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Ko je Bruno Gröning 1949. leta postal splošno
znan, se je z njegovim pojavljanjem sprožila javna
razprava. Spraševali so se: »Je šarlatan ali
čudodelni izcelitelj, je od Boga dan pomočnik ali
slepar in goljuf ? Ali sploh zmore kaj ali ničesar ni
sposoben storiti?«
V tistem času se je začel spopad mnenj okrog
Bruna Gröninga, ki se nadaljuje vse do danes.
Takrat so mu nasprotovali uradni zastopniki medicinske stroke, danes pa so to pretežno strokovnjaki
za sekte velikih cerkvenih institucij, ki poskušajo
Krog prijateljev Bruna Gröninga uvrstiti med sekte
in očrniti vsa današnja dogajanja.
V nasprotju s tem ta knjižica predstavlja zbirko
pozitivnih glasov o Brunu Gröningu, o samem
Krogu prijateljev Bruna Gröninga, mednarodna
poročila v tisku tistega časa,današnja poročila povzetke iz knjig in brošur pa tudi poročila posameznikov ter strokovna mnenja in priznanja z vsega
sveta. Zbirko zaokrožujejo pisma s prošnjami
zdravnikov iz 1949. leta, poročila o izcelitvah v
tistem času, komentarji zdravnikov in medicincev
danes kot tudi aktualna poročila o uspehu.
Sčasoma resnica vedno pride na dan. Ta zapis naj
služi kot prispevek, ki neodločnim pomaga, da se
odločijo.
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Obrazložitev:
Heilstrom: (izgovorjava: Hajlštrom) Tako je Bruno Gröning označil
duhovno moč, ki povzroča izcelitve. Uporabil je tudi pojma kot sta,
izcelitveni val ali Božja moč.
Einstellen: (izgovorjava: Ajnštelen) Človek se odpre za sprejem Božje
moči, sprejme jo vase.
Regelungen: (izgovorjava: Regelungen) Skozi dotok te moči, se v telesu prične proces čiščenja, ki se lahko izrazi tudi boleče. Bolezen bo
izčiščena iz telesa. To je Bruno Gröning poimenoval Regelungen.

PREDGOVOR
Ko je Bruno Gröning 1949. leta v Herfordu postal znan,
je njegovo pojavljanje v javnosti pošteno razburkalo javno
razpravljanje. Ustvarilo je pravi spopad različnih mnenj. Je
»šarlatan« ali »čudodelni izcelitelj«, je Božji pomočnik ali
slepar in goljuf ? Spraševali so se, ali sploh zmore kaj ali
ničesar ni sposoben storiti?
Mnenja so se žolčno kresala. Uradni zastopniki zdravniške
stroke so Gröninga silovito spodbijali. Tako npr.: tudi
medicinski svétnik dr. Rainer iz Bielefelda po navedbah
časopisa ‚Revue’ ni tajil, da je njegov cilj Gröninga ‚odstreliti’. O nekem Rainerjevem kolegu je 14. avgusta 1949 v ‚
Revue ’ pisalo:
Uradni zdravnik Detmolda dr. Dyes, izrazit Gröningov
nasprotnik, je v razgovoru prevzel glavno besedo. Gröningu
je dobesedno rekel, da lahko dela in dokazuje, kar hoče,
vendar prepovedi njegovega delovanja ne bodo razveljavili.
[…] Dr.Dyes, poln zdravniške domišljavosti in nadutosti, je
bil izredno zadovoljen s svojim stališčem.
V nasprotju s tem se je v Herfordu zbirala množica tistih,
ki so se opredeljevali za Bruna Gröninga in bili njegovi
zvesti pristaši. Ti so verno in resnično izpovedovali, kaj so
doživeli v prisotnosti Bruna Gröninga. Za razliko od Rainerja in Dyesa, ki sta Gröninga rigorozno odklanjala, je dr.
sc. A. Kaul zapisal:
»Iz vseh krajev Nemčije so prihajali in se tu zbirali brezupni in obremenjeni, mladi in stari, ženske, dekleta in
otroci vseh slojev in družbenih stanov: Američani, Angleži,
Belgijci, Švicarji, Švedi, Madžari, Poljaki in celo Romi, ki so
začeli masovno prihajati po uspešni izcelitvi nemega rom7

skega otroka. Hromi, slepi, gluhi, množica bede in človeške
stiske, nesrečni ljudje, ki so se ali pripeljali v luksuznih
avtomobilih ali se premikali z muko, opirajoč se na bergle,
in to tisti brez upanja kot oni, ki so še upali. Na tisoče jih
je prihajalo z eno samo željo – prejeti izcelitev. Niso se
spraševali, če je bilo za to, kar se je tam dogajalo, izdano
dovoljenje neke uradne ustanove ali ministrstva. Niti se
niso spraševali, če temu pritrjuje znanost ali se ne strinja s
tem, pa tudi ne, če je tisti, ki naj bi jih izcelil, mesija ali pismouk. Oni so želeli le izcelitev od svoje človeške bede in
spet postati ljudje, sposobni za delo, ter biti ponovno
zdravi.«
Med to ljudsko bedo in nastalimi prepiri okrog Bruna
Gröninga zeva globok prepad človeške nemoči. Pojavljali
so se dvomljivci, skeptiki, ljudje, željni senzacij, konkurenti,
nevoščljivci, klepetavci, pozerji, domišljavci, naduteži in
tisti, ki so želeli pozornost javnosti. Vsi so verjeli, da je
potrebno o tem spregovoriti, da se mora zastopati právo in
zákon ter ščititi javni red in sigurnost. Zaradi bede, ki se je
tu pojavljala, bi morali vsi utihniti in se oddaljiti brez besed.
Če človek, ki je 20 let ležal, hrom kot živo truplo, nenadoma
vstane in se z negotovimi koraki postavlja na noge, je to
nekaj nezaslišanega, nekaj, kar je mimo vseh običajnih in
mogočih okvirov vsakdanjega. Zanj in za nas se je zgodil
nedojemljiv čudež. Celo če spretno analiziramo in se sklicujemo na izjavo, kako še ni znanstveno raziskano, ali je
Gröningova izcelitev bolezni stvarna ali le namišljena, je
stvar še nedorečena. Je bila 70-letna, hroma gospa Klimphova iz Ennigerloha W. Ostenfeldstrasse 123, ‚namišljeno’
ali ‚resnično’ bolna? O tem naj se izrečejo zdravniki, ki so
jo do takrat neuspešno zdravili. Dejstvo je, čemur sem tudi
sam priča, da se je starejša gospa 16. junija 1949 okrog 14.
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ure po sedmih letih brez tuje pomoči dvignila s stola in
sama začela premikati roke. Zame je to čudež mimo vseh
spoznanj človeškega uma, do katerih ne moremo priti niti
z računicami niti z izračunavanjem.
Takrat je že prihajalo do spopada mnenj okrog Bruna
Gröninga, kar sega še v današnji čas. Razlika je samo v tem,
da so mu takrat nasprotovali uradni zastopniki pristojnih
zdravniških združenj, danes pa so to pretežno strokovnjaki,
ki zastopajo sekte velikih cerkvenih institucij, ki poskušajo
Krog prijateljev Bruna Gröninga uvrstiti med sekte in tako
očrniti današnja dogajanja.
V nasprotju s tem ta knjižica predstavlja zbirko pozitivnih
glasov o Brunu Gröningu in o Krogu prijateljev Bruna
Gröninga. Mednarodni tisk je poročal takrat, kot poroča
danes in prinaša povzetke iz knjig in brošur. Poroča tudi o
izcelitvah, prinaša strokovna stališča in priznanja z vsega
sveta. Zbirko dopolnjujejo pismene prošnje zdravnikov iz
leta 1949, takratna poročila o uspehu pa tudi aktualni
komentarji zdravnikov in medicinskih strokovnjakov.
Resnica sčasoma le pride na dan. Ta knjižica bo tistim, ki
so bili še neodločeni, pomagala, da se bodo lahko lažje
odločili.
thomas eich
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ZA UVOD
Dobro sebi prebija pot,
Dobro vedno zmaga!
Da, resnica se prebija.
Resnica zmaguje.
Kar je resnica, je resnica.
Resnica nikoli ne sme biti izkrivljena.
Resnica edina obstane.
bruno gröning
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V TISTEM ČASU

BRUNO GRÖNING
V OGLEDALU TISKA
»Nedavno je v Duisburg-Beeck-u 42-letni Bruno Gröning iz Gdanska uspel, da se je govorilo o njem. Na daljavo
je izcelil hromo žensko, ki je ni niti videl niti poznal.«
stern, 29. maJa 1949

»Po vsem svetu govorijo o njem: Bruno Gröning :
šarlatan ali čudodelec, okrog katerega se zbirajo ljudje. […]
Odkar se je čudodelni doktor Bruno Gröning naselil v Herfordu, naval množic ne popušča. Tisti, željni senzacij, bolniki, medicinci, novinarji, Nemci, Angleži Američani se
pojavljajo pred hišo na Wilhelmovem trgu, da bi videli
človeka, okrog katerega krožijo legende. Telefoni neprestano
zvonijo, tudi do 500-krat na dan, dnevno prihaja do 2000
pisem, in to ne samo iz Nemčije, ampak z vsega sveta.
Nekega popoldneva sem v eni uri naštel 116 parkiranih
avtomobilov, a 4000 ljudi je takrat na Bruna Gröninga
čakalo do polnoči.«
westfälische rundschau, 23. JuniJa 1949

»To je resnično čudovita zgodba. Ta izcelitev je postala
senzacija v Severni in Zahodni Nemčiji. Herford je z
Brunom Gröningom postal romarski cilj tisočih ljudi z
vseh predelov Nemčije. Njegove čudodelne izcelitve so se
širile od ust do ust. Vsi so se ukvarjali s tem človekom:
znanstveno-raziskovalne komisije, vlada v Nordrhein
-Westfalnu, policija in novinarji. Za ene je bil dobrotnik,
prerok, Božji odposlanec, za druge šarlatan. […]
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Čudodelnemu doktorju iz Herforda se ni moglo oporekati
vidnih uspehov. Hromi lomijo bergle, slepi ponovno vidijo,
astmatikom, pljučnim in želodčnim bolnikom se je ponovno
vrnilo zdravje.«
münchner merkur, 24. JuniJa 1949

»Herford postane cilj tisočev. Tu mi razum odpove!
Bruno Gröning izceljuje neme, slepe, hrome. […] O tem,
da je Gröning eden največjih fenomenov našega časa,
soglaša mnogo strokovnjakov.«
süddeutsche sonntagspost, 25. JuniJa 1949

»Zdravniki se čudijo. Bruno Gröning je vsakodnevna
téma razgovorov, je številka ena v britanski coni. Kar koli
se je slišalo ali govorilo od Flensburga do Rajne, razgovor
je vseeno vedno tekel o ‚čudodelnem doktorju’. Njegovo
obstajanje je nenadoma zasenčilo vsa aktualna dogajanja.
Ljudje so pozabljali na svoje vélike in male skrbi in misli
usmerjali na človeka, ki je sam o sebi rekel: ‚Jaz lahko bolne
naredim zdrave.’ V zadnjih dneh ga je pot vodila od Herforda prek Hamburga do Kiela in Schleswiga. Kjer koli se
je pojavil, tam se je novica širila s hitrostjo vetra. Bolniki so
hiteli k njemu. Tu in tam se je slišalo: ‚Zdrav sem, Bruno mi
je pomagal!’«
die welt, 28. JuniJa 1949

»Gröningove izcelitve niso imele ničesar skupnega z medicino.
Bruno Gröning je izzval hudo napetost na področju zdravljenja.
Ko so mu prepovedali delovanje, je naenkrat izginil brez sledu in
šele kasneje se je izpostavilo, kje se je pravzaprav zadrževal. Ilustrirani časopis ‚Revue’ je angažiral profesorja medicine in dva
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novinarja, da bi skupaj raziskali fenomen Gröninga. V nizu
člankov zdaj objavljajo rezultate svojih raziskovanj. Po objavljenem strokovnem mnenju profesorja G.H. Fischerja, izvedenca
iz Marburga, in psihologa Germerja o raziskovanju, ki so ga
izvedli v sodelovanju z Vseučiliško kliniko v Heidelbergu, izhaja,
da Gröning ni šarlatan, ne hipnotizer, niti čudodelni doktor, pač
pa nadarjen psihoterapevt brez vsake zdravniške izobrazbe. On
je, pravzaprav, zdravnik za dušo in je za znanost zanimiv. Na to
področje prinaša nov, uspešen psihoterapevtski način dela.
Potrjene so tudi govorice o njegovih izjemno uspešnih izcelitvah.
S tem je Gröninga priznala znanost, vendar napetosti, ki so nastajale okrog njega, postavljajo pred nas ogledalo, v katerem lahko
prepoznamo niz žalostnih stanj našega časa – množico
neizceljivih.«
passauer neue presse, 10. septembra 1949

»Bruno Gröning ne bi smel doživeti neuspeha zaradi bednih paragrafov. Dr. Ehard, predsednik ministrstva, je v ponedeljek na tiskovni konferenci pojasnil, da zaradi paragrafov
ne bi smeli dopustiti, da propade delovanje izjemnega
človeka, kot je Bruno Gröning. Po njegovem prepričanju
Gröning ne bi smel naleteti na toliko težav pri iskanju odobritve dela za Bavarsko.«
münchner merkur, 7. septembra 1949

»Bruno Gröning, nesporno nadarjen človek z izjemnimi sposobnostmi in močmi, za katere je težko najti
pojasnilo, ni bil v letu 1949 več kos velikim pritiskom.
Na koncu je ostal popolnoma izoliran, nezaščiten in
povsem prepuščen samemu sebi. Takrat je kazalo, da se
pripravlja popolna reforma v zdravstvu. Ko se pojavi na
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stotine in tisoče bolnih trpinov, ki iščejo zdravje in
izcelitev, ko se v nešteto duš ponovno vrne upanje,
trdno verjamemo, da je čas za nujne in temeljite reforme
na področju zdravstva.«
vegetarisches universum, JuniJ 1953

»Téma Bruno Gröning odmeva po deželi v stalno spremenjenih oblikah. Prinašalec upanja ali čudodelnik! Gröning, ki je že 1949. leta s svojimi izceliteljskimi uspehi izzval
najbolj žolčno nasprotovanje zdravniške znanosti, je danes
še vedno eden najpomembnejših pojavov duhovne zgodovine izcelitev. Od prvih razburjenih spopadov z znanostjo, in to od Herforda do Traberhofa, vse do današnjih
dni razprave o Gröningu niso prenehale.«
neues europa, 1. oktober 1955

»Bruno Gröning – njegova beseda izganja bolezen. […]
Že več kot desetletje Bruno Gröning dokazano izceljuje.
Težko je oceniti njihovo število. Beseda teče o tisočih.
Zaradi svoje metode dela se je moral že večkrat zagovarjati
pred sodiščem. Morali bi ga oprostiti krivde. Tudi zdaj ga
zanesljivo čaka zelo oporečen proces. Po vsej Nemčiji
obstajajo Gröningova združenja, katerih člani s
spoštovanjem gledajo na človeka, ki jim ni prinesel le
izcelitev, ampak tudi rešitev duš.«
das neue blatt, JuniJ 1957
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GLASOVI O BRUNU GRÖNINGU
»Gröning je edinstven pojav, ki ga ni mogoče uvrstiti niti
v psihoterapevtsko niti v psihološko šolo. Prepričan sem,
da je bil globoko veren človek. Skromen, verodostojen,
dobrodušen, vedno pripravljen pomagati.«
helmut kindler

Založnik

»Izkazalo se je, da gospod Gröning ni nikoli nikogar, ki je
prišel k njemu, telesno pregledoval. Ne poznam niti enega
primera, da bi se katerega pacienta dotaknil, nisem slišal, da
bi bolnika nagovarjal, naj se odreče strokovni medicinski
pomoči. Tudi zdravíl ni nikomur predpisoval. […] Gröning
za izcelitve nikoli ni zahteval plačila. Sam ga nisem nikdar
smatral za šarlatana. Brez kančka dvoma globoko verjamem, da skozi njega prihaja moč, ki privede do izcelitve.«
Škof dr. hermann kunst

Od 1949 do 1977. pooblaščenec Sveta
protestantske cerkve v Združeni Republiki Nemčiji

»Nihče ne more oporekati temu, da je Bruno Gröning izcelil
več ljudi, ki so do takrat veljali za neozdravljivo bolne. Šolska
medicina se je na vso moč trudila pojasnjevati, kako take
izcelitve niso nič nenavadnega, saj gre le za duševna obolenja.
Sprašujem se, zakaj je potem zamolčala, da je prav na tem
področju zdravljenja odpovedala oz. imela sama tako malo
uspeha? Morda so bili tako redki primeri, da se o njih raje ni
govorilo? Nova metoda zdravljenja v Herfordu zasluži vso
pozornost, ki jo je z izcelitvami izzvala.«
dr. sc. a. kaul
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»Nedvomno je iz Bruna Gröninga izhajala občutna moč
in mnogo njegovih uspehov meji na to, čemur v ljudskem
jeziku pravijo ‚čudež’. «
dr. Jens bergfeldt

„»Dragi moji prebivalci Rosenheima! Govorim vam na
osnovi današnjih lastnih doživetij. Sèm sem v prvi vrsti prišel
kot bolnik, ampak hkrati tudi kot bavarski uradnik in opazovalec. Nikoli v življenju mi ni še nihče postavil tako natančne
diagnoze. To, kar je napravilgospod Gröning, ni uspelo niti
najbolj priznanim profesorjem. Vse se je zgodilo v nekaj kratkih trenutkih, čeprav se me ni niti dotaknil. Trdno verjamem v
svojo izcelitev in vse do najvišjih vladnih krogov nosim odgovornost za vse to, kar se tu dogaja. Ne oziram se na to, če bo
to ugajalo določenim gospodom ali ne. Vi že veste, na koga
mislim s tem. Najpomembnejše je, da je bolnim pomagal.
Svoje službene obveznosti sem opravljal štiri leta podnevi in
ponoči, zaradi česar sem težko zbolel. Za zdravljenje sem
zaman žrtvoval polovico svojega bogastva. Govorim v svojem
imenu in za vas vse. To se mora slišati povsod, ker moram
ostati zdrav za vse poštene ljudi. Hvala vam, gospod Gröning,
hvala za vašo pomoč! Naj vam gospod Bog da moč, da boste
lahko pomagali vsem ljudem, ki prihajajo k vam z močno vero
in odprtim srcem. Namenjeno bolnikom: 'Še naprej trdno
verujte v Gröningovo umetnost izceljevanja in vsi pomagajte,
da se premagajo vse težave.'«
MINHENSKI NAČELNIK POLICIJE PITZER

Iz Traberhofa pri Rosenheimu 1949. leta

»Če povem po pravici, sploh nisem hotel govoriti o
Gröningu, ker sem na dogajanje okrog njega gledal zelo
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skeptično. Osebno sem se želel prepričati, kaj se pravzaprav
tam dogaja. Danes sem doživel pravi šok in težko najdem
besede, s katerimi bi to opisal. Več vam ne morem reči. Vse
vas prosim, verjemite v poslanstvo gospoda Gröninga.«
BAVARSKI CSU - POSLANEC V DEŽELNEM ZBORU HAGN,

Na Traberhofu v Rosenheimu 1949. leta

»Na vsak način bi zdravniki in bolniki morali biti hvaležni,
da se je pojavil tak človek, kot je Gröning in da se o njem
govori. To bo vzdramilo znanstveno zavest 20.stoletja.«
PROf. SCHULTZ-HENCKE

»Spoštovani gospod Gröning! V ‚Frankenpostu’ sem bral
o vaših izcelitvah in sodnih procesih. Prepričan sem, da
gospod Bog lahko čudežno deluje prek ljudi. Sodeč po
poročilih, verjamem v resničnost vaših izcelitev.«
alois reichenberger

Katoliški duhovnik

»Kot zdravnika me je fenomen Gröninga tako zanimal,
da sem več tednov v njegovi družbi preživljal dneve in noči.
[…] Za nas, zdravnike, je Gröning uganka. On lahko z
osebnim kontaktom in močno koncentracijo v kratkem
času izceli trpečega, celo slepega bolnika ali vsaj ublaži
bolečino, o čemer sem se sam prepričal. Sposoben je celo,
kar je čisto neverjetno, doseči izcelitev na daljavo ali znatno
izboljšanje, in to brez konkretnega kontakta z bolnikom.
Tudi temu sem bil sam priča. Mi, zdravniki, se moremo in
moramo od gospoda Gröninga zelo veliko naučiti.
Nesporno je dokazano na več sto primerih, kako je mali
Gröning mnogim pomagal in tudi v celoti izcelil take, kjer
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so zdravniki in vsa zdravniška znanost popolnoma odpovedali.«
DR. MED. ZETTI

Zdravnik splošne prakse

»Za vas sem zvedel iz ilustriranega časopisa ‚Quick’
04.06.1949.leta. Iz časopisa sem razbral, da vam je policija
na osnovi nekega zakona […] prepovedala vašo dejavnost.
Kolikor mi je znano, a sam sem imel veliko priložnosti zbirati izkušnje o medicinsko - političnih zadevah, taka prepoved sploh nima pravne osnove. Prepričan sem, da vaša
dejavnost ni isto kot zdravniško zdravljenje. Sodeč po
pičlih obvestilih iz časopisov gre pravzaprav za take
vsebine, ki sodijo bolj na področje vere kot pa zdravniškega
zdravljenja. Preprečevati s policijskimi odredbami tovrstne
izcelitve je popolnoma zgrešeno. Menim, da je poseganje
policije v kraljestvo Duha v bedni zgodovini človeštva vsakokrat znova bedno in v bistvu daleč od resnice.«
dr. med. braumann

»Kot predsedujoči v Pokrajinskem združenju zdravilcev
Schleswig – Holsteina spremljam vaše delo in postopke
oblasti, uperjene zoper vaše delovanje. Prepričan sem, da
bo zmaga na vaši strani. Oblast vam bo morala izdati
dovoljenje za delo zdravilca.«
hugo berg

Predsednik Nemškega zdravilstva,
Pokrajinsko združenje Schleswig – Holsteina
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»Kot jaz tako tudi številni moji kolegi spremljajo vašo
pot. […] Očitno ste dokazali, da morete izceljevati, ker
posedujete dovolj moči, več kot jo imajo vsi tisti, ki na
sodišču razglabljajo o vašem delu. To so drobne, zaslepljene duše, ki so v dobi materializma popolnoma izgubile
kompas. Ne morejo ga ali pa ga nočejo več najti. Na našem
strokovnem šolanju smo govorili o vas. Zagotavljam vam,
da vsi mi, nas 50 kolegov, gojimo do vas najtoplejše simpatije.«
w. theegarten

Zdravilec homeopatije in terapije sevanja.

»Pozorno smo spremljali vsa dosedanja poročila o
vašem delovanju. Iz srca vam želimo, da vam oblasti
kmalu z razumevanjem pridejo naproti. Zlasti zastopniki
naravne medicine lahko dokažejo, kako pristranska in
zadržana je nemška birokracija, ki že leta dela na tem
področju. Kar bo v vašem interesu naša organizacija
lahko storila, bomo z veseljem objavili. Pozdravili bomo
vaša dejanja, če se nam boste odzvali. Naši člani z
največjo pozornostjo spremljajo vašo usodo.«
kurt schönderlein

international

Predsednik lige za naravno medicino in
society of naturophatic physicians

»Od prvih začetkov v Herfordu in vse do danes sem v
časnikih in časopisih spremljal vašo dobrodelno
dejavnost. Trdno sem prepričan v vašo izceliteljsko
sposobnost, ki žarči iz vas. Obstaja veliko ljudi, zlasti
med tako imenovanimi učenimi, ki verjamejo samo v
tisto, kar vidijo in kar lahko izmerijo. V nasprotju z njimi
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sam menim, da do zdaj kljub svoji domišljavosti poznamo
le majhen delček moči, ki vzdržuje svet in pogojuje njegov red.«
prof. dr. karl escherich
Vseučiliški prof. medicine, častni doktor agronomije in
gozdarstva.

»Iz njega je izžarevala neverjetna toplina. Zelo dobro
smo se počutili v njegovi bližini. Večkrat sta nas s
soprogo obiskovala. Skupaj smo molče obsedeli. Z njim
ni bilo potrebno veliko govoriti. Že samo njegova prisotnost nam je dajala izjemno moč.«
hella emrich

Zdravnica in sozaložnica časopisa »Neues Europa« .

»V sekundi sem začutila sigurnost vase, dobroto, skromnost, potrpežljivost. To občutijo samo tisti, ki so v popolnosti povezani z Bogom. Pridobila sem najgloblje zaupanje.
Radostno sem lahko doživljala resničnega človeka, ki je
praktično utelešal vse tisto, kar sem v teoriji obvladala.
V Brunu Gröningu sem spoznala človeka, ki je bil najgloblje povezan z Bogom. Poznal je samo eno. Zaradi tega je
bil na tej naši Zemlji. Vedno je bil pripravljen pomagati.
Ljudem je ponovno vračal vero, da bodo lahko rešeni
večletnih obremenitev in celo neozdravljivih muk. Svoj
notranji mir in gotovost je prenašal na vse, ki so bili v njegovi bližini. Nesebično je pomagal mnogim in jim vračal
vero v Dobro. Vedno je bil potrpežljiv in strogo predan
resnici. Da bi pomagal ljudem, ki so bili potrebni pomoči,
je žrtvoval dneve in noči.«
grofica anny ebner von eschenbacha
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»Najpomembnejše, kar sem slišala iz njegovih ust, je bilo
naslednje: ‚V Boga morate verjeti, a meni morate zaupati.’
To je postal temelj njegovega delovanja. […] On ni stvari
izmišljal niti se ni lagal. Dobro se je zavedal svojega poslanstva, ki mu ga nihče ni smel odvzeti. Dokazal je, da je
mogoče duhovno izceljevati. Duhovna izcelitev ne izključuje
drugih metod zdravljenja, vse lahko ostanejo. Gröning je
vedno govoril: ‚Bog je izcelitelj.’ […] Bil je resnično človek,
ki je ljubil Boga. […] Poslušal je svoj notranji glas in kljub
vsem opozorilom in nevarnostim, ki so se mu postavljale
na pot, je še naprej delal samo eno: vedno je pomagal. Ni
se dal zavesti za nič na svetu. To je pravzaprav tisto, kar
odlikuje takega človeka. Nekateri postanejo podložni tistemu, ki pravi: ,Ti lažeš!' Ko nekdo govori resnico, takrat
enostavno govori samo resnico.«
katharina dichtl

Zdravilka

25

26

STROKOVNA MNENJA IN PRIZNANJA
»Bruno Gröning ni šarlatan, hipnotizer ali čudodelni
zdravnik, ampak talentiran, medicinsko nešolan psihoterapevt (zdravnik duše). On se trudi iz otroško naravnega in
versko utemeljenega sočutja pomagati ljudem v njihovi
duševno pogojeni (psihogeni) bolečini, ki je telesno
izražena. Najpogosteje gre za organske bolezni, za psihosomatska obolenja. […] Gröning je izrazito naravno talentiran za psihoterapijo. […] Njegova odločujoča temeljna
nadarjenost je njegova nadpovprečna duševna sposobnost
vživljanja. Povezana je z naravnim talentom za izceljevanje
ljudi. Obe naravni nagnjenosti izhajata iz njegovega
optimističnega, do ljudi neposredno odprtega bitja, ki je
razen tega še prežeto s samozavestjo in jasno usmerjenimi
cilji. Vse te lastnosti so bistvenega pomena za dobrega
psihoterapevta, a pri njem so bile še izjemno izpostavljene.«
PROf. DR. HEINZ GERD fISCHER

Strokovno mišljenje ob raziskovanju v Heidelbergu 1949. leta

»Gröning ima izjemno sposobnost koncentracije in pomnjenja. Inteligenca mu je v poprečju dobra. […] Posebno
učinkovit je tudi v prepoznavanju miselnih povezav v
človeških situacijah. […] Gröning je izjemno občutljiv za
duševna stanja. Zna se samoobvladovati in to prenaša tudi
na druge. Raziskovanja in testi so pokazali, da ob relativno
skromnem znanju razpolaga z inteligenco, ki leži na zgornji
meji povprečja, a nanaša se posebno na duševna stanja. […]
Je izredno samodiscipliniran. […] Ob vsem tem je še
obdarjen z resničnim sočutjem. Njegovega delovanja na
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tiste, ki iščejo izcelitev, ni mogoče pojasniti z negativnimi
karakteristikami.«
prof. dr. Jung, dr. med. kornhuber

Psihiatrična klinika za živčno obolele Freiburg

»Gröning ni privatna oseba, saj se za njegovo življenje
zanimajo tisoči, ki so že dobili izcelitev kot tudi na tisoče
tistih, ki bi izcelitev še mogli dobiti. Razen tega je eden
najvidnejših nosilcev novo nastale ideje življenja. […]
Potrebno bi bilo razmisliti, kako se z odkritjem pramoči, ki
se pojavlja v fenomenu Gröning, lahko reši zavest človeštva.
Vsekakor bi bilo potrebno tudi premisliti, kako bi se ta
moč, ki jo je mnogim ljudem ponudil kot posebno in
čudovito pomoč, mogla duhovno dojeti in razumeti.«
dr. med. Josef gemassmer

Strokovno mišljenje o Brunu Gröningu

»Že več kot 35 let dobro poznam področje duhovnega
izceliteljskega delovanja in iz lastnih izkušenj sem do Bruna
Gröninga znatno manj nepristranski od ostalih, ki na tem
področju še nimajo izkušenj, saj so premalo poučeni in zato
negotovi. Moja sodba o njem ne temelji samo na časopisnih
poročilih, ki si največkrat nasprotujejo, ampak na pogostih
osebnih srečanjih. Spoznal sem ga kot človeka najboljših
želja in čistih namenov. Sploh ne dvomim o njegovih
posebnih sposobnostih, ki se jih on sam v popolnosti
zaveda. […] Za strokovnjaka na tem področju, kar dela
Bruno Gröning s svojimi bolniki, ni nič nenavadnega. Vse
temelji na nespornih zakonitostih. Poznam ga kot človeka
z dobrimi izceliteljskimi sposobnostmi in čistimi nameni.
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Stroka sploh ne sumi, ali bi potrdila njegove sposobnosti za
blagor številnih ljudi, ki jim resnično lahko pomaga.«
dr. med. wilhelm beyer

Izvedensko mnenje

»Bruno Gröning je nedvomno obdarjen z duhovnimi
izceliteljskimi močmi in je pokazal izjemne uspehe s svojim
duhovnim načinom izceljevanja. Ta milost mu je dodeljena:
- ker on s tem želi ljudi navesti, da verjamejo v Boga
in jih spodbuditi k dostojnemu, urejenemu življenju.
- ker on iz čisto človeškega sočutja v prvi vrsti sprejema siromašne bolnike in nikoli od nikogar ne zahteva
nikakršnega plačila.«
DR. wALTER LUTZ

»Gröningovo delovanje ni spopad med ogledali, niti stvar,
ki se prodaja na tržnici. Ne postavlja se nad uradno medicino. Predvsem je to moralno dobro delo, ki se zoperstavlja
našemu materialistično usmerjenemu, brezdušnemu,
sebičnemu, ateističnemu časovnemu obdobju brez ljubezni.
[…]On je mojster notranjega duševnega življenja, poznavalec globin duše. Svojih spoznanj ne dolguje strokovnim
študijam, ampak neposredni povezanosti z izven zaznavnim svetom. On ustvarja Dobro in premaguje zlo. Če
želimo biti pravični do dogodkov okoli Gröninga, se
moramo odmakniti od materialističnega načina razmišljanja
in zavestno vključiti versko duhovno razmišljanje. Moramo
priznati duhovno-božanski svet in potrditi dejstvo, da gospodu Gröningu iz višjega božanskega sveta pritekajo
občutkom nedoumljive božanske moči, ki jih stalno oddaja.
[…] Gröning je izjemen fenomen, ki ga si znanost ne zna
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razložiti. […] Vzporejamo ga lahko s Sokratom, Ivano
Orleansko, Gandijem in Albertom Schweizerjem, ker se je
tudi on v popolnosti žrtvoval za vsesplošno Dobro. […]
Njegovi čudoviti uspehi so tako enkratni, da je postal že
prava zgodovinska osebnost. Prihodnji rodovi se bodo še
ukvarjali z njim in njegovim delom.«
prof. Josef hohmann

Direktor srednje šole, zgodovinar in znanstvenik mejnih znanosti
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PROF. H. C. BRUNO GRÖNING
»Universala Akademio de la Regado Kosmos-Astrozofia«
Podelitev Brunu Gröningu 13. oktobra 1955 v Trstu, častni
profesorski naslov »Profesoro de Psikoterapio«.
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