדות  לביולוגיה ג נטית  מבשילה וה ולכת שיטת רי פוי חדשה"
וחו לי , היא אמורה להציל חולי סיסטיק פיברוזיס מ חנק  .ריפוי גנטי

חברה   לב מתירים זו הפעם הראשונה "בארה. כבד מאו טם שריר הלב
:  רטרה בט וו ח ארוך יותהמ. מס חרית מצליחה לח דור לג נים אנושיים

 ) ... (.מרפא לאיידס
סיסטי ק פיברוזיס הינה  המחלה התורש תית הנפו צה ביותר 

תוך  מספר שנים   , ואולם . ועד כה הינה  חסרת  מרפא,באירופה
מ צא שיטת  ריפוי ח דשנית  ב טיפול במ חלה  י  כי ת, מבטי חים ה חוקרים

,  ורוברט ביל' טיים'  הבכות', מכותר 'הגורם למ חלה ' הגן הממית ' .זו
ריקנית לסיסטיק פיברוזיס  מכריז על מטרה שאפתנית  נשיא הקרן האמ

 . 'ל חדול  מקיום ע ד  סוף ה מאה הזו 'של ארגונו 
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בשנות   .ריפוי גנטי הוא נוסח ת הפלאים עליה מתבסס ות תקוו ת א לו
לחתוך   , השבעים פיתחו  ביולוגים  מו לקולריים את האמצעי ה מול קולרי

  עתה  מטרתם  היא  לרפא מחלו ת .  חומר  תורשתי  ולהדבי קו  מח דש
 ". בכך שית קנו את  מבנ ה התאים, אדם-תורשתיות בבני 

בעזרת  ' מהפכניים' כיצד ניתן יהיה להשיג הישגים ,בהמשך מ תואר
האם הגא ולה  .  עול מות  חדשי ם נפתחים בפני ה מדענים .ריפוי גנטי

נדמה שהטכנולוגיה הגנטית   ? מבק בוק הק סם הינה רק שא לה של זמן
מוגרו  מ העולם ביום    ש בא מצע ותה ס בל ו מצוקה י ,מצביעה על  דרך

ה אם חז ון זה אינו  חזון   , ואולם .נקי,  וייווצר עולם הי גייני, רחוק א חד
 :   מביע כמה  ספקות ראשונים”Der Spiegel“ ?שווא
דווק א ריבוי  הרעיונות  מרא ה עד  כמה  רח וקה  עדיין ה דרך למימ וש   "

מ וכרות    .להכניס לש ימוש א ת הגנים  כתרופה המ ונית,  חלום התעשייה
 יהיה צורך   , וע בור כ מעט  כל א חת  מ הן,של  מחלו ת ג נטי ותמאות  רבות  

 . לפתח שיטה  מיוח דת
  , גם ה חוקרים מו דעים למידת ה סיכון וחו סר  הוודאות, ועם זאת

 ) ... (.הכרוכים בשיטה הח דשה של הם
.  ה חל כ בר המרו ץ הע ולמי  על השו ק העתי די,  למרות כל ה ספקות

כבר בשנה  .תנאי מקדים הינה זכות לפטנט על הגנים שעברו שינו י
,   מח אה) NIH( עוררו ח וקרי ה ארגון הלאומי  לבריאות ,  האחרונה
 .  גנים347קשו לרשום פטנ טי ם על יכאשר ב

 לה משי ך ולרשום וכי ב דעת, ב"ארה, עתה הודיע ה ארגון בב תסד ה 
 ". ח האנושי ו גנים של ה מ 2375פטנט על 

המרוץ אחרי השוק " .מאחורי הטכנולוגיה הגנטית עומדת התעשייה
 .  אלא הכסף הוא המטרה,לא טובת האדם. הכל הינו עסק .החל כבר" העתידי

 רישום פטנט על החיים
הינו  גו רם לדאגה  , ")גנים של המ וח ( "רישום פטנטים על  גנים 

כאן הולכים בדרך שעלולה להעלות חשש ות  גדולים מאלה    .רצינית
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יתכן ובעתי ד ירשמו פטנטים   י. "1984"אורו ול בספר ו ' ורג' שמעלה ג
,   מאהבים, אולי ניתן יהיה בקרוב לקנות עבד ים .גי אדם מ סוי מיםעל סו

שאינם  אלא מוצרים   , אינטלקטו אלים או  מכונות  מלח מה אנו שיות
ואולם  דומה  שהזוו עה שא ותה מ סוגלי ם   , זה נש מע  או טופי .תעשייתיים

 .  אי נה יודעת ג בולות, המוח ות האנושיים להג ות
פטנט על  , פיהעניק  משרד הפטנ טים האירו, 1992 במאי 13-ב
מדו בר במ ה     .ש עבר מניפולציה גנ טית, חיים מ מ חלקת היונ קים-בעל

בסר טן " דיצוי" שב אופן גנטי  , אשר  הוא עכבר, "עכבר סר טני"שכונה 
הוא . ריאות ובכך נידונו הוא ו צאצאיו למות מ מחלה אכז רית זו

כדי להתענות ול הירצח באופן אכזרי במעבדות ניסויים   " נברא"
אך למעשה היא  הביאה   , ה ה מוצהרת הי נה לרפאהמ טר .חיים-בבעלי

 ?והיםאלל יראת הכבוד  ? יראת  הכבוד לחייםהאם זוהי. לחולי והרג
 : ברונו גרונינג א מר

רק שבא חד    . ה אל הינו בא מת  בכל  מקום,  בכל יצור חי  יש אלוהים"
אלא  יש בו חיים   , כלומ ר דבר אינו יותר מדי, יש פחות ובשני יותר

 ! "בכל מקום,  ל  נמצא בתוך הכלאך הא  .במידה שה אל קבע
ודאי אין הם ? מה עושים האנשים במעב דו ת המחקר עם האלוהות

,  החיים-אך החיים שהם מוציאים תוך עינויים מבעלי , יכולים לראותה
 .זהו אלוהים

,  האדם יצורים חיים שנידו נו מראש למות -בני " מ מציאים"ועתה 
טובת   "שמטרתם הי חידה הינה ל התענות ולהיות  מוקרבים  לשם 

 . למרות ה מילים היפות, הנשאר ר צח, זהו רצ ח ".האדם

 ?לשם טובת האדם
ה ודעות בהם  . נטען כי טובת האדם היא ה מניע לטכנולוגיה הגנ טית

א מורות   , של  המ חקר ה חד ש זוכו ת לשב חים"  ה מהפכניות"ההצלחות 
 .מיליונים מוזרמים למ סעי פרסו ם.  להשפיע על דעת הציבור

  למצוא תרופה למחלות  חשו כות מרפא  כיצד ניתן היה בדרך אחרת
יש לוותר על אפשרות ,  האם בגלל כמה היסוסים ק טנוניים?רבות
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שניתן היה לעזור , מי יטול אז את האחריות כלפי האנשים ?כבירה כזו
ומי ישא באחריות להפס ד מאי הניצול   ? להם באמצעות תרפיה גנ טית

 ! טכנולוגיה גנטית ה נה טכנולוגיית הע תיד ?הכלכלי
דמ ויות  מוכרות  בציבו ר נרתמות    .נשמ עים ה טיעו נים,   ובדו מהכך

 -אפילו  בישופים מתב טאים  בזכות ה טכנולו גיה הגנ טית   .לתעמולה
 . עושים לה נפשות
 האם אין כל ?האם המניעי ם הטובים נט ענים ביושר, נותרת השאלה

 האם אינו ?חוקר  משרת בראש ו ברא שונה את הקונצרן ה מעסי קו
 האם ל א מעוניין כל ?כב דה עבור עב ודתומצפה לתמורה כספית נ

 כל חברה  תנסה להגיע   ?קונצרן להגיע לתוצאות  מהר  יותר מה מתחרים
 . הכל הינו עסק רוו חי .כך או כ ך, לרווח הגד ול ביותר

,   שהישגים ח דשים נוצלו ת מיד לרעה, סיון העבר הראה ינ, כמו כן
,   נשק אט ומי  .הרסני, הכל מ שרת כיוון שלילי. למטרות צב איות

 ? ובעתיד  גם נשק  גנטי-כימי  , ביולוגי
חו ד רו ת  ב די ו ו חי ם  ,   ב ת ח ום  הר פו אי ,  ל כ או רה ,  הו ד ע ות   בנ וש א  ה הצל ח ו ת
ו בא ו תה   מי ד ה    . א ך  הכי של ו נו ת  א ינ ם  מ ד ו ו חי ם,   נר ח בי ם ל ת ו דע ה  ה צי בו רי ת

 . ה סי כו ני ם  א ו  ת וצ או ת  ה מ ח ק ר  הג נ טי   הצ בא י,  גם  ל א  ה סכ נ ות 

 מניפולציית האמת
,   )"   התר ופו תיצרני סיפ ור  "  ( ”Die Pharma-Story“ב חלק  ה ח מ ישי  ש ל  

  . ת ה תר ופו תית  דע ת הצ יב ור  על י די  תע ש יימ דו ו ח ה אנ ס ר וש  על  מניפ ולצ י
ה וא   מפר ק  ס ופ ית  את  ה ח זית   ,  "שט יפת  ה מ ו ח  ה גד ולה " תח ת  הכ ותר ת  

ה וא   מרא ה    . ש ל  תע שיי ת  התר ופו ת,  לכאור ה,   "א הב ת  הא דם "המצ יג ה  את   
רנ ים  של יצר ני   יד י ה קו נצ-מ וכ תב  על ,  כיצד  מ ה  שמ ו עבר  לת וד עת  ה ציב ור

ב א מצע ות   .    מש מש ת  להם   שופר   גרי ד אתק שור ת כא שר  ה ,  התר ופו ת
ת עש יית  ה תר ופו ת  את   מר בית   "  ק נת ה"' ,  פר סו ם  וכ ו,  מו ד עו ת  ג דו לו ת

כא שר  עי תונ אים  רוצ ים ל גל ות  ול דו ו ח  על לי ק ויים   .  ת ק שור תאמ צעי  ה
עליה ם   ,  יד י ת עש יית  הת רופ ות -בצור ה  הש ונה  מ הא ופן  בו  הם  מ וצ גים  על 

 פ עול ות  ת ג מו ל ו קו שי ר ב  ל מצו א  עית ון  או  ת חנ ת  שי דור   להבי א  ב חש בו ן
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מ ותר  ל דו ן ר ק  ב מ סגר ת   '  בנ זקי ם  וכ ו ,  בל יקו יים .   שיס כי מו  ל הפיץ   ח ומ ר  זה
 . יד י ת עש יית  ה תרופ ות -הנק ב עת  על 

 : מסכם רו ש, "קניית ד עת ה ציבור"תחת הכותרת  
וות   יידי תכנון שיטתי וקפדני ש ל נתונים שקריים וע-תעמולה על "

ידי אמצעי הת קשורת הה מ וניים של מה   -תונים  עלאו השמ טה של נ
שבהן  מעשים אל ה לא נתפסים   ,  שמכונה אצלנו  מ דינות  דמ ו קרטיות

הי א  תופעה  עצובה  הרבה י ותר מא שר , ב  האנשיםוידי ר-על
ז את  משום ש בדיקט טורה ש בה אין א מצ עי התקשורת    .בדיקט טורה

ש יש להתייחס   , האוכלוסייה יודעת, טוענים להבעת ד עה חופש ית
  .  אם  ממ קורות  פנים או  מ מק ורות מ חו ץ לארץ-בספקנות  לכל הח דשות   

הרו ב הג דול  של אזרחי  מדינה  ד מוקרטי ת מש וכנעים   , לעומת ז את
ו דאי כאלה ממקורו ת   , שאינפורמציות המופצות ב אמצעי התקשורת

 .ל מ עשה מד ובר באשליה  חמ ורה. תוא מים לאמת, רשמיים
יורק -ת  בדו מה  לניוהעניינים מתנהלים גם במר ב ית המדינות ה אחרו

 ה מסרבים   ,סט  ושאר כת בי העת   רבי ההשפעה' דיג-לרידרס ,  טיימס
  . להביא תיאורים הנוגדים א ת הטענות ה מט עות של מע צמת הרפואה

ר כריסטיאן  ברנרד " איתגר  ד28.6.1977 - מ ’Cape Times‘בעיתון  
,   להראות  לו כיצד לכאורה התקדם מדע הרפואה, את מתנג די הניסוי

 . או כיצד  ניתן לצפות לכך בעתיד, חיים- בבעלי ללא ניסויים
SAAAPEA  -חיים- הארגון הדרו ם אפריקאי נגד  ניתו חי ניסוי   בבעלי ,
,  כמו בן,  מח ק, שברנרד ל א צנזר- ’Cape Times‘אך ה , ענתה לשאלה

  .  אף כי הוא  עצמו  ב יקש אותה,את הקט עים הבולטים  ביותר  בתגובה 
-ב   .וה גים אחרתכל העיתונים המ מס דיים באירופה אינם נ

שכות רתו ,   מ אמר’Le Figaro‘ פרסם העית ון  הפריסאי 29.7.1977
'   בח תימת  פרופ . 'א ו חזירון  הים או  האדם ':  כבר מצביעה  על  מג מתו

חיים וכלל א ת   -מדובר  ב שיר הלל לניסויים ב בעלי,  ק שרה. פ.בשם י
יה   יהמס קנה הצפו . שהופרכו  מזמן, של  מ חייבי ה ניסוייםכל הקלישאות 

והכישלונות   . חיים-נושות ניצלה רק  בזכות ניסויים בב עליהא: היתה
הגדולים ביותר של הרפואה המודרנית פורשו מ חד ש כהצלחות   

 .  מס חררות
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 ושניהם ,מהם פורס מו רק שניים, המערכת הוצפה במכתבי מ חאה
המכתב האחד של נשיא הליגה  הצרפתית נגד . תוך קיצוצים רבים

ויוש ב הראש של  ) 1953-ב (שהיה מיי סדה , חיים-ניסויים בבעלי 
אן דוראנ טון דה   'ז, חיים-הקואליציה העולמית לביט ו ל ניסויים בבעלי

למרות שניסיתי  לנס ח את  ת שובתי ב אופן   .  השני  היה פרי עטי;מאניי
ש וב נ מח קו הק טעים   , כ די למנו ע את   המחיק ות ה מקו בלות, קצר וקולע

ספ ק  הצעתי ל, בצורה   אופייניתהוש מט ה  ביניהם ;המהותיים  ביותר 
ח   "העתק של הדו,  שידרוש זאת’Figaro‘ללא תשלום לכל קורא 

  , ח זה כולל מיד ע חשוב"דו. CIVISהראשון שהופיע בצרפתית של 
סמכא   - ברי150ובין השאר התייחסויות הכ וללות מראי מקום של 

המו כיחים את הטע ות ה מדעי ת שבניסויים   , רפואיים מכל העולם
 .  או ה מוקיעים א ותםחיים-ליבבע

העיתונים המוב ילים של מדינות אירופיות אחרות לא  ,  כללבדרך
 . " עד כה, נהגו אחרת 

 חדירה לחי: המלאכותי
בעזרת  הטכנולוגיה  , להשפיע על  מעשה הבריאההאדם מנסה 

-נראה לבני  .שמצאו  דרך  לברוא  בעצ מם ,  הח וקרים  מאמינים.  הגנטית
 ?ראך להיכן יו ביל הדב. האדם כי ניתן להתערב ישירות בת חומי ה חי

  חיב האדם ה התערבו ת   תוצאות הבי אלואל, כאשר נשאלת השאלה
הא דם   . מו ות  והרס,  צריך לקב וע ש הדב ר תמיד  הביא  לסבל, טב עוב

,    לה טיל על  הטב ע את  הס דר התב וני ו ההגיוני שלו,ניסה שו ב וש וב
 ?והתוצאה. להכפיף את הטבע ל חוקי הש וק

 הזנים  מעריכים כי קצב א ובדן'(הכחדת  מיני צמחים ו חיות  רבים 
 השמדת  מערכות ביולו גיות   ;) 'הינו כשלוש ה ביום, בימים אלו

  , מות יערות; היווצרות והתרחבות ש ט חי מד בר;אקולוגיות  חשובו ת 
 ;'מפולות מורדות  ההרים וכובשל וכתוצאה מכך פגיעה בעולם  ההרים 

זיהום האו ויר ;  ידי דשן  מלאכותי ו גשם  חומצי-הרעלת האדמ ה על 
אוזון  מע ל חצי הכדור ה דרומי ויית כן אחד    היווצרות חור  ב;והמים 
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 ן וכ,  הצטמצמ ות ה מגנ טיות של  האדמה;נוסף  מעל חצי הכ דור הצפונ י
 ?האין בכך כדי להביא לחשיבה  מ חדש ע ל מעשינו . הלאהןהלאה וכ

!  זמננו-מפני האדם  בן ,  איזו סכנה  נשקפת  לאד מה  ולחיים  עליה
שיגעון ועתה מתו וספת הטכנולו גיה הגנטית כגולת הכותרת  של 

 ,האם לא פעלו החיים בטבע ללא דופי במשך מיליוני שנים .המח קר
ועתה הוא רוצה  להשפיע על ? עד שהאדם  חש ב שח ובתו  להתערב

,  פי שיקול דעתו בצ מ חים-לבצ ע מנ יפולציה על, מעשה הבריאה
 ?ה אם הטבע יכול ע דיין לשאת  בכך. אדם-חיים ואולי גם  בבני -בעליב

  . ו לפטור  את האנ ושות  מ כל סבלהכי  ביכולת, המדע  מ דמה  לעצמו 
ה מלאכותי ד חק    . מביא  סבל  וסיכון לחייםזה  אשר   שהו א ,האמת היא 

  ,  ומאיים לדחוק אות ו גם מ תחום הט בע, את הטבעי בתו דעת האדם
  .  את זאת לא יוכל יותר המבנה האקולוגי של הטבע לשאת,ואולם

 .במוק דם או  במא וחר צפוי הט בע להיכנע
מרחב  .אלא בעובדות, ליפטיים כדי להפחידאין מדובר בחזיונות אפוק

 .משהו חייב לקרות ובמהרה .ה על האדמה עומד בפני התמוטטותיהמחי
את אם ימשיכו ל הרעיל  .על האנשים לשנות חשיב תם  באופן קיצוני

חייב הד בר  ,  האד מה כפי שהם עושים כעתאת את המים ו , אוירה
 .במוק דם או  במא וחר להביא  לאסון

  ,ה מש גה  שלו הינו. הוא  הוכיח את  אזלת ידו.  כוס וף דרה גיע להמדע 
ללא , כלומר,  בניסיון לעצב את הבריאה מ חדש ללא התייחס ות לבורא

,   הוא שואף להמיר את ה טב עי במלאכותי  .הכרת חוקי הבריאה שלו
בעזרת     .את  הבורא ב מדע, להמיר את הט בע  בתרבות, כלומר

 ,אלוהיםרוצה האדם לרומם עצמו ולהי ות ל, הטכנולוגיה הגנ טית
חיים   -בעליב,  באופן סופי בצמ חיםות את נבט ה מלאכו תיהנביטול

,   אם הוא  חפ ץ לקבל סיו ע . ב דרך זו לא י ינצל מהמצוקה, ואולם  .ובאדם
 : ברונו גרונינג  אמר .וון ולפנות שוב לאליעליו להפוך כ

,  האדם הולך  מזה אלפי  שנים בדרך המר חיקה א ו תו מה טבע"
ש הוא יכול  להוכיח את  עצמ ו   , ש בוהיום  כל א חד  חו. מהאמ ונה ב אל

פי רצוננו ונדע  לעזור   -כעת נ תארגן על , כעת  אנו על  האד מה ה זו,  'לבדו
.  שאי אפשר לעזור  לא יש ללא האל, עלי ליידע  אתכם,   ואולם' .לעצמנו
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הוא לבדו הינ ו ויהיה הרופא  הגדול ביותר   ,  הוא בלבד  הינו ויהיה אבינ ו
  "!לכל האנשים
ש אות ו ברא ה אל , ת ק את  עצמו  מן  הטב ע שהו א יכול לנ,ומי ש חוש ב

אנשים חשבו   .שילך לאן שהוא רוצה, האדם-בני, כה יפה עבורנו
  . בהפ ניית גב לטבע  ובעלייה במ דר גות התרבותזה מזה שיוכלו להיבדל 

!   חזרה לטבע   . ה טבע:זהו ה דבר הח סר לאדם, כאן טמונה הש גיאה
 ! אדם חזרה לא מונה ב טוב  שב!חזרה לא מונ ה באל! חזרה לאלוהים

 אמיתות חלקיות כבסיס להתנהלות המדעית
הושט ת יד ו של  לוציפר "( ”Lucifer Goes after Life“בספרו  

כיצד המ דע פו גע   , וין גמ ברור לרפואה אר" מראה  ד,  )"לתפישת החיים
 : באדם  ובאד מה,  בטבע

את   ,   מא פיינ ת הי ום  את  הח יים ,הה תנ הלו ת ת וך ה כרת  חל קי קי א מ ת"
עם  א מי תו ת    .א ת פ ני ה א ד מה , נת   מול דת נו את  ת מ ו,  את  הת זונ ה,  הכלכלה 

הכ י מי ה  וה טכנ ול וגי ה  מ תער ב ות  ב אופן   מה ותי   ,  חל קיו ת  אל ו  הפי סיק ה
רך   ב ד,  ה מנ וע  מ תג בר  על כל  דב ר ה עו מ ד  מול ו. ב מב נה ה יס ו די של  כל ה חי 

א ך ל היכן  מ ו בילה  ה דרך  ה ז ו ש בה   ב חרנ ו   .  מת וך  רו ח  של  ה תנש או ת כלל
ה מ דע  ה בין   מא ה    . ל  מ קו םקו וי  ה מת אר  ה מ בהילי ם נר אים  כ בר  בכ ?  ללכת

וכ אשר     . ו אול ם אל ף  עד יין  נס תרים   בפני ו,  בע ולם  ה חי תהליכ ים  נפרד ים
,   עש ר  אלף  ת הליכי ם  ח דש ים-הו א  ק ול ט  ש מת גלי ם  תש עה ,  הוא   מ בין  אלף 

פי  -  מ תנהל ים  על , ה הליכי ם ה ב וד די ם  ב חיכי ,  ספ ק אין  .  אשר  טר ם  הו בנ ו
,  א ך ע ם זא ת . ו ט וב  שכך ,פיס יקל יים  שא ות ם  מג דיר  ה מ דע -ח וקי ם כי מי ים 
 ופ עיל ות  זו ל א יו כל  המ ד ע לה בין   ,פ ק וד כ ולל  של הי צור ה חי ימ דו בר  בת

אינן   ,  ז מני ת-פ עול ת ה הליכ ים ה בו ד דים  ופע ול ת ה מכל ול  ב ו  .לעול ם
מש ום   ,  גם  לא  ני תן ל ה פרידן   .במש ול אל א  בשי תו ף ו ב ,  מת ר חש ות  זו  לי ד ז ו

 .  שזה   חו ק  ה חיים  ש הינ ו  סו ד  נצ חי 
:  רצה  לייצר  א ת  מ זג  ה או ו יר ב עצ מ וש , המ ד ען י ח וו ה  מ ה ש ח וו ה  האי כ ר

האי כר     .  ונ תן לו ל ק בו ע א ת  מז ג ה או ויר  בעצ מ ו,אלו הים ה וש יב ו ע ל כי סא ו
  , כפ ור   ושל ג  ב עית ם,  ש מ ש,  ל גש ם,  פעל  כהלכ ה  ו דא ג  לע ונ ות  ה שנ ה כ ס דרן

,   כ אש ר  רצה  ל דו ש  את   ה חי טה,  וא ולם  . ואכן   ה חי טה  ע מ דה   ב מלו א  הפ ריח ה
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,   שה איכר  ש כח  א ת הר ו ח  מש ום  ?מ דו ע.  הת ברר  שהי א רי קה   מג רעי ני ם
 . ה  של  ה חי ט הי ו בכך  ה הפרי, המ ב טי ח  את  ה הא בק ה

,  צדדיות- ה חד ו  ה מדע  אינו  רואה  את  תוצאות  פעולותי,ואולם
א מתנהל תמי ד כאילו ידע את כל וה .המבו ססות על  חשיבה שט ח ית

 ) ... . (הסודות  וההקשרים
אנ ו מ טפלים ,  מתוך הכרת  מ ספר אמית ות  חלקיות  בת חום  החיים

על בסיס  ידע    .חיים חולים ובצמ חים-בבעלי , אדם חולים-כיום בבני
 מכפי שיועדה   חלוטיןהשונה ל, צרים את תזונתנויאנו מי, חלקי זה

אנו  מתערבים  במבנה ה טב ע   , על ב סיס יד ע חלקי זה. להיות עבורנו
יותר   הרוח  הי ה חשו ב , שעבור ה איכר, ו דאי לא ניתן  לומ ר. והאדמה 

ל   וכהיש מש מעות  רק  ברגע ש לעשייה ,ואול ם .מאשר הש מש וה גשם
לא   תוכל לעולם , אך  הפעולה ה משותפת  המושל מת הז ו . פועל בצוותא

כדי להגיע  , שהר י.  בענווה בכךלהכיר עליו  .להיות מעשה הא דם
  ויעזו ב את ה עיסוק   ,מספיק  שהאיכר יעס ו ק רק ב טיפול בש דהו, ליבול

,   וריפוי מחלות בז מננ':  מומ סן אומר. ה'  פרופ. בייצור מזג האוויר
   )... ('.והיא היראה בפני הברי אה, מתחיל  מתפישה רוחנית  ח ד שה

כל זמן  ': קולאת או מר. ו' פרופ. רק כאן מתחיל הידע  האמיתי, ובכן
מתקיימ ת הסכנה  שע יקרון ההרס   ,  "א דון"שהאדם  מרגיש עצ מו כ

נראה ש תהיה ערובה  , רק כאשר ירגיש עצמו כמשרת הראשי .ישלוט
כנא מן על כל החיים  , דרך ה מיט בית שהוא ישתמ ש בעשיי תו ב,לכך

 " ' .שנמסרו להש גחת ו

 האדם הינו ברוא ולא בורא
או כפי , נכנס  האדם לאזורים של האלוהי, בטכנולוגיה ה גנטית

החוקיות של אזורים אלה לעולם לא תהיה   .'של ה חי, 'שגמבר  מתב טא
הוא לעולם לא יוכל לצפות מראש . לגמרי נגישה לו מבחינה ת בונית

 ”Der Spiegel“כתב , כך למשל .לכות של מעשיואת כל ההש
 : 24.2.1992במהד ורת 

אין , זאת מ שום שעד  היום. כל ריפוי גנטי מביא  עמו  ס כנה לסרטן"
ה וירוס ישתיל  את הח ומר   , דרך לכוון באיזה מ קום  בכרומוזום
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א ו  מפסיק  את   , אם  הוירוס  מפעיל גן יוצר  סרטן .התורשתי שלו
כך פיתחו  . ה להיות סר טןלולוצאה עהת,  פעולתו של גן מדכא גי דול

גידולי ם המתפתחים   ,  ב דצמ בר בשנה שעברה, שלושה קופי ניסוי
המוס ד הלאו מי לבריאות   ( NIHבניסוי של ריפוי  גנטי של  ,  במהירות

,   חו שש חלוץ הריפוי הגנטי אנדרסון' ב מוק דם או במא ו חר'). ב"ארה
 ." 'יפתח גם ה אדם  סרטן כתוצא ה מכך'

“Verbraucher-Konkret”  ,שרות מיד ע של ארגון יוז מת  הצרכנים, 
 : 6.11.91-כתב ב 

יכולה  , התערבויות  באורגניז מים ח יים באמצעות  טכנולוגיה  גנ טית"
כך הופיעו תופעות לוואי  .מרים בלתי מוכרים חדשיםוליצור ח

שהביאו לת חלואה  כרונית של   , חמורו ת בתרופת  השינה  טריפטופאן
זאת  משו ם   . הברית-בארצות   מ קרי  מוות 27-ול,   איש  עד  כה5,000

 . גנטית' אופטי מיז ציה'השתמש ו  בבקטריות  שעברו  , יצור התרופהישב
,  ) ל הג דל ת  עמ יד ות ם(גני ם ה מ וש תלים   בצ מ חים  ה מ שמ שים  א ת  הא דם  

הצ מ חים  ה ח דש ים     . ה נמ צאי ם  בס בי בת ם,עש ויים  לע בור  ג ם לצ מ חי  ב ר
מ ים  להפ וך  ל ע מי דים  נ ג ד  או יב יהם  ה ט בעי ים   י עש ויים   ב מקר ים   מס וי

ש ימ וש  מ ח וד ש   ,   וב כ ך לגר ום ל ירי דת  יב ולים ,ב ות  ב מי דה  רב הולה תר
 " . לצ מ חים  ו תו צא ות  א קול וג יו ת  שק שה  לש ערן' ה גנה 'ב חו מרי   

הוא  ל א יצליח לעולם  לעצב  .  האדם  הינו רק  ברוא , האל הוא  הבורא
 ה וא  מיועד להכפיף   ,ואולם . מאשר  הבורא עצמ ו, את החיים  טוב יותר

באהבה והר מוניה עם    , עליהלעצמו את הא דמ ה ואת היצ ורים החיים 
 : כך אמר ברונו  גרונינג. האל
 . " ועל האדם לש מור עליה,האל ברא את הא דמה כ גן ע דן"

אך אסור לו  , ומותר לו לנהל בשמו את האדמה,האדם הינו ילדו של האל
כאן טמון , כאן טמונה הטעות של זמננו .להתיימר לדעת יותר מאשר הבורא

 וכך ,וא יכול להסתדר בעצמו וללא האלהאדם חושב שה. מקור כל המצוקה
 :ברונו גרונינג . שאין הדבר אפשרי, הקשהנאלץ ללמוד בדרךהוא 
 –בביט חון   אומר  ? ומה אנ ו בלע דיו, אלוהים הינו עב ורנו הכל"
 "!כלום
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 ין של החייםיאבן בנ : האטום.ג
חדר  הא דם לתחו מים ש אותם לעול ם לא יוכל ,  גם ב חקר הא טום

הו א יכול לשחרר , אטומיתהבעז רת האנרגיה  .לתפוש בשכלו במלואם
  .שאת תוצא ותיהם אי נו יכול לחזות ואפילו לא לתאר לעצמו, כוחות

תוך זמן קצר  ,  הוא יצר אפשרות לכבות א ת החיים על פני האדמ ה
 .כוח הר ס עצום עו מד  הכן. ביותר

 שה מדע  מ שתמש  בכל  , חקר הא טום  מצביע  בא ופן  מרשים על כך
נתגלה    . ובראשונה הירושימה ונ גסקיבראש , ההישגים החדשים

 . עידן ח דש ה חל. פוטנציאל הרס בלתי מ וכר ע ד כה

 הזאב בפרוות הכבש
  . שימוש האזרחי  באנרגי ית האטוםניתנת עדיפות ראשונ ה להיום 

כי בלעדיה  אי אפשר  לשמור על רמת  החיים של  חברת השפע   , נטען
שאינה , ליצירת אנרגיה" יהינק" צורה השהינ, וכן נטען .המערבית

-רנוביל ב 'הא סון  בצ, ואולם . באה על חש בון ח ומרי הגלם  של האדמה
 .כ מה ב טוח   ונקי השימוש  באנרגיית הא ט וםעד  מראה  ,1986

אולם   , א מנם היא  מושת קת .עד היום נש קפת סכנה  מאז ור האסון
הכל מלא , "ה עטו ף"בכור . היא תלויה כחרב דמו קלס  מעל האנושות

 . אל  מתח ת לשטי ח הוא טאטאל א , סכנה לא חלפה ה.קרינה
 האדם יהיר עד כדי ?ומה המצב עם תחנ ות כוח  גרעיניות אחרות

 הינם - לפחות במערב אירופה  - שהוא טוען שה מתקנים  הקיימים , כך
אך מה ערכן של הבטחות    .ש דבר אינו י כול לקרות, כה בטוחים
וא ולם היא   , 1912- גם ה טיטניק  נחש בה כח סינה מ טביעה  ב ?המדענים

היום מדב ר   .  נוס עים1500 וג רמה למות ,עת הבכורהשקעה בנסי 
ח סינות   האמנם   קיימת  .  לגבי  תחנו ת הכו ח"  ח סינות  מ טביעה"המדע  על  

האם החוקרים  חשפו ופענ חו  מאז  את כל סו דו ת   ? מטע ויות של ה מד ע
האם על האדם לחוות את הזיהום הרדי ואק טיבי של פני ? החיים
,    בתו כו כוח הר סכיצד יכול משה ו הנושא ? לפני שיחכים,  האדמה
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היכול לחסל את כל ה חיים על פני כוכב הלכת הכחו ל כמה וכמ ה   
אלא אך  ורק   ,  הרס אינו  טוב  או  אלוהי? להיחש ב לד בר  טוב , פעמים
ב רונו גרונינג  התב טא  ביח ס    .האדם היה  להכיר בכך-על  בני . שטני

 : לאנרגיה האטו מית כך
,  דםשיכולת  היצירה של הא, כמ ו  תמיד, ברצוני לקצר ולומר"

גם פע ולתי ועשייתי  . היא השיגה  א ת נקודת ה שיא שלה .הגיעה לסופה
שכן   , לא  במ את ה אחוזים, כמובן .ה מלא כותיתי עשייש בהם מש ום

 השטן  יד ע לארגן את   , ואולם . היכולת האנושית  לא ה גיעה  לכדי כך
  ,ה מז ויף והאמי תי, עד כי ה טוב  והרע, הדברים בצורה כל כך ט וב ה

טן נ תן לאנשים יכולות ליצור לעצמם דברים   וכך הש  .דומים זה לזה
ה מדע הש קיע מא מצים בח קירת הדב רים הנמצאים  . באופן מלאכותי

האנשים    .לא בדרך  הטב עית .בין שמיים ו ארץ ב משך  א לפי שנים
 כיום ה גיעו הד ברים ,ו אולם .כאשר הם  יצרו משהו, שמח ו כמו  ילדים

.  להרוסהשטן מנסה  שוב. שהם גם יכולים להשמיד הכל, לידי כך
:   אומר ר ק מלה ק טנה  .פתות ו מ נסה לעשות כ מוהוהת לסכיםוהאדם מ 

 ".ונגד ז ה אני לוחם , וזו  תוצרת האדם  ועוצ מת הש טן. אטום
,  בניין, העיקרון האלוהי הוא צמיחה,  העיקרון השטני הינו הרס

במ קום להתעס ק   ,  על הא דם להיזכר בער כים הגבוהים של  החיים .חיים
כיום יש בעולם יותר חומר נפץ .   יותרביצור כוח הרס גדול עוד

? האין הדבר אמור לעורר חשיבה. יהי מאשר אמצעי מ ח, לאדם
אי  אפשר , שלצורכי  שמירת השלום, האדם ב טענה-מתעתעים  בבני 

המועצות ו ברית  -אפ ילו לאחר פירוק ברית .לוותר על נשק אטומי
 אך מה יקרה אם נשק כזה ייפול. ממשיכים להחזיק ב ט יעון זה, ורשה

 ?האם היטלר היה נרתע מלהשתמש בנשק  כזה? לידיים לא נכונות
מה היו   ? האם הדבר  לא היה  גורם  לתגובת נ גד  של בעלו ת הב רית

? ס כסוך רציניביניהן  לו היה נוצר , מ עו שות" ב  וברה"ממשלות  ארה
הן   ו, שאלה רודפ ת שאלה?  משי מוש  בנשק גרעיניות האם היו נרתע

 Peace is“ראנץ  אלט ב ספרו  כך כותב פ.   דאגה  רציניתמעוררות
Possible”) "שלום הוא אפ שרי"(: 
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?סופה של הבריאה  
את  יש  להם אפשרות  לסיים , האדם-לראשונה בתול דות  בני "

ואולם השו אה  האטו מית לא  היתה  מש מ ידה רק א ת    .תולדותיהם
כי אם ה יתה גם מכ חיד ה   , האדם ה חיים כיום-ארבעה ו חצי מיליארד  בני

 ובה בע ת מו חק ת  את זיכרון כל ,ם  עתידיים מיליארדי חיי,לבלי שוב
 אלא   , שו אה גרעינית היתה לא ר ק מ ו ת ההווה,לפיכך .החיים הקו דמים

  . שוא ה גרעינית הית ה  מות  כל לידה וכל  מוות  . גם מ ות ה עתיד  והעבר
  ".המוות  השני" גונטר אנ דרס  ויונתן של  מכ נים את השואה  הגרעינית  

דורו ת ק ו דמים  ותקוו ה  לא   יהיה זיכרון של , לראשונה בהיס טוריה
בכך היינו  הורגים א ת המתים  שלנו פעם נ וספת  ומחזי קים א ת    .לבאים

שיתוף    " עודלראשונה לא  יתקיים   .הנשק  מול ראשם  של ילד ינו
 ). מושג  שט בע אד מו נד בורק" ( הדורות

עולה  ב חומרתו  גם  על פשע   , הפשע של בי טול הד ורות  הבאים
,   ושאינם  יכולים להתבטא אלה ש עדיין לא נולדו   .השמדת  החיים  כיום

 ואולם הם  יהיו  ,ידי האס טרטגים  של הא טום -אינם מו באים ב חשבון  על 
 וזאת כפול   , הגורם המכריע  בצד ה חוב ה של ההתח שבנות  איתנו

 . מיליארדים
מה שצמ ח במ ש ך ארבעה , אנו מסו גלים כיום להרוס בשעות

   יש כיום יותר חומר נפץ כי, יש להדגיש  חזור והד גש. מיליארד שנים
.   עד כה הכיר האדם רק את המוות האישי . מאשר מ וצרי תזונה, לאדם

אווירת קץ הימי ם שררה כבר  .כיום יש לנו מושג לגבי מוות  קולקטיבי
 ו אולם אפוקליפסה היתה  בדר ך כלל קשורה   ,לעיתים לא מע טות  בע בר

ה אנשים הציבו   . כיום  תח ושת  קץ  העיתים הינה נ טולת אל) ... (.באל
מצבור   '. הם  עצמם מ סוגלים לשים קץ לב ריאה, לאת עצמם ב מקום ה א

העולה  בעוצ מתו  מיליונ י פעמים  על , הנשק הא מריקני  והסו בייט י
מאחר וה חל ק   ,  אינו מגשים א ת ייעודו,  עוצמת הפצצה בהירושימה

העשרים שלו היה ללא ספק מספיק לענו ת על תיאור יות ההרתעה  
 ).קנ ן. פ' ורג 'ג (' הנועזות ביותר 

ניתן  רק לשער   ; יקיינה  ניתנת לתיאור  מד והשואה הגרעינית  א
נראה  כי לא היה נש אר מי שיוכל  , יקילו ניתן היה לתארה ב מדו. אותה
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אין בנמצא אדמה חלופית ש ממנה נית ן היה לצפות  .לעשות זאת
  , ב אדמה  האח ת הזאת  אס ור ל בצע ניסויים .בשלווה בש ואה  גרעינית

,     חסרת  תחליףהא דמה ':  יונתן של .ממש  כפי שאין לבצעם  על  אנשים
 .  'קד ו שה כמוהו היא   ו,כמו האדם הי חיד

  .חיי ם נוספיםב  ה קשורעד כה  בהיסט וריה התקיים  תמיד  סיכון 
מ איימת על  כל  ,  ואולם ההש מדה  האפשרית של כדור  הלכת ארץ

 .החיים
רק   .שכל זה  הינו רק בגדר אפשרות ו אינו  ודאי, רבים טוענים מנ גד

 כדי להיות   ,ינו הפרטים כמה ביטו חים א נו רוכשים ב חי? אפשרות
מי שקל ט שהאפשרות לש ואה גרעינית   !  תאונהשל  מקרה ב ים מוגנ

אסור   , יה  לשמהיפוליטיקה ראו. חייב להתנגד, עשויה להתממש 
.   נ וספת הז דמנותלא נק בל , אם נפ סיד בהי מור זה .שתשחק  עם הבריאה

,  אפ שרות בלבד , גם אם הש מדה  אט ומית  הינה  מב חינה אינ טלקט ואלית
שכן אחרת לא ,  יש לתפשה כממשות,נה פוליטית ומו סריתהרי מבחי

וותר בגדר   יהשואה הגרעינית ת .ניתן להתגונן היטב נגד הסכנה
 .כאשר נתפו ש אפשרות זאת כסכנה  ממ ש ית, אפשרות בלבד

את הי דע לייצור  . זוסכנהההצלה יכולה להיות רק בהשתחררות מ 
ו אולם   .ותעם עו בדה זו  יש ל חי. נשק גרעיני כבר לא ניתן  לבטל

  . הסכנה הנשקפת גדולה מכדי  שנוכל לחיות לאורך זמן עם נשק אטומי 
 .ניתן רק למות, עם טכנולוגיה גרעינית מש ת כללת והולכת לאורך זמן

 .הינה  התמוד דות  מוד עת עם ה סכנה , הדרך היחידה לשרו ד
פצצת  .איום על הבריאה כ ולה, האיום האטו מי הינו איום א קולוגי

דמה  של  יהק  .חון  של הציביליזציה שלנוהאטום הינה  קצה הקר 
באופן    ).דוי ד ק ארבר('  תוצאת   פעילות נגד  הטב ע'הציביליזציה הינה 

אותה  איננו  כבר ע ושים   ,  פעילות  טבעיתכל  על   אנו  מפצים, לא מו דע
פס גת ה חיים המפצים   .  ב שאיפתנו לה שיג כסף  ועוצ מה). ..(בחיינו 

שהדח קנו א ת   ת  למרו , ש קיומ ה אינו  דבר  חד ש, הינה פצצת האט ום
 .ש ב ועולה בז מן  כלשהו, וא ולם מה שאנ ו מד חיקים. הבהסיכון ש

אולם הנש ק האט ומי   .  פירושו ליטול  חלק  בבריאה,  להיות אדם
התקווה  למנוע שואה   .מערער כיום על זכותנו לנטילת חלק בבריאה
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הינה מתעתע ת   , גרעינית בתבונה וב אמצעו ת הסכמים דיפלומ טיים
בר ייך השלישי ניתן היה לראות כמה מ עט    .ומנוג דת לניסיון העבר

את   ). חנה  ארנדט" (הבנאליות של הרוע"שווה התבונה ת חת שלטון 
 או  בכלל ,השואה הגרעינית  נמנע  בא מ צעות התפייסות  ואהב ת האו יב

,  הכוללת של הנזק הגרעיני הינה ביטוי לשנאה ענקיתמידתו . לא
 .רך זמן רבשנבנתה  ונצברה לאו , חסרת ת קדים בהי סטוריה הא נושית

אמנם  אנ חנו יכולים ל סיים את  הברי אה ולהרוג   . עוצמתנו  הרסנית
הע וב דה   .אולם אין ביכולתנו לברוא ולו אדם אחד, האדם-את כל בני

אך  יחד עם  זאת   ,  שאיננו מ סוגלים לברוא  אפילו קנה קש  ירוק א חד
 - מצביעה על  מה ש חסר לנו  כיום ביותר,  איננו מוכנים להכיר בבורא

 . והכרה של מ ג בלותנות  עצמיהכרה
ע דיין , מי שמכיר בחו קי הטבע .אפילו כוח ההרס שלנו מו שאל

 " .רחוק  מלהיות המ חו קק

 כנית האלוהיתולפעול נגד הת
  ו הנשק יכול לכשעצמפירוקהאם ? היש מוצא מה דילמה הא טו מ ית

 פצצות ייצרכאשר ניתן בזמן קצר ביותר ל, לתת פתרון לטווח ארוך
ר נשק גרעיני אינו יכול יותר ו לייצשדרו הידע ה ? אטום  חדשות

א ת אבן   , איזה נז ק גרם  המ ד ע כאשר ה חל לח קור את  הא טום . מחקילה
 תוצאות קט סטרופליות לחיי ה אדמה הזו יש   לואי? היסוד של החיים
 ורוצה  לחדור י ותר  , אך ה מ דע  ממשיך ל חקור? לסקרנות ה מדעית

.   ינהבעקביות ובלא יכולת  ללמוד ב, ויותר לעומק ס ודות ה חיים
 נחקר מא חורי   ,גנטית ומי יודע מה עו דטכנולוגיה  , פיסיקה אטומית 

  ?הדלתות הנעולות  של מע בדו ת הניסוי
, אם לא שם,  היכן?פי דרך האל-האם מח קר זה הינו עשייה על

אדם מהללים את היד ע אוד ות  -במקו ם שבו בני ? אורבים נביאי השקר
כיצד יכולה ? כ הישג ג דול וברכה  לאנושות , יכולת ההרס של כל  חי

להפוך , הרס כה גדולפוטנציאל שאוצרת בתוכה , האנרגיה האטומי ת
 ?לשימוש צבאיביותר ו חיו ני , לברכה בשימוש אזר חי
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שאי נם מחוללי  , מרים הרדיואק טיביים ט מונים כוחו ת מש מידיםו בח
 ,אל תוך  החו מ ר,  ידי הבורא-כו ח ות אלה על " נו דו"לא ל חינם  .חיים

 !כנית ה אלוהיתוזה   אינו מתאים לת .ואסור להוציאם לחופשי
  ,מתוך  מ חש בת שיגע ון,  כך מתנג ש ה מדע  עם  חוקי   בריאה נחרצים

 ו מ שעשעים את  ,נביאי  השקר נמצאים בפעולה .כי הישגיו מבורכים
האין  מ דובר  בפלאים גדולים  שהם  מע מידים    .האדם בלה טו טיהם-בני

האין האפשרויות של ? האין כוח ההרס  האטו מי עצום? מולנו
 להיו ת  תורת הריפוי מתיימרהמדע  ? מהפכנ יות,  ולוגיה ה גנטיתהטכנ

ת את יכולת העזרה של האל מנטרלהיא  .החדשה של המ אה העשרים
ה מילים מדברו ת על מטרות    .ומנסה הכל כדי להתמו דד ע ם המצוקות

הרס . אולם המעשים מו רים על הרס שאינו ניתן לשיעור, אצילות
ד מהפירות הנוצ צים ביותר על  הוא אח,הטבע על פני כוכב הלכת ארץ

 .  עץ ההמ דע
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 חזרה בתשובה החלטית: המוצא. ד
את    שלתוכ ו תמרן ,ואולם היכן ניתן למצוא מ ו צא מהמצ ב המאיים

 Die“יונתן של כותב  ב ספרו ? שי געון המ חקר  המדעי, האנושות
Abschaffung. Wege aus der atomaren Bedrohung”")    הביטו ל

 :" )דרכי מוצא מ האיום הא טומי
 ." נוכל למנוע א ת השמ דתנ ו, רק אם נהיה מ סוגלים לאה בה"

 : ופראנץ אלט כותב
שלום הוא יותר . מדיניות שלום הינה יותר ממדיניות בי טח ון"

,  שלום ופיתוח כאן ובעולם השלישי. שלום הוא עשייה .מאשר אי הרג
אינם  מתיישבים  זה עם   , שלום וניצול הא דמה  . אינם ניתנים להפרדה

גרום לסיום של חיים ראויים על כוכב הלכת כולתנו לביהרי . זה
 . גם ללא נשק  אטו מי, הכחול

 . הינם יותר מאשר  חו סר עוצ מה פסיבי,  ה שלמה ו טוב  לב, מתינות
ידי  - על , כאשר אנו  מנסים לפתור בעיו ת של א בטלה,שלום אינו קיים

החלה  כבר  מזמן  מלח מת   , עבור רבים  בע ולם השלישי.  יצוא נשק
 .העולם השלישית

שלום מת חיל כאשר אנו   .שלום דורש  חזרה בתש וב ה כוללת
כדי שא חרים  יוכלו בכלל ,  שעלינו לחיות  ב צורה אחרת,תופשים
 " . הור ג,אלא גם סגנ ון חיינו,  לא רק הנש ק שלנו. לחיות

 פניית עורף למוכר
המוצא קיים בשינ וי שיטתי  של התרחקות  מה מטריאלי זם והליכה 

מתאוו ת  , התרחק ות מהאנ ו כיות .יםאל גישה רוחנית המ חייבת  את החי
התרח קות    .ה אל  אהבת  הזול תי ופני,ומהרכושנ ות,  הכסף והע וצמה

   .רו חב לבלאמת ול ,ה לשלוםיופני,  קנאהמשקר ו מ , ממריבה
צריכה להתרחש ת פנית גדולה  .הרשימה יכלה להתארך עוד ועוד

על האדם להתרחק    .כפי שברונו גרונינג דרש אותה, בכל רבדי החיים
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ל פנות לאמונה   . אמון באלול ולפנות לאמונה ,ר האמ ונה החו מרנימחו ס
 : ברונ ו גרונינג  סיכם זאת ב מילים הבאות. באל האהבה

 אלא ב ין כל עמי ,עד כה היו שנאה  וקנאה ל א רק בין הגרמנים"
יגיע הק ץ  , רק כאשר כל א חד   ימצא את  הדרך  חזרה לאמ ו נה .העולם

 ." והשלום  העו למי יובט ח םאז לא תהיה איבה  בין עמי העול .לשנאה זו
,  למצוא  מוצא  מהדיל מה שיצרה, האנושות לא תוכל ב סופו ש ל דבר

- והיכול גם  לתקן  מה  שבני ,יכול-כלהחזרה  לא ל ,  מלבד  חזרה לאל
שהאדם  יכיר ,  תנ אי יס ודי לכך  הינו. ו  על פני  האד מהקלקלהאדם 

כפי   , או  יגיע להכרה  עצמית, כפי שפראנץ  אלט ניס ח זא ת, במג בלותיו
רק אז  הוא   . ברא ולא  בור אנ עליו  ל הכיר בהיותו . אמר ברונ ו גרונינ גש

 : יבין את האמת  במילותיו ה ב אות של ברונו  גרונינג
 ."יכול-אך האל הי נו כל,  השטן הוא  חזק"
אבל אין דבר ש אינו יכול , דברים רבים לא ניתן להסביר"

 ." להתרחש
 "! עבו ר האלבלתי  אפשרידבר אינו "

 האהבה: הכוח לחזרה בתשובה
גדולה  כאשר מגיע  האדם  להכרת  אפסיותו  מול האל  ומוכן ל ח זרה 

הוא זק וק לכוח ר ב כדי להשתחרר מנתיבי ח שיבה מוכרים , בתשובה
 הוא רק חייב ללמוד , ותושהאל מעמ יד כוח זה לר .ומהרגלים ישנים

 : בר ונו גרונינג .כיצד לקלוט אותו  לתוכו
למד כך נ-אחרו,  שנכיר את עצמנו,הדבר החשו ב ביותר הינו "

בכך   , כדי ל דעת  מה אנו  יכולים לתת ולהציע  לגופנו, להכיר את גופנו
 וזה ,אליו אנו  מ שתייכיםש אל זהשלא נחסום  את עצ מנו אלא  ניפתח 

ע בור   ו  עבורנו זה אלוהים ייעד כו ח ,שכן!  האלוהים ,יהיהולעולם הינו 
 ".כל יצור חי

 ולצעוד בדרך   להתחיל, ברונו גרונינג מ משיך ועוזר  לאדם גם היום
לא לשאתם רק בלב או על , לאל ולהגשים את האידיאלים של החיים
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על   .זוהי הדרך להצלת כל האנושות .אלא להופכם למעשים, השפתיים
,   על כל אח ד לחיו ת בשל ום עם עצמ ו. כל אחד ו אח ד ללכת בדרך  זו

דים  יחי האדם ה-על בני  .כדי שיוכל לחיות בשלום  ע ם העולם שסביב ו
על מנת שהעמים יוכלו לחיות יחד   , מוניה בליבםלשאת את ההר

 . רק כך ת תגשם ה אוטופיה של השלום העול מי .בהרמוניה
ברונו גרונינג תרם באופן מ הותי ביותר לכך שהדבר שוב יתאפשר 

 :וכך הוא א מ ר  .ביום מן הימים
אבל , קרערע בו  שיק, האדם פועל לגרום לכך שהעולם ישקע"

 ". בקרע זה אני יוד ע לטפל
אני שם סביבו טבע ת וא ז הוא אינו . רקר הארץ מאיים להתפכדו"

 !"רקיכול להתפ
 ". אני חי כדי שה אנושות  תוכ ל להמשיך לחיות"

אולם ,  מוגזםויתכן כי יש מי שהדבר נראה ל, יהיראולי זה נשמע 
זו אהבה    .האדם את אהבת האל-ברונו גרונינג הב יא לבני. זו האמת

  ,משקיע האת כל האנושות ציל המסו גלת לשבור את עוצ מת  השטן ולה
 . מניצול יתר-  ואת האד מה ה מעונה

חו ויתי את  האהב ה השוררת   ,  בתקופת הש תתפותי  בחו ג יד ידי ברונו
 . שאינה  מוכרת  בעולם ,בין הידידים

 צפי
 ה ם יושבים . מהצפוי א ך בצורה אחרת,נביאי השקר אכן הגיעו
ברתנו   ומכוונים  משם את מ ה ש קורה בח ,בנקודו ת הבקרה של העוצ מ ה

  , הם מציעים לעם ל ח ם ושעשועים, כ מו  הקיסר הרו מ י נירון .המודרנית
האמ ת    .רב ה חירות ה אפשריתי כי הו א נהנה  ממ,ומתעת עים בו  לחשו ב

ברא ש ובראשונ ה   , שבני הא דם צורכים רק את  מה ש מוג ש להם, הינה
בז חילה  . מת   מאודימ סוי"  קליקה"ברונ ו גרונינ ג די בר על . את הרוע

היא  חד רה לכל תחומי ה חיים והוב ילה את כדור   , האיטית כמו  מגיפ
ניתן למצאם לא רק בתעשיית התרופות . הארץ אל עברי פי פחת
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,   בכלי התקשורת,  בפוליטיקה:  אלא בכל  מקום  ומקום, ובמד ע
העניין אינו יכול להיות בהוקעת ההתקדמו ת   , לפיכך. בכלכלה
פעת   האנו שות יכולה להיח לץ מהש .מותיא ו תופעות  מס וי, המדעית

רק אם תפנה לאלוהים ותבצע תפנית מאנ וכיות לאהבת  , נביאי השקר
 . יאב דו נבי אי ה שקר את כוחם  ויעלמו  מעל  פני האדמה, או אז .הזולת

  . עד כההש יג   מאשר חלוטין לתוצא ות  שונות ל ,המ דעגם  אז יגיע 
,    את  חוקי  הבריאה מתוך הר מוניה עם  האל והטב ע יפעילאם האדם

ה קידמה   עוד אז לא  תהרוס  . יום  קשה לד מייןייפתחו בפניו  דרכים שכ
האנושו ת תגלה  אפשרויות שלא   . אלא ת עניק ברכה  לכל חי, את הטב ע

היא תוכל לנ צל כוחות שכיום לא ניתן אפילו למדוד  , שוערו קודם
אך  כל עו ד  מתעלם   המדע  מ קיום   .אותם ב אמצעו ת  מכשור  מ דעי

להרס    הג ורמת ,עשייה חלקית תיש אר פעולתו, האלוהים וחוקיו
 . בשירות נביאי השקר
 את   הם רק צריכים לקלוט, האדם-ל לרשות  בניוהאל מעמי ד הכ

חיים או לתמרן -לענות בעלי , אין צורך לפצל את האטום. מתנותיו
 כוחו ת   ,בידי בורא כל היק ום. יכול-הכוח ה אלוהי הוא  כל .גנים

.   אינם יכולים ל תאר לעצמם,  שהמדענים  ב חלומו תיהם הנו עזים ביותר
אדם המכירים בענווה בת לותם - כוחות אלו נגישים רק לבניואולם
שיגע ון רדיפת כוח   ,  ש חצנות, יהירות .  והפועלים  מתוך  רצון  טוב,באל

הינם ה מנעו לים הנועלים את  השערים  למאגרי הכו ח   ,  ותאווה  לכסף
תהפוך   , כשת כיר האנושות כי היא  תלויה  באל. האלוהי הבלתי נדלים
 .האדמה  מ חדש לגן ע דן
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 ?מדוע ברונו גרונינג: םלסיכו
אינם  יודעים  מה  ,  "תופעת  גרונינג"רבים העומ דים לראשונה  ב פני 

  ולא  ,זה לא  מתאים  לדרך החשי בה ה מושרשת   של ימינו . לעשות איתה
גרוני נג לא היה  רופא  וגם לא   .  פי קטג וריות נת ונות-ניתן לארגון על 

פשר   כיצד התא. דיבר  על אלוהים וגרם  לריפויים,   ו עם זאת,כהן דת
 ? ומ דוע  דווק א גרונינג,הדבר

האדם נשאו  בנטל  הפנימי ו החיצוני  -ברונו הופיע בציב ור בעת  ש בני
סבל ו מצוקה ק בעו את ת מונת ה מצב בגר מניה   ,  חולי .של המלחמ ה

  מ ודעו תהוא  קרא  להם לש ינוי ב .גרונינג  הגיע כ די  לעזור  .המוב סת
אלא   ,  הוא י דע ש לא רק את  הבתים יש  להקים  מ חדש.  ולחזרה בתש ובה

שיתוף הפעולה , לצורך כך. מב חינה גופנית ונפ שית, האדם-גם את בני
החולה  עצמו  חייב ה יה לבטל את    .היה תנאי בל יעבור, של הפרט

הוא  חייב  היה לוותר על   . אמונתו  ב מחלה ולא מץ  את  האמונה  בריפוי
 . שמע ל חוקי האליהרגלים גרועים ולה

ול ח  ללא הרף כוח   שהאל ש,האדם להבין-ברונו גרונינג נתן לבני 
הוא הסביר לשומ עיו כיצד הם  .כוהאדם לקלוט לתואותו יכול  ,ריפוי

מה  .Regelungenעשויים להגרם  וש,יכולים לקלוט את הכוח
 הא דם אינו קולט   םא, התועלת בכך שהאל שולח  בהתמד ה כוח ריפוי

אולם עם הופעת   ,   אם ה אד ם קולט את הכו חות,טעם מה ה?ואות
 ?אמין  במ חלה ובכך  קו טע א ת הלי ך ההבראהשו ב  מ,  כאבים מ חדש

 הינו  Lourdes:  ה מתרגם(למשל בלורד  , לכמה אנשים ניתן  היה לעזו ר
  ,כו חישנו  לו  ידעו  כי  שם ,)ש ל מחפשי  מזור, מקום  עליה לרגל בצרפת

 ?Regelungenכאבי ם המורגשים אינם אלא  ה וש , לקלוטביכולתםש
הינו הרי פויים הלא ,  אצל ברונו גרונינג יוצא הד ופןהדבר, ואולם
.   ה לכה למעשה, שהתרחשו ב אמצעו תו, כי אם רבים  מספו ר, מעטים

שלא   ' החלמות ' ה וא גרם  לדבר שלא פעם תואר כ, ללא מאמץ  גדול
ול מרות    .עיוורים יכלו לר אות, מש ותקים יכלו  להתהלך:  תאומנה

 : ו הצניע ות לומרבהיתה , ההמולה הג דולה סבי ב אישיו תו
 ."  הו א עשה זאת!הו דו לאל, אל תודו לי "
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 ." אלא הכו ח ה אלוהי מרפא בא מצעותי, לא אני מרפא"
ות לעין ת ברונו גרונ ינג ובאמצעו ת הצלחותיו הג לוישי טבאמצעות 

פרחה   , למרות הרס ה מ לחמה .מצאו רבים את הדרך  חזרה לאל, כל
א ינו הורג אלא ,   שאינו מעניש אלא מרפא,בליבם האמונה באל אוה ב

הביא   , לה של התקופה שלא חר ה מלח מהלת וך המצו קה האפ  .מחייה
האדם את  הא מון שניתן   - והעביר  אל בני ,ברונו גרונינ ג את  אור ה אהב ה

 . לשנות כל רע בטוב 
הו א סיים את    .הוא בנה  גשר מ דרך היסור ים אל הדרך האלוהית

 .הנהגת האללעצמם כפיף את מד את ה אנשים להישלטון הסבל ול
 את הק ש ר האישי אל האדם יכול בא מצעות גרוני נג להשיג מ חד ש

 . ידו-יוכל להיות מובל ו מוגן על , כך שבכל מצבי ה חיים, האל
הוא  ,  תו מו הוא נ שא  בסבל  עד  -  ברונו  אף  עשה  יותר  מזאת , ואולם
 :ל א בעלמא ה וא א מר.   את המ חלה עצמונטל על

 אינ כם יכולים ! תנ ו  לי את את ד אגותיכם!כםיתותנו לי את מ חל
 ." הגב ש לי רחב . עב ורכםןאותאנ י אשא ! איתן בעצ מכםלהתמוד ד 

 הו א גילה לכ מה  חברים  ,בשבועו ת הא חרונים לחייו   עלי אדמ ות
מהם   "  הורדו" , עזרהשכל המחלות  שמהן הש תחררו מ חפשי ה

ה וא קל ט ל תוך גופו א ת כל הכאבים ו המצוקה של   . באמצעות  גופו
 .  עזרהמחפשי ה

, לאפילו אי ס ור לפעו. הניעה אותו  אהבה אינ סופית  לעזור לסובלים
 . הוא נש א בס בל  עד תו מו. לא יכלו להס יטו מ דרכו, עוינות ורדיפה

פשר יבכ ך שא .לקח על עצ מו גם ד ברים אחריםהוא , כמו כן
להתקרב   , לאנשים שניסו לנצל את מ צוקת הסו בלים לעשיית רוו חים

זמנו לא  הבינו  מ דוע   -רבים  מבני  .הוא  חשף  את  מ עשיה ם הרעים, אליו
 : ואולם הו א אמ ר,ם כאלהאד-הקיף עצמו  שוב וש וב ב בני 

  . יש לכך  גם הצדקה, גם אם ש גיתי בכך ש סבלת י גנגס טרים לצידי"
אם גרונינג יודע כל כך הרבה מדו ע סבל   ' : אני יודע שהאנשים שואלים

מה  טיבו   ,  )הת והים(האדם - הרי  אני  חייב  להראות לבני ?'אותם לצידו
  .   מזהכך אני ס ובל- וא חר, אני  חייב  להמצי א להם הוכ חות . האיששל
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  ,  לו  לאדם  אחדכן כדאיאש, אדם-ישנם כל כך ה רבה בני  .אך אין דבר
 ." לסבול עבורם

הוא  ,  בכך שברונו  גרונינג ה סגיר  עצמו  לפושעים אלה ול חם  נגדם
 לאנושות להשתחרר מסוג זה ש ל   ואפשר ,פינה את הדרך לסובלים

 ,הוא קרע  את את  המ סכה  מ על פניהם.  ב מוק דם או  במ אוחר, אדם-בני
אדם   - שאין לעשות עסקים מ מצוקתם  של בני,חייו מ ופת לכךוהיה ב
ניתן לה כיר כל אדם המד בר על  מ תן , פי קנה מידה  זה-על . אחרים
 .  בע ודו  מ חפש רק את ה יתרונות לעצמו, סיוע

הינ ה העוב דה  ,  הד בר הבלתי  נת פש בנוגע  לגרונינג, ואולם
ל לא נטו,  גם כיום הוא  מש פיע.שהריפויים מתרחשים גם ל אחר מו תו

 הריפויים .פועל ע דיין כיוםהוא אלא , עימו לקבר  את הכו ח לרפא
: זאת עובד ה.  ו אי  אפשר להפריכם,ידי בדיקו ת רפואיות- על ואושר

הינה פנומנלית   "  ת ופעת גרונינ ג" .פעולתו של ברונו  גרונינג ל א חלפה
 40  כמו לפני ,ההחלמות  מתר חשות היום  .יותר מאשר אי פעם, היום
מפעלו של ב רונו מתפשט   .   גדל בהתמדהמספר הנרפאים .שנה

חיים  - בעלי ימתר חשים אפילו ריפוי  .בהדרגה  על פני כל העול ם
 ה מובילה  את כל ה יצורים החיים ,ברונו  גרונינג פת ח דרך.  וצמחים

: ל א ניתן להכחיש או  לעצור  את ה מפעל .חזרה אל הס דר האלוהי
ל גופו    ע,בכךולהשתכנע  חלהיווככל קורא יכול ! הריפוי הינו אמת

 . שלו
 : ברונו גרונינג

אינכם   : אומר אני היום כמו תמיד! ל תמהרו להאמיןא, אנא מכם"
חובתכם  הינה    .  איני דורש  זאת! חייבים להאמין  במה  שאני  אומר

 ". להשתכנע בכך בעצמכם 



 
 ברונו גרונינג

 
 עם אחיו ואחיותיו
1b 

 )למעלה, שני מימין(כפועל פשוט 
2 

 בכיכר וילהלם בהרפורד
3 
 ...הנכים הולכים

4a 
 ...תקוותה האחרונה

4b 
 כמות עצומה של אנשים סובלים...

5a 
 בטרברהוף שברוזנהיים
5b 
 אנשים נוהרים לגרונינג

6a 
 עם גרטה הויזלר

6b 
 במפגש חוג

7a 
 האיסור לרפא
7b 
 בבית המשפט

8a 
 קברו של ברונו גרונינג

8b 
 חוג ידידי ברונו גרונינג

 
 , שלא ניתן להסביר, יש הרבה"

 ."אך אין דבר שלא יכול להתרחש
 ברונו גרונינג

 



Orderno. 973,02  hebräisch
(Das Wirken Bruno Grönings zu seinen Lebzeiten und heute)

 פועלו 
   של ברונו גרונינג

 במהלך 
 חייו

 וכיום
 

 תומס אייך

 אף שם אחר לא גרם להתרגשות שכזאת כשמו של 1950-ב
אף אירוע לא גרם לתגובות מנוגדות כאלו . ברונו גרונינג

; היו כאלה שאהבו וכיבדו אותו. שסבבו את ברונו גרונינג
ווה היו כאלה שעבורם הוא היה התק. אחרים שנאו ונלחמו בו

האחרונה לאחר דרך ללא הצלחה בניסינותיהם השונים עם 
עבור , עבור אחרים הוא היווה סכנה גדולה. מדע הרפואה

אלה שבמשך מאות בשנים יצרו תמונה של העולם שעמדה 
 .בפני סכנת התמוטטות

?  איזה מין אדם היה ברונו גרונינג שהצית רגשות כה עזים
לא היה עוד .  חרבםאחרים שלפו את; היו שכרעו ברך בפניו

בוטאו !" צילבו אותו"ו" הושענא"זמנו שהביטויים -אדם בן
 .בקרבה כה רבה זה לזה

 :ברונו גרונינג
 .תופעה השווה הסתכלות וחקירה
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