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 .הינו ולעולם יהיה אלוהינו
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Eine tiefe Verbundenheit auch zu Tieren … 
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 הקדמה

  הקונבנציונלית יש מספר גדל ו הולך  של אנשים המוצאים כי הר פואה כיום
  לא .  בריאותםאינה מרפאה אותם  ולכן מח פשים דרכים אחרות להחזיר  להם את 

אלא  גם  ,  המ תעניינים בר פואה טבעי תאנשיםרק שיש מ ספר ג דל והולך  של 
ועכשיו   ,    נחשב כ טאבובותרש במשך  שנים , כאלו המעוניינים בריפוי ר וחני
-נו שא זה מ טופל באופן שלילי על,  שנימצד.  דורש תשו מת לב הולכת וג ו ברת

צדדי מ קרים אינדיבו דואליי ם המעוררים את  -חד המציגה  באו פן ,  ידי התקשורת
 .כלליהספק לגבי א מינות הריפוי ה רוחני באופן 

 בר  יםולעית הדעות  שב דרך כלל מ שולל לגמרי  מכל ידע  מוצ ק  בנושא  שפע
 לאור   במי וח ד.    מ דגיש  את  ד חיפות הצו רך בדיוו ח  ח סר רגשנו ת–מחלו קת  

כשמחירה הא סטרונ ומי   ,  המ ודרניתההתעצמות  ההדרגתית  במ שבר הרפואה 
.   במספר החוליםהתלולהבעשרות השנים האחרונ ות י כול רק להשתוות לעלייה 
 פכניתמ הו דורש פעילות , משאיר מ עט  מאו ד מ קום ל ח ילוקי דעות  ספקולטי ביים

 . מחו גים אחראים

- בתי200' 50-בסוף  שנ ות ה ,  "צו דק  שמחלים  מי"  על העיקרון בהתבס ס
.   הבריאות ה ממלכתית של בריטניה אי מ צו את הריפוי הרוחניבשירותחולים 
 הבריאות   מועצת  1.חולים מא מצים את הריפוי הרוחני- בתי 1800- ככיום

 ל הסביר ה חלמות  הק ורות   אינו יכול הרפואה  מד ע"הכללית של בריטניה  מו דה  ש
   2. "בשיטת הריפוי הרוחני

 ממ שלתייםידי ח וגים  -קב לת הריפוי הרוחני  על,  לעומת  זאת,  בגרמניה
לרפואה קונבנציונלית עדיין נראית כנמצאת ברמה הזהה לזו שבארצות 

 ב חוק  והמחלים הרו חני אינו  מעוגן הריפו י הרוחני אינו בגרמניה.  מתפתחו ת
 וכללים מקצועיים ברפובליקה הפדראלית אפילו אוסרים חוקים.   מכוסה  חוקית

 עם מרפאים ברפואה מש לימה או עם מרפאים  פעולהעל הרופאים לשתף 
  בלתי  בכוחשריפוי ,  מעל להבנת ם של רבים בת חום הרפוא הזה  3.רוחניים
כיון שהם  מוצא ים שקשה להם לראות  , יכול להשפיע על הגוף האנושי, נראה

 . של המדע ה קונבנציונלי הצרים לגב ולותמעבר 
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  בקשר  קלוקלד עות  קדו מות   ומידע  ,  עדיין יש ה תנגד ות א די רה שכזאתאם
ניתן רק   , לריפוי רוחני שעליו יש  להתגבר ב עידן הנוכ חי ו במי וחד  בגר מניה

 אילו קשיים עמד ו  בפני ברונו גרונינג ברג ע שפורסמו הה חלמ ות  לדמיין
 . '50- להן בשנות ה א חראיהמדהי מות שהיה 

ובעזרת  , בעובדו תדעות אי דיא ולוגיות שהתהו ו ללא גיבו י ,  קנאה, בורות
  להתנגדו תיצרו לגבי איש זה תמונה בתק שורת שגרמה , מח קר שטחי מ טיל אימה

) 2ראה פרק (דעות מקצועיות , מחפירה לעדויות בנות ז מנ ו של עדי ראייה
 לכך בנוסף.   ה חלמה שהתאפשר  לי לעיין בהם עבור כתיבת ספר זהחות" ודו

 .   אותושהכירוהתאפשר לי לשוחח עם  אנש ים רבים 
, הרוחניז כיתי להבנה יותר מעמיקה  של הריפוי ,  החקירה שעשיתיבמהלך

והתבהר לי יותר ויותר חלק מהרקע שהביא להתנגדות  המסיבית לצורת הריפוי 
 מ דוע   הבנתי .   ידי הח ברה- והרא שונית הז את  של המו סדו ת שהו קמ ו על העתיקה

,   כו ח הרו חשלשהציג  בצורה קיצונית  את  הידע   המוד חק  ,  נגאדם כברונו  גרוני
והציע ללא תשלום לאלפי חולים שהוכרזו כחשוכי מרפא בהתאם לשיטות  

יהווה סכנה עב ור ,  של הרפואה הקונבנ ציונלית לזכות בהחלמה מו ח לטתהאבחון
 .  מ בוס ס על  בורות ו סבל האוכלוסייההיהחברה שכו חה 

 הרפואה  מדער לגבי הנדון בעניין תפקידי יזרע או,  שלא פורסם בעברחומר
אך  , ותעשיית הרוק חות  והמיזו ג  הרה האסון עם הרפואה ו ה מוס דות הציבוריים

 .  אחריות הכנ סיות ה מוביל ות לגבי הס תרת האו מללות  בתקופתנוגם
  בתקופתלא רק קרו  ,    המניע  לכתיבת  ספר זה היה בכך  שההחל מותהבסיס 

ום  הן מ משיכות  לקרות ואף  ב מספרים  אל א שגם כי, חייו של ברונ ו גרונינ ג
רק בכך שהמ חלימים  ,   לגבי מ קר י מחלות ה גוף ה ח מורותוגדליםהולכים 

שי טתו  של , שלמר בית הצער  האמונה לוק ה ב חסר, בתקופה . משתמ שים בשיט תו
 מציעה אפשרויות החלמה שלא – וכרופא אני משוכנע בכך – גרונינגברונו 

 . כא פשריותהדעתיכולתי להעלות על 
, " לריפויניתנים לא"ידי הרפואה הקונבנציונלית כ-שהוג דרו על, ליםחו

 ". לריפוי נ יתן בלתי"יכולים להפעיל כוח ריפוי שלא מכיר את המלים 
 אני  גם ק ורא לעמ יתיי להבין כי עליהם  אך .   אנשים  אלו כתב תי ספ ר זהעבור

 , מו סרית  כלפי המטופלים שלהםכהתחייבותלהרחיב את גבולות היד ע שלהם 
צדדית  - הדוג מטיו ת של המגמה הגופנית הח ד מהמגבלו ת ולשחרר את עצמם 



15 

 כשילמד ו לא  רק.  הרוחני לכוונן עצמם לריפוי על יהם.  הקונבנציונליתברפואה 
כפי שכינה ברונו , העל למען כל האנושות- עם רופאיח דאלא , לעבוד נגד

פואה  מהקיום ה מעו רפל של איש הרלהתנתקהם יו כלו , גרונינג את אלוהים
 . ויהפכו לרופא אמיתי

 .   על מ סר שלא ניתן לטעות בו מאותת רופאים שהעיזו לעש ות צעד זה  הצלחת
 מתיאס קאמפ

 
 
אני מ אמין שלריפוי  מטאפי סי בשי טות  רוחניות  יהיו  אפשרויות עתי דיות  מעל  "

בצדק א ו שלא  , ואני מא מין ש הטוו ח שלהן יעלה בסופו ש ל דבר.  לכל דמיון
אני רואה לפניי .  וגם יחב וק  כל חי" פונקציונלי"נים כי ום על זה שאנו מכ, בצדק

למשל לגבי גי דולים , שחר עידן  חדש  בו כאשר א דם ישקול ניתו חים מ סויימי ם
יעשה זאת רק למטרות  קוס מטיו ת ויזדעז ע למחשבה  שבעבר היד ע   , פנימיים

אני  .   אז ב קושי יהיה  מקום  לתרו פות מי מים ימי מה.   הרפואי היה כל כך מ וגבל
אני רוכש , להפך הוא הנכון; א מתיימר לבוז לתרופות  מודרניות ולניתו חיםל

אך  זכיתי לראות את  האנרגיו ת העצו מות   הטבועו ת  באישיות  וכן .   להם כבוד  רב
ואו תן אני ר ק  , ל"אשר  ב מקרים  מסויי מים עו ברים ד רך הנ, במקורו ת  חיצוניים

אלא  ,   אי סדר תפקודילא רק, אנרגיות אלו יכולות לרפא.  יכול לכנות כאלוהיות
 ."המ ופיע כסימפ טומ ים של הפרעות רגשיות ו מנט ליות, גם גופני

  4נג' קארל גוסטב גר" דפרופסור
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  נאום מאת ברונו גרונינג
 .רוזנהיים, טרברהוף ב1949, לאוגוסט 31-ב

 !  ואחי ותייא חיי!   בני האדם היקריםרעיי"
 חיפשתםבות כולכם  שנים רבמשך.   חיפשתם עזרהכולכם שנים רבות במשך

 יודע שכאן ובכל מ קום  אני.  שאותה  אי בדתם לפני שנים, את בריאותכם
.  המצב הוא זהה,  מקום אליו אני הולךבכל.  לאנשים יש את אותם הרעיונות

שאולי עשו כל ,  אני לא מתכוון שרופאיםבכך.   מחפשים עזרה והחלמ הכולם
.    לא.  כלו לעשות זאת הם רעים כי לא  י ,  כדי  לעזור  לכםביכולתםשהיה 

 לתת  יכולים הם לא תמיד אך.   כדי לעזור לכםיכול תם עושים כמיטב הרופאים
 .לכל אחד את העזרה הנ חוצה 

הרופ א לכל האנושות הוא  ,  היחי דהרופא:  והיא.   א חת להבהיר נקודה עליי
 .אלוהים
.    באלוהים אי בד א ת אמונ תו הוא.    סטה  מדרך ה טבעהאדם אלפי שנים לפני

:    האמונה הרוו חת היתה.  עצמו כפי שחפץאתאחד האמין שהוא יכול לקיים  כל
, נוכל לסדר דברים כך שיתאימו לצרכינו, עכשיו כשאנחנו על כדור  הארץ'

 לקבל  עזרה ללא תיווכו  של  יכול אני א ומר לכ ם שאף א חד  לא אך .  'ונסתדר 
שאר  לעולם   היחי ד וייהו א.   אבינו   מלכנו,  הי חיד  ויישא ר לעולםה וא.  אלוהים
 . העל של כל האנושות-רופא
שאות ו  ברא אלוהים ביופיו ,  להפנות את גבו לט בעיכול מי שחושב  שהוא וכל

 היתה ש היחיד   האמונה .     ברו חוהעולה חייב  לעשו ת את  כל ,  עבור האנו שות
 מונ חת  כאן.  י בלוט  בין ההמון,  גב ו לטבע ו עולה  במדרג ות התרבותאתהמפנה 
  חזרה!    לטבעחזרה.   ט בע:   מה שח סר לאנשיםהו ז.  הנקודה  זו הי.  הטעות

 !  ש ב בני האדםבטובולהכרה , לאלוהים
 שאלוהים  ה וא ש חשוב מה.    או  לאומיותו של הי חידאמ ונתו לא שואל מהי אני
חייב ל מצוא את   ,  בעזרת ו של א לוהיםורוצה זה שאי בד א ת א מונתו  אך .  בלבו

ומרגיש   , ש בו אמונהוי,  שמצא את הדרךזה.  דרכו חזרה לאמונה באלוהי ם
 . הוא זה שיק בל את העזרה,  להיענות לא מונה ז ומחוייב ות
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 לשחרר חייב, כל מי שמצא את הדרך שלו  אליי':  לאנשים חוזר ואו מר אני
 מבקש  מכם לא לפרט   אנ י].  …[להשאיר את כספו ב בית , ומ על לכל,  את הפחד

 ].…[בפניי את מצוקו תיכם 
החולים היו  מלאים  - בתי בע בר.    איתי לומר לכם ואני  ב טוח   שתסכימו עליי
.    כולם  מלאים חוליםהםכי ,  חולים ובתים- לא ניתן להב די ל בין בתיכיום.  חולים
יש ,  בביתמרגישים מקום מגורים  היכן שאנשים בכל.  חולים-בתי יש רק כיום
  רציתי.   עושים כ מיטב יכולתנ ו לעשות לזה ס וףו אנו,    חייב להפסיקזה.  חולים

 . פאים רבים ה סכימו לשתף פעולה  בתפקיד הא לוהי הגדול הזהשתדעו שרו
כך שאנשים  ,  הי תה להם מח וייבות  מו חלטת  לנושאאם הייתי מברך זאת אני

,   לא רק עבור  אומה  א חת;  ל קיצהתבואוהאומללות  ,  יוכלו לקבל עזרה וה חלמה
 . ע בור  כל האנושות, אלא עבור כל האומ ות

  אגואיסט רק  צריך להיות אדם.  אג ואיזם:  הקטנההמלה מכירים את כולכם
,   בריאותו, פעם אחת בחייו וזאת כשהו א מכוון עצמו להפנים את האוצר האבוד

 ].… [מח דש
 עליו.  אלא להירגע, לא לחשוב עליהן כל הזמן,  למ חלותיו לו להיצמד אסור

 '?]… [בגופימה קורה  ' :   לשאול את עצמו
 אליכםשלי מופנות  אתם חשים שה מלים אם.  ההחל מ ה לא אחראי על אני"

 5."זה יקרה,  ב שם אלוהים, אז, ושאתם זכאים לקבלת עזרה  מאלוהים
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 1פרק 
 כהלכה ערךהושלא  אדםה

 אין דבר שלא ניתן להחלים ממנו
אין אדם שנכתב עליו יותר  מאשר על ברונו גרונינ ג בת קופה שלאחר מל חמת  

ז מן קצר לאחר פרסום ההחלמה  , 1949ב חודש  מרץ . העולם השנייה בגרמניה
נכים  , אלפי אנשים. שמ ו  הוזכר בכל  בית  ברחבי  המ ד ינה, בהרפורד שבו וס טפליה

גוף  ובנפש בע קבות  המל חמה  ושנ חשבו כ חשוכי  מ רפא בהתאם לרפואה  ב
  או דות  איתם שוח חהוא . הגיעו אליו  כאופציה אחרונה למזור, הקונבנציונלית
אלא  במקו מות   ,    קרוב לרוזנהייםטרב ר הוףלא רק  בש טח  , העל-אלוהים כרופא

"   ך"מ דע התנ: "ניםעיתובא חד ה רסם ו שפבה תאם למהו,  רבים אחרים בגרמניה
 . פך למציאותה

גיון מ מהר לבטל  מקרים  כאלו כמד ע ב דיוני כי הם  לא מתאי מים לתבנית  היה
,   לא  רק אז. מספרות  סי פור שונה,  לעו מת זא ת, העו בדו ת.  ויתשוהחשיבה  העכ
ה חלמות   ,  שנה לא חר מו תו של  ברונו גרונינ ג40-למ עלה מ , אלא גם כיום

 . תושי ט במתר חשות  דרך השימוש, לא ניתן להסבירןרפואית שמב חינה 
יש צורך  , בהתחש ב ב מצב הק טס טרופלי של שירות הרפואה הציבורית כיום

עצל , זה אינו א חראי להיות יהיר. דחוף ל בדוק  תופעות אלו ל לא דעות ק דומ ות
לבטל אפשר ויות מ דהימות  של ריפוי רוחני רק מ סיבת ה אמונה   , ולדאוג לכס ף

 ". קייםלא יכול להיו ת , מ ה שאינו קיים" בת אלף השנים האו מרת 
הוא  תחום  נרח ב ויש  צור ך גדול  להפריד את  "  ריפוי רו חני",  למרות זאת
ד חייה כו ללת בעקב ות ני סיון שלי לי מראה על  חו סר  .  החיטה  מה מוץ
נמצאים  בכל , שרלטנים ה מ חפשים להרוויח על  חשב ון הסובלים. אובייקטיבי ות

קיבלו אין הגנה מפני אנשי ם כאלה גם כשהם בעלי תואר רפואי או אם . מקום
וה דבר יכול  , לא  חכם לב טו ח  יותר מ די. אישור מ משלתי כ מטפלים א לטרנטיביים
הם ז קוקים  ב דחיפות לייעוץ  מו מחים  . לגרום לתוצאות הרות א סון  עבור החולים

 . שהידע שברשותם  עולה על  החשיבה הק ונבנציונלית
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חות ה מדהי מים של " אני נמנע משימוש ב דעו ת קדומ ות ועו קב א חרי הדו לכן
תזכיר  המ מצאים שלי נ מצא  .  כיוםקורות דיין ש ע,  ת  ברונו  גרונינגהחלמו

למרות  , למי שיש קשיים להאמין  במה שכתב תי -אני  מזכיר . בעמו דים הבאים
 :שייזכר בד ברי שייקפיר, ההוכחותכל 

  ."שניתן לדמיין בפילוסופיה שלך ,הורציו, יש דברים נוספים בשמים ובארץ"

ם  מקרה הי סטורי  א שר מאשר  באופן ברור   להביא  מ חקר  שכזה עשראוינראה 
 . ת ו של ב רונו גרונינגשיטאת הכוח ה מרפא שעדיין פו על כיום בעזרת 

ס בלה   מהפר עה   ח מור ה  ש ל  .   א-מ )   52(מ רגר ט  מ א ס ט  ,  ב משך  ל מ עלה   מ ח מש  ש נים 
א שר ג רמ ה לה  , )chronic venous insufficiency, CVI( סת ימ ת ע ור קים  בר גליים  

 . לבעי ו ת  ח מור ו ת

 :יהיא סיפרה ל

הוא  חזר  וירד וה תוצאה היתה  חסי מה  . הדם לא זרם כלפי  מעלה  ברגליי"
לא יכולתי  לעמו ד לרגע  מ בלי להרגי ש כאילו רגליי ע ומ דות  .  חמורה  בשתיהן

המצב   , ו כשהיה חם יותר, בימי קיץ  חמים  המצב היה ח מור ב מיוח ד. להתפוצץ
גרביים ונתן לי מרשם ל, ל"הרופא שלי נתן את האבחון הנ. היה בלתי נסבל

למרות  .  את ה גרביים מי די יוםגרבתי . אלסטיות ה חזק ות ביותר  שנ יתן למצוא
במשך השנ תיים . היה עלי בכל זאת להניח את רגליי על כסא בזמן שי שבתי, זאת

הרופא שלי אמר  .נזקקתי לשולחן גבוה ולכרית. האחרונות גם הכס א לא עזר לי
לי מ רשם לטיפולים ביתיים  אך ביכולתו  לתת  , לי שמצב  זה אינו  ניתן לרי פוי

ה ברשת רגליי  , מ קלחות   חמות  וקרו ת (–שיוכלו לעזור למנ וע  מהמצ ב  להתדרדר  
  2). "ונעילת נעליים מיוח דות

 שנה היא סבלה  מהתכווצויות שרירי 25 שבמשך , היא סיפרה לי,בנוסף לכך
לכך לא עזרה שום תרופה . הרגליים באזור השוקיים במשך שעות הלילה

 .אפשרית

מצב שלא  השתפר  ,  שנה היא  סבלה   מדלקת כרונית  בעור הפנים 20 במשך
 .  למרות השימו ש בקר מים וב תמיסות  רבים

 ,Volonimat 20 gr., Acidum salicylicum 0.25מרשמים שכללו (
Glycerine 7.5, Eucerin cum aquosum ad 50.0, 



 21 אין דבר שלא ניתן להחלים ממנו

Unguentum emulsificant aquosum 50.0, Lotio alba aquos AA 50.0, 
Liniolitial emulsion, Acknefug milk .( 

  10אשר  במשך  ,  שנה היא  התענת ה בכא בי גב  תמי דיים30-במשך ל מעלה  מ 
כלל  לא יכלה לשבת על כ סא  , תו של  ברונו  גרונינגשי טהשנים לפני שהכירה את 

כ ורסה   השת משה בהיא נאלצה לוות ר על עבודתה  המ קצועית ו בבית . עץ רגיל
מתחת לכריות היה קרש גדול והידיות והגב סו דרו  . עבורה בעלה עיצב  שמיוח דת

 . כך שמרגרט  מאס ט יכלה לש בת בתנו חה של  חצי ישיבה
 . מחלת כלי הדם ההי קפיים גם אילצה אותה לשמור על רג ליה מורמות

הביטו ח  . osteochondritis L4/5 & L5/S 1בנוסף לכך הרופאים אב חנ ו 
  3.אורת ופדח ה" הלאומי שקל לתת לה פנסיי ת נכות בעק בות  דו

המגבלות הרציניות הכבי דו  על חייה במהלך  מחלותיה ו הובילו לדיכאון ועצב  
היא  הוצפה  . ייאוש  והר גשה הולכת  וגו ברת של  חו סר תקו וה,  עג מת נפש, רב

ברגשות אש מה כלפי משפ חתה ו באופן תמי די הרגיש ה משוכנעת  שנכשלה  
 . בחייה

 : מרגרט  מאס ט
י וב סופו ש ל דבר לילדים היתה לא פלא שהאומללות הזאת שודרה למשפחת"

.  ה טרידו אותי  במשך  שנים,  שנ שאתימהרגשי האש . הבעת פנים עצובה כשלי
  כיצדק שה לתאר . צר  ממנייבאך ה דבר נ, באופן נואש רציתי להיות א מא ט ובה

לא  ש ינה כמה  ניסיתי לשנו ת  .   שנה20השפיעו עליי הב עיות ה תמיד יות שנ משכו 
הבעי ות נער מו  , להפך ה ו א הנכון. ר  לא עזרשום דב,  את המצ ב ולהיות  חיו בית

 .ומקרה  מצער אח ד הופיע לא חר הזה שלפניו
  4."לא יכל לעזור לי, שום רופא בו התייעצתי ב מ שך השנים

 והה חלמות הראשונ ו ת קרו 1988-תו של ב רונו גרונינג ב שיטהיא שמעה על 
 . זמן קצר לאחר מכן

.  תי לב לזרם ברגלייש מ , תו  של ברונ ושיטזמן קצר לא חר שי חת ה מב וא ל"
תחוש ת חום   . זאת היתה תחושה מת משכת קלו שה ועדינה, מלבד הפסקו ת קצרות

עד  שהיא זרמה  לכל , אז עברה  לחלקה  העליון, ועקצוץ ה חלה  בתח תית רגל י
ארבעה  חודשים  מאו חר יות ר יכולתי להוריד את   .אורך החלק ה תחת ון של הר גל

אני יכולה לע מוד  . ליים  רגילותמאז  ה שתמשתי  בגרביים  ונע.  הגרביים האלס טיות
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מאז הה חלמה  אין לי .  לא  חוויתי יו תר שום כ אב.  ללא שום  ב עיהזמן  ארוךמשך ל
   5."עוד צורך לשמור שר גליי יהיו מורמ ות

ולפי בקשתי עברה ,  מרגרט מ אס ט עברה בדיק ות רפואיות באותה שנה
  בדיקת   היא  גם  עברה 1991-ב . ידי רופאים  עמית ים-  על1991-בדיקות  ח וזרות  ב 
 . אולטרא סא ונד

 : היו כד להלןיהממצאים של ע מיתי
האול טרא ס אונד  . CVI-בדיקת  הגפיים הת חתונו ת  נעשתה כי היה  חש ד ל "

בדי קת ורידים   . לא נראו סי מנים לדליות ורידים. CVIמשני הצדדים לא הראה  
6. "תחת לח ץ לא הראתה  סימני  תרומבוזה

  

 נעל מ ו כאבי הגב ש חוותה  ,תו של ברונו גרונינגשיט במשך שי חת המ בוא ל
זמן  . פתא ום הי א יכלה לשבת על כסא ות  קשים במ שך שעות .  שנה30במשך 

 שעות על  10ה יא השתתפה בכנס ויכלה לשבת עד , קצר לאחר שיחת המבוא
כע ת מרגר ט  מאס ט  מסו גלת לתפקד  בכל תחו מי עבו דות ה בית  . כסא עץ רגיל

,   תו של  ברונו  גרונינגש יטשב עה  חודשים  לאחר  שלמדה  על .  והטיפול ב משפחתה
 .  שנים25הפסיקו התכווצויו ת שרירי השוקיים הליליים שנמשכו ב משך 
נעלמה  דלקת  העור  ,  לאחר שהפנימה  את  הזרם ה מרפא ב משך שש ה  חודשים

 . אין לה צורך יותר בשימוש  בקרמים וב תמי סות.   שנים21שהיתה לה במשך  
 : אותו הסיפור קרה  גם בקשר  לדיכאון אותו  חוותה

אימצתי . לא חוויתי  כל דיכאון, הצטרפתי לחו ג ב רונו גרונינגמאז ש"
אני  .  משפח תי מ אושרת ויש  ביני נו קשרים  חדשים.  הסתכלות  חיובית  על החיים
כל יום אני מברכת  על הסיכוי לחיים  חדשים   . שלווה וב טחוני  העצמי  גב ר

ח  חד ש  " אנ חנו  זוכים ל חו ות עזרה  בדרכים רב ות  ויכולתי להגיש  דו. שקיבלתי
 . די יוםמי

  7."אני פשוט לא יכולה להפסיק  להודות על ה חיים הח דשים  שניתנו לי

.  ברור שאין המדו בר בד מיון? איך כל זה אפשרי דרך שיט תו של אדם  שנפטר
שכנים העירו  הערות   מרשימות  ת חת  שבועה  . חות  הרפוא יים" ראיתי את ה דו

ם  פג שת י אותה ורבים אחרי. המאשרים את הס בל שלה במשך עשרות שנים
 דרך השימוש בשי טתו של ברונו גרונינ ג  ,שהחלימו  ממ חלות שנ משכו  שנים

 .ויכולתי לספק את עצמי  בעני ין מצבם הבריאותי ה מצויין
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  30,000האם באמ ת יש קשר  עם האי רועים שקורים כיום לאדם  שדיבר בפני 
 ?1949- ליד  רוזנהיים בטר בר הוףבשט ח , העל-רופא , איש בקשר לאלוהים

מלותיו אלו ב מיו חד  ,   על ברו נו גרונינג לפני מספר שניםכששמעתי לראשונה
 : הרשימו אותי

  8."העל-אלוהים הוא רופא , אין דבר שאינו ניתן לריפוי"
לעיתים קרו בות  . אני  ח וו ה את ההפך  הג מור  מידי י ום, בעבוד תי ב מרפאה

א ו  " עליך ללמוד לחיות עם זה: " ראיתי מטופלים שרוחם נפלה בעקבות א בחנה
יצאו  מה מחלקה ל לא תקווה לגבי  שארית  , " לך ששה ח ודשים  לחיותאני נותן"

הם ייח סו  ,  כששאלתי ע מיתים כיצד הגיע ו לתת א ב חנה שכזאת.  תקופת חייהם
הם רצו להיות כנים עם המט ופלים שלהם . זאת לסט טיס טיקות ולני סיונ ם האישי

האם דרך ח שיבה זו  .  ובשום פנים ואופן לא רצו  להפיח בהם תקו ות שו וא
? האם  סט טיס טיקו ת יכולות לתת  תחזיו ת א מינות לגבי  גורל הפרט? בלתמקו

יכו ל להצדיק גרימת חו סר  , האם רופא שאינו מרגיש הצ דקה להפיח תקו ות שווא
 ?תקווה נוא ש
לא  'הרו פא בעל הניסיון ה מודיע ל מ טופל שלו שהוא  ? מי צודק? מהי האמ ת
יים אלא רק  אים אקדמשאין לו כישור, או האיש הבלתי ידוע הזה', ניתן לריפוי

שהעיז להכריז  באופן פומבי  שאין ד בר שא ינו ניתן ,  ספר יסודי-בעל חינוך  בית 
 ?לריפוי

במשך מ אות בשנים  מיליוני רופאים באמת חתרו לש חרר את מט ופליהם 
חולים לא ח וסכים כסף   -בח ברה המודרנית  שלנו אלפי בתי .  מייסורי מ חלותיהם

ניתן להתעלם מהעוב דה שאפשרויות  מצד שני לא . או מא מץ לעזור לאנשים
למרו ת  . ה סט טיסטי קה  מראה  זאת בבהירו ת. הרפואה הקונבנציונלית  מו ג בלות

,   רו מאטיזם, ובהפרעות   תפקוד הלב ,  יש  עליה ברורה  בחולי, הוצאת  מליארדים
 .שהם ר ק  חלק מה מ חלות ה מתגברות  ב צורה אלימה, אלרגיות וגידולים

 : כו תב, רופא ממינכן, ר שיינר"ד
החולים הכללית בב ד גו דס ברג  -יס טיקות  של המכון  המדעי של  קופת הסט ט"

הסטטיס טיקו ת של  . [ ...] מראות ש סוגי ה מ ח לות השונות  גדל בהת מדה ,  1988-מ 
בכל  . 1988- לא לו ב1980-החולים ב -החולים משו ות את  מקרי  בתי-קופת

;  50%-מקרים פסיכ יאטריים עלו ב. התחו מים ניתן לחזות בעלייה משמעו תית
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,  מ חלות עצם;  70%- ב –הקש ורות  במערכת   העצבים ובאי ברי הת חושה   מחלות  
בעת  .  35%- ב–בעיות  לב  ; 30%- ב –גידולים  ; 90%- ב –שרירים ורקמות  

שפנו  ) גרמניה( לא  קרה במ שך  כל תקופת ההיס טוריה של  מדינתנו , ובעונה א חת
  500רופאים  גרמנים כות בים . במשך השנ הלרופאים לעיתים קרובות כ ל כך 

התו צאה היתה  מג דל הגב וה  ,  אם היו ע ורמים  אותם;  ן מרש מים  מידי שנה מיליו
  9!" מקת דרלת העיר קלן200פי 

אם ניק ח  בחש בו ן את כל ההצלחות  .  הרפואה נמצאת  במצב  של  משבר
אין ספק שהיא יכולה  להציע שחרור לרוב  , במלח מה נג ד מ חלות א קוט יות

 .אך אינה יכולה להצ יע מרפא, החולים
חו ת המת עדים ע זרות והחלמ ות שהגיע ו דרך " דו 1000-די כיש בי , מצד שני

האם יכול להיות  שזה  ? כיצד אפשרי הבדל  שכזה.   שיטתו  של ברונו  גרונינג
בעקבות  העוב דה שהרפואה  המודרנית שכ חה את  הפקטו ר היחיד שברונ ו גרונינג   

 : התרכז בו בעב ודתו
10."העל עבור האנוש ות הוא ול עולם יישאר אלוהים-רופא"

  
הייתי רוצה לבחו ן את חייו של  ברונו  , להאיר את עיניכם בעני ינים אלוכדי 

 .  גרונינג ואת ה אירועים שקרו  סביבו

 נס הרפורד
.   קש ורים באופן  הדוק לברונ ו גרונינ ג1949האירועים שקרו  בהרפורד ב מרץ 

היתה  בהחל מה  , המ משיכה עד  עצם היום  הזה,  תחילת עב ודתו  הציבורית
שסבל  משלבים  מתק דמי ם של ניוון , 9- ה ולסמן בן ה המוצלחת  בזמנ ו של די טר

בצורות מסויי מות  ; מחלה חשוכת  מר פא המאופיינת באיבו ד שרירים(שרירים 
 ).הובילה למוות  אצל ילדים צעירים

קול  . ר א"ד, "Das Wunder von Herford "-" הפלא מהרפורד ",בספרו
 : מדוו ח

,  סטפליאן שבהרפורדהחולים מ גיעים באלפיהם ו מתאספים בעיירה ה קטנה ו ו "
בכלי רכב  , ברגל, מכוניות,  מ שאיות, באו טובו סים. 'רופא הפלא 'למקום בו נ מצא 

.   בכיסאו ת גלגלים ובא מבולנסים, בחש מלית, באופניים,  ידי סוסים-המובלים על 
יומם ולילה נוהר קהל רב של אנשים ומגיע לכיכר ווילהלם שבהרפורד בפני 
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.  גרונינג עם  הורי  הילד שעזר  בהחל מתו למ קום  בו  מתא כסן ברונו  7'  בית מ ס
הם זורמים מכל   .  [...] מטריד  ביותר,  המופגן פה, הסבל האנושי  שאין לו ג בול

, שוויצרים, בלגים, אנג לים, אמריק אים. מכל אורחות החיים[...] , רחבי המדינה
נוהרים לשם ז כייה בהחלמ ה  מוצלחת   , פולנים וא פילו צוענים, הונ גרים, שבדים

  11."ני אילםשל ילד צוע
 : הוא מ משיך

עקבתי גם אחרי  . ח שלי אמיתי ומכיל רק מה שיכולתי לראות במו ע יניי" הדו"
רכילויות ודיברתי עם אנשי ם מחפשי מז ור שעמ דו מ חו ץ לבית בכיכר וילהלם 

וצפיתי מקרוב  בכל  '  רופא הפלא'ביליתי  לילה בבית  .  ש בהרפורד7' מס 
נשארתי  . [...] אים ו כמריםשוח חתי  עם רופ. המתרחש  בדלתיים  סג ורות 

חו ויתי וני סיתי למצוא   , שך שלושה  ימי ם ושלושה לילות  שם ע בדתי ב מבהרפורד 
12."אדם לגבי ה מסת ורין בהרפורד-תשובה לשאלה ה מרתקת  מי ליוני בני

  
 :ר קול מ סכם ב מילים הבא ות"ד
אף אחד אינו יכול להכחיש  שברונו גרונינג כבר עזר בהחלמת ח ולים רבים "

ה רפואה הקונבנציונלית לא בזבזה כל זמן מיותר  . חשוכי מרפאשנחשבו כ 
אך אין כאן . והסבירה שאין כאן דבר יו צא דופן כשהמדובר ב מ חלה גופנית

תשובה לגבי מ דוע לרפואה הקונבנציונלית יש כל כך מעט הצלחה באותו  סוג   
,  בכל מקרה? או  שיש  כל כך  מע ט  מקרים ש עדיף  לא ל ומר ד בר. של טיפול
  13."פוי החד שה בהרפו רד שווה את ה סנסציה ש עור רהשיטת הרי

בריאות  למ ש רד המקו מי ה. מוס דות ה ממשלה לא יכלו  לחלוק בהתלהבו ת זו
 .  יכל רק לתת לו אישור לטפל בבעיות נפשיותתציבורי

הרקע   .נאס ר עליו לרפא,  לאחר תקופה  קצרה של עבו דה ציבורית בהרפורד
 בת חום הריפוי ללא רישיון לעסוק  החוק ה קשור  בעבודה  מקצועי ת"לאיסור היה 

אך מ שחרי המזור בכל זאת  . ח וק המ טפלים ברפואה משלימה, בקיצור, "בו
מ חוץ  לבית  במק ום ב ו  ,  אח דים ב משך י מים,  המשיכו להגיע  להרפורד וה תנחלו

  מכתבים ולעיתים  הקהל 80,000-בשלב  זה הוא קיבל כ. ברונו גרונינג שכן
שוב  ושוב  וש חררו את   האיסור בע קבות  השלט ונות  חז רו .   איש5000-הגיע ל 

  1949ובת חילת יוני , אך בסו ף  הוא נאלץ לעזוב את הרפור ד. לחצי האירועים
מפח ד השתלט ות של  חולים  ,  אך  גם שם. נענה להזמנה ש קיבל לבקר   בהמבור ג

 . השלטונות  לא הרשו לו לעבוד, על האזור
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החולים  -ית  התערב והצי ע לממן בדיקה מ דעית של עבודתו ב בר ווי והשבועון 
.  הצעה זו מטרתה היתה לאפ שר לו להמשיך לעבוד.  האוניברסיטאי  בהיידלברג

לחקירה במ חלקה של פרופסור וון וייזסקר הידוע שצ ויידה למטרת בדי קות  
ברונו  גרונינג  אינו  "מס קנת ה מדענים  הי תה .  היו  תוצאות  טוב ות,  פסיכוסומ אטיות

כ שר ברפואה ה משלימה  אלא פסיכותרפיס ט  מו, מהפנט  או  רופא פ לא, שרלטן
14)."רופא לבריאות הנפש(

  

החולים לא הנפיק לו רשיון רפואי -ל מרות זאת בית. ההחלמות שלו אושרו
בינתיים  קהל רב  של אנשים שו ב מצא ו  . ולא מו משה ה עזרה המ ובט ח ת לחולים

שליד   טר בר הוף את דרכם להיידלברג  וברונו  גרונינג  קיבל הזמנה  לבקר  בשט ח 
רצה , שקיו וה שגיסת ו הצולעת תחלים, ליאו הווארד, חוזהבעל הא. רוזנהיים

,   אך בע קבות התרעת העי תונות. להציע לברונו גרונינג מקום  שקט בו יוכל לנוח 
ראה  (חות ע ל החלמות " גם פה היו דו. טר ב רה וף איש נא ספו ב30,000-יותר מ 

אך אז היא  אסרה ש וב   ,  בהת חלה ה ממשלה  הבווארית הפגינה רצון  טוב). 4פרק 
 . וצי ט טה את  חוק ה מטפלים ברפוא ה משלימה,  ברונו ברונו לע בודעל

-מטרתו להקים בית . הוא חיפש דרכים חדשות לז כות בגישה לזקוקים לעזרה
אז הוא עב ד . ידי השלטונות-סוכל על, הבראה שם יוכל לעבוד יחד עם רופאים

אך זה הוביל , זמן מה עם מטפל ברפואה  משלימה בח דרים שלו ליד מינכן
למרות הערעור  של התו בע   . כך- ז מן קצר א חר 1952-ט הראשון  שלו ב למשפ

.  הוא נ מצא  חף  מפ שע בנוש א הפרת  חוק  ה מט פלים ברפואה משלימה , הציבורי
 גישת שלט ונות   -בית המשפ ט הת חשב  במצב  המשפטי שלא  היה מ ספיק  ברור 

כך שינו -וא חר, שתחילה אפשרו לו לעבוד, בוואריה שפסחו על שני הס עיפים
הם  אישרו את האיס ור כי עבו דתו של ברונו  גרונינג  ,  ל מרות זאת. םאת דעת

ובכך נדר ש לקבל רשות מיוח דת  , עמדה בת נאי חוק ה מטפלים  ברפואה משלימה
 ). 5ראה פרק (מהשלטונו ת 

 ריתרפואה ציבולמש רד הבעקבות זאת ברונ ו גרונינג  ניסה לקבל רשות מ
בקשתו   ,  רות זאתלמ) . 1953(ר ט לעבוד  כמ טפל ברפואה משלימה  אבשטו טג

 ). 5ראה  פרק (נדחתה  בטענה  רעועה 
 .שוב הוא ני סה לעקוף  את ה שלטונות כדי לעזור ל מחפשי  העזרה

ב כל  מ קו ם  ב גר מני ה  .    נו ס דה   כדי  לת ת  לע בו ד תו   בס יס   ח וק יאג ו ד ת  ב ר ונ ינג  1953-ב 
 . וב או ס טרי ה  אור גנ ו  מפ גשי ם  ב הם י כל ל דב ר  בפני   חו גים  של   מ חפש י ה עזר ה
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ה שימוע  הראשוני  . 1955-התחיל  משפ ט נו סף  ב ,  שכואך כיון שהה חלמו ת נ מ
-לא  הוכרז פסק ה דין הס ופי כי ג רונינג נפטר  בפריס ב .  1957נמשך ע ד א מצע  

 .  לפני שהסתיים המשפט 1959,  בינואר26
מ ספר הנוכח ים במפגשי ה חוגים  . הרימו ידיים,  רבים שקיוו לקבל עזרה

!   כפי שהוא חזהההחלמות ה משיכו בדיוק. ואז קרה דבר מ דהים. לדהתדל
, קבוצות ה חוגים הת חילו  לגדול, רבהולאחר ע בודה קש ה ', 80-בתחילת שנות ה 

-שהחלימ ה בעזר תו של ברונו גרונינ ג ב , הפעם תחת הנהג תה של גר טה הויזלר
יותר ויותר החלמות  .  חו גים בכל רחבי העול ם800-היום ישנם למעלה מ . 1950

ו ק חלק  מהן בפרוטרוט ויכולתי  זכי תי להזדמנות לבד. יוצאות דופן מדוו חות
אכן ,  ש ההחלמות  הרפואיות ה אלו ש אינן ניתנות להבנה, ללא צל של ספק, לאשר
 .קרו

רציתי לגלות יותר בקשר , כיון שאני משוכנע באמית ות ההחלמות כיום
שאית ם ,  בעזרת הדיו וחים של  הרבה  אנשים שהכירו אותו . לברונו גרונינג כא דם

יכולתי לשחזר  ,  העת שלו וההקלט ות של  נאומיוו בעזרת כת בי, יכולתי לשוחח
 . ז הו נו שא הפרקים הבאים. תמונה  מאוד  חיה שלו
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 2פרק 
  האדם–ברונו גרונינג 

 ילד יוצא דופן
,   ב מאי30-אוליבה ב -נולד  ב דנציג , הרביעי  מת וך  שבעה  ילדים, ברונו גרונינ ג

 : בהצהרה אוטו ביוגרפית הוא כותב  על ילדותו .1906
לכל אורך ילדותי  ונעוריי נ הייתי יותר ויותר  מ ודע  לכוחות  מיו חדים  שזרמו   "

גם   . חיים-אדם ועל ב עלי-חלי מה על בני  להם השפעה  מרגיעה ו משהית הממני 
וילדים ומ בוגרים  , מספקת לריפוי  חוליםהייתה  כשהייתי ילד רך בשנים נוכחותי 

כילד ה וכחתי  . נר געו לא חר שא מרתי  מספר  מילים,  שהתרגשו א ו התו וכחו
היו  בעלו ת מז ג  טוב  או  מא ולפות  ,  שהיו י דועו ת כבייש ניות או  מ סוכנות,  שחיות

ת וך זמן  קצר שאפתי להיהפך . ב ביתי  היה מוזר ו מתו חלכן המצב .  בסביבתי
1." עצמאי לחלו טין כך שאוכל לברוח  מחו סר ההבנה  בקרב  מ שפחתי

 

לאמו  תמיד הי ו  . האיכויות המיו חדו ת של הילד ברונו היו ברורות כ בר בלידתו
זמן  קצר לאחר לידתו היא . אך ברונו יצא לעולם בקלות מדהימה, לידות קשות

2,3. לאב הנד הם על הולדת בנונכנסה ליער לספר 
  

ולא  חש וב  ,  הם מע ולם לא הפ סידו  תפילה בכנסיה.   הוריו היו  קתולים א דוקים
הם  מע ולם לא שכחו לכרוע  ברך  , עד כמה  עייפים הם היו לא חר יום עב ודה

ש מידט  תיאר את  אביו  של  .א.א . ולהתפלל יחד עם  ילדיהם  ב ערב לפני השינה
כיון שהיה  , אי הוא זכה לכבוד ו היה מבוקשכבנ. ברונו גרונינג כאדם קש ה וע נו

  4. פועל טוב

קורט   .  נזכר במ קרה  מיוח ד  שאירע כשב רונו היה  קטן,  ק ורט, אחיו  של ברונו 
מ בלי .  אך ב ח ר להמשיך לשחק,  היה אמור לערוך א ת השול חן לארוחת ה בוקר
ברונו ע רך את השולחן והוריו   , לומר דבר או  מבלי שבי קשו  ממנו  לעשות זאת 

 . תו על כךשיבחו א ו
 : קורט גרונינ ג מצהיר



„Ich bin nichts…„ 

 .אלוהים הוא הכל, אני שום דבר
 ,אני לא רוצה כסף ולא זהב

 מה שאני רוצה ויכול לעשות זה לעזור
 .ולרפא את כל האנושות
 ,מי שמתעלם מאלוהים
 .אינו ראוי לקבל עזרה
 הרופא הגדול מכולם

 .הינו ולעולם יהיה אלוהינו

 גרונינג

 1949,  ביוני8, גרפלפינג

 ונו גרונינגכתב ידו של בר
Bruno Gröning (1906-1959) 

 )1906-1959(ברונו גרונינג 
Die Mutter: Margarete Gröning 

 מרגרט גרונינג: אימו
Der Vater: August Gröning 

 אוגוסט גרונינג: אביו
Bruno Gröning als Kind (2. v. links) 

 )השני משמאל(ברונו גרונינג כילד 
Heilungsbitten in Herford 

 בקשות להחלמה בהרפורד
Heilungssuchende zur Herforder Zeit 

 מבקשי החלמה בזמנו בהרפורד
Eine tiefe Verbundenheit auch zu Tieren … 

 ...וכן, חיים-הקשר העמוק שלו לבעלי
… und Pflanzen zeichneten ihn aus. 

 .היה חלק מטבעו, לצמחים...
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ברונו ת מיד היה  מקבל  תש בחות  ואני כל כך כעסתי  שלא יכולתי לעצור בעד  "
.   תפשתי  בקו מקום ה ק פה ורוקנתי את  תוכנו הרות ח על ראשו  של ברונו. עצמי

פניו וגופו של  . מש הו מ דה ים קרה, ושו ב. אך ה וא נש אר רגוע, כולם הזדעזעו
  5."וו יהברונו לא הראו כל סי מני כ

 :1949,   בספט מבר4-כת ב בק שר לילדותו ב ר ו ויו השבועון 
הוא נה ג  . הוא הכיר את ת חוש ת הבדידו ת, שבקושי ידע   לדבר, כילד צעיר"

שנר אה כי היו קרובות אליו , לברוח מבית ו ולשחק עם  חי ות המח מד השכונ תיות
הוא  גילה את היער הגדול , כשהוא למד ללכת היטב. יותר מאחיו וא חיותיו 

שיעו ר אחד שה וא למ ד מא מו   . ה וא הסת תר, ב עולם ענק ו סודי זה. בקרבת  מגוריו
והוא לקח  את אמונת ו הפשוטה  והילדו תית באלוהים ובבריאה  . היה איך להתפלל

בהש וואה לילדי מ ע מד הפועלים בר חוב  . לתוך היער שהפך לעולמו
. רציפותהוא  נעלם לימים ב. הילד הקטן הי ה יוצא דופן ותימהוני, בלודולפינגר

לא קי בל ,  היה חו ק ב ביתו שכל  מי שא יחר לארוחה.  איש לא ידע  כיצד הת קיים
לעיתים . אז ברונו לא  אכל ימים ברציפות. דבר לאכול או קיבל רק  את  השאריות
לעיתים  הם  גם  . בו חן בזהירות  את  העלים,  חבריו  מצאו  אות ו שוכ ב  מת חת לשי ח

מי די . חיים אחרים-ם ב עלישמו לב שהוא פיתח י חסים  מיוח דים עם הסנאים וע
פעם . [..] לפעמים ראו אותו  מתפלל שם. פעם הוא נמצא לבדו בבית  הקברות

הוא שיח ק עם   . איש אחד  צפה בו אבו ד ב מח שבותיו בז מן שעק ב א חרי כלב צולע
זה נמשך במשך כמה ימים ולבסוף הכלב לא צלע  . [...] הוא ליטף אותה. החיה
הן היו נעמ דות  והלכו  , אם  הן שכבו  חולות . וחיות רבו ת הלכו  אחרי. [...] יותר

  6." איתו לתוך היער

ב דרך  . לעיתים קרובות  אנשים מצא ו אותו  ביער וה חזירו או תו ה ביתה להוריו
 . כלל הם נתנו לו מח סה ונעלו  אותו ב חדר

 : פעם הוא כתב על כך
למרות   , כי אף  פעם לא כאב לי, מעולם לא יכולתי לבכות  כשהכו אותי"

לא כלאו  אותי  ,  בכ ל מקרה.  י היה  מכו סה  ב חבלות  שח ורות וכ חולותשלעיתים גופ
רגשותיי כלפי היער . כי תוך  זמן קצר שחררתי את עצ מי, לזמן ממו שך בבית

  7." היו כל כך חזקים  ש הם משכו או תי תמי ד חזרה, החיים-וחבריי בעלי 
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.  א ביו אגרף  את  אוזניו,  כשברונו הצעיר  חזה  את  מ לחמת  העולם הרא שונה
אבי ו נתן  את  ההצהרה , ווס טפליה,   בלוהן1949,   ביוני26-ב  . א  צדקאבל הו

 : הבאה תח ת שבו עה
 ילד זה ,א פילו בלידה, אני מצהיר תחת שבועה,  כאביו של ברונו גרונינג"

הדבר נהיה בולט לעין .  הראה סימנים לכך שייהפך לאדם בעל תכונות מיו חדו ת
אפילו .  צב יוצא דופן זהחבר ים וקרובים רבים יא שרו מ .  בשנים מא וחרות  יותר

-כילד היו  מקרים יוצאי  דופן  כשהוא  היפנה את  יכולותיו  המיו חדו ת כלפי בעלי 
הוא  חפן או תו  בידיו ו הוא עב ד  , יד-כשהש ען לא י כל לתקן שעון , פעם. חיים
כמו  תחי לתה של מלחמת ה עולם  , הוא אפילו יכל לחזות  מאורעות  מיו חדים. שוב

א חיו וא חיותיו  יצ טרכו לעזוב  את  ביתם  ,  יואב, ואמר  שלאחר  הכניעה, השנייה
הוא אפילו ציין היכן הם יתנחלו ב סופו של ד ב ר לאחר שיעברו  ממ קום  .  ומולדתם

שאפשרה לו   ,  תה לו  תכו נה נוספתיהי.  הוא  ראה ו חזה הכל.  למקום  במשך  ז מן רב
8."לרפא אנשים ממ חלות ו מסב ל

  

 : ח ת שבועהגם דיוו ח ת ,  שכן של ברונו  ג רונינג בדנציג, ארנסט כהן
ברחוב  , בביתי[...] ברונו גרונינג הצהיר  , בתחילת  מלח מת העולם ה שניה"

פולין . המל חמה  תימשך  הרבה  זמן, ארנס ט': לנגפוהר-דנציג , 77מגד בורגר  
אך הכיב ושי ם של גרמניה  לא יעשו  .  וגם צרפת תיפול  מה ר באותה  מידה, תיפול

אז הוא הראה  ' . יה  תחולקגר מנ. היא תקטן, ההפך הו א הנכון. אותה גד ולה יותר
.  [...] לי את גבולות  שני ה חלקים  והם היו ב דיוק כפי שהיו לפ ני איחוד  גרמניה

יכולתי לצפות בהם במשך השנים בהן , באשר לכוחות הריפוי של ברונו גרונינג
פגשה  , פרידה כהן, א שתי.  לעיתים קרו בו ת הוא  שחרר או תי  מכאב. היינו שכנים

  9." וגם היא יכולה להעי ד על כך, 1940-ישו אינו ב את ברונו גרונינ ג לאחר נ

היה אופייני כבר בשנות נעוריו שברונו הצעיר תמיד נ משך לאנשים שהיו  
 .  ניתן היה להבחי ן בסגולה זו, כשהוא היה רק  בן ש נתיים וחצי. חולים

 :הוא כת ב בק שר לכך כדלהלן, כשהוא נזכר בי לדותו, יותר מאו חר
,  חיה  קט נה יקרה': חלק  מה חיות  כשאמרתי  להןהמחלה  למעשה  עזבה  את  ג וף "

למעש ה זה לא  מ מש  שונה  עם  .  זה  מה  שקרה' .בקרוב יהיה  לך שו ב  גוף  ב ריא
שתמיד אמרתי  [...] אז נמשכתי בא ופן קבוע לאנשים חולים . [...] אדם-בני
ה וא  ': אם  מישהו העיר  ב קשר לגוף שלישי, או' .אבל אתה כבר לא  חו לה': להם
  10" ' .ה וא יחלים; הוא לא י מות ב משך ת קופה ארוכה,  אל': עניתי',  ימות
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מאו חר יותר הוא גילה שהוא היה מסוגל לעזור לא רק לאדם חולה יחיד  בבת  
.   זה  לא ה קשה  עליו ו בדרך כלל הוא  הצליח, באופן  מפתיע.  אלא לא חדים,  אחת

  11. ע בודת ו הוג בלה לחו ג  קטן של אנשים, אך עקב ה מהפך בעק בות ה מ לחמה

הוא  מעולם  ,  ו ל משח ק התפל או שלא  חשובה ה תדירות  ב ה הותקףהחברים של
לפעמים  א ח יו הגד ולים לא י דעו  כיצד  להתמוד ד עם  התנהג ותו  . לא הכה  חזרה
א חד   . כשהם הענישו אותו" עין תחת  עין"כי הוא לא  החזיר , המוזרה וכעס ו

הם  חזרו  וה תקיפו אות ו ב דרך זו  עד   .  משני א חיו  הגד ולים למעשה  שבר א ת אפו
 . ה משהו  מוזרשקר

 : דיו וח  על המקרה  הבא,ק ורט, אחיו
,   עו מד  בצד  ולא  משתתף, כרגיל,  וכשראו את  ברונו,  הבנים התק וט טו  בח וץ"

רק מהסיבה שלא   , אחד  מהם כל כך התרגז שנתן לברונו בוק סים באוז ניים
הוא ע מד  בשק ט  . ברונו  לא  החזיר, כרגיל. והתנה ג כמישה ו  מב חוץ, השתתף
.  משום  מה הילד הלך ה ביתה,   הי ה צריך לעשות זאתלמרות  שהוא לא . וחיכה

הוא פשו ט  .  הוא  הת חיל להכניס בו קסים לאוזניי ם של עצמו, ברגע שהגיע  לשם
.   כל הבנים עקבו א חריו ונעמד ו להסתכל על התנהגותו המוזרה. לא יכל להפסיק

.   ברונו נכנס  והילד נרגע'  !בב קשה תעז ור לי, ברונ ו' : הילד התחיל לבכו ת
  12. " סקוההכאות נפ

 . אחיו  והבני ם בשכונה עזבו  אותו לנפשו  ולא הכו אותו ש וב,  לאחר מקרה זה
, הוא סיפר איך. אחיו נזכר במקרה נוסף שה ד גיש והבהיר את אופיו של ברונו

אזלו ה מצרכים בבי ת משפח ת גרונינג  ואף  , במהלך מל חמ ת העולם הר אשונה
ניו ובדרך פלאית סי דר  ברונו הקטן יצא  על אופ . אחד לא י דע היכן להשיג או כל

עם כמה חוואים לרכוש מ הם מלאי מתפוחי האד מה  הטובים ביותר שלהם  
הוא  רק אכל כשכל  , בעת  הארוח ו ת,  בתקופה  זו.  שאותם  סחב ו א חיו  הביתה

,  ל מרות  שזה א מר כי הוא  אכל מ עט  מאו ד או  לא אכל כלל. האחרים היו ש בעים
  13.הוא נראה בריא באופן  מדהי ם

הוא  .  אך  גם לא  מבריק,  ר יסודי  ולא היה  תלמי ד גרועספ-הוא למד  בבית 
הוא היה קורא  משפט שלם כשהמ ורה  , למשל.לעיתים קרובות הביך את  מ וריו

א חר י שעות הלי מודים  הוא  . רק התחיל לכתו ב את  ה מילים הראשונות  על הלו ח
.  לעיתים קרובות היה  חוזר ל יער שם הוא שהה  במשך   שעות עד  רדת ה חשכה

,  הוא ה סביר שהוא  ח ווה  את האלוהים  בכל עץ. ות ליד  אלו היםכאן הוא יכל להי
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,  הוא  י כל לשבת ב משך  שעות  ולע שות  מדיטציה.  חיים ואפילו  באבנים-בכל בעל 
 .והוא חש  שחייו נ מת חו לנצח 

לעיתים ק רובות ברח  מאנשים  , שכילד,  פעם ברונו גרונינג  קישר את  העובדה
באו מללותו  לעיתים  . ה כי מצא  שהחיים  היו ע גמ ו מיים מ אוד  ו מחו סרי אה ב

הוא , זה היה ביער. קרובות הוא התפלל לאלוהים לקחת אותו מ עולם חשוך  זה
 שליחו ת  ה הייתש דרך תפילה נרגשת   הוא גילה  מד וע נשל ח לעולם  זה ו מה , אמר
 .  רק אז הו א השלים עם  חייו. חייו

יכול להבין איך , כל אחד ההולך ב דרך הרוחנ ית ומ חפש את אלוהים בכל  לבו
:   ו מצא ש ם את אלוהים ב טהרתו, זה הקשיב  לכמיהה הע מוקה  של נשמת וילד 

 . בבידוד  ובשלוו ת הט בע
מראה על נשמה  , בגיל צעיר כל כך, אלוהים,  מודע ות הצורך ברו ח נעלה

אנשים כאלה לעית ים קרובות נ אלצים לחיות  ב אווירה של ח וסר ה בנה  .  מבוגרת
ד מת שכזאת  באופן כללי בהעדר  מוחל ט של צורך בתפי סה מת ק, ובוז

חיי אנשים אלו חשופים לאיזון ,  לימוד פנימי, זה כמו  מב חן מיוח ד. ובהשתוק קות
 .   בהכנת הנפש לשליחו ת העתידיתמסוים
הוא שכב  עם  חום   . ברונו  גרונינג חלה  אנושות  בדיזנ טריה, 9בגיל  , 1915-ב

,   בע קשנות  הו א סרב  לשכב ב מיטה.  במשך  שבועו ת ואי בד הר בה מ משקלו
,  שביקר את  המשפ חה, ר קלינג "ד . ם  על הרצפה במשך  חו דשיםולבסוף  שכב ערו

,  לא חשב שישרוד ואפילו עשו לו את הטקס הנוצרי שנהוג לעשות לפני המוות
הוא התאושש , נסב ד רך , אך.  יחיה, כי אף אח ד לא הא מין שהילד החולה הז ה

14.והחלים

 מגוון רחב של תעסוקות
שהיה   , א ביו.  הכשרה  במס חרהוא  בחר  לעבור, כשהוא סיים  את  חוק  לימודי ו

התנ גד לה  מההת חלה ו לבסוף  סרב לאפשר לו  , מיד לא  בט ח  בהחל טת  בנו, פועל
 . לעשות זאת

 : ברונו גרונינג ה גיב על כך כ שסיפר על חייו
הלכתי . כי אבי רצה שאלמד  ע בודת  בניין, נאלצתי לוותר על לימודי י"

בדנציג בא ותה   אך עקב המ חס ור בתעסוקה  . בעקבות רצון אבי ונעשי תי נגר
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נסגרה , שלושה חו דשים  לפני הבחינה. לא עברתי את בחי נת הסיום, תקופה
15." עק ב מ חסור ב חוזים,  החברה שהכשירה אותי

  

כדי  , מלאכה לנגרות בניין ו בניית ארונות- הוא פתח בית19בגיל , 1925-ב
אך עק ב ה מצב  , הוא ה צליח להחזיק  מע מד  במשך   שנתיים.  לבסס א ת עצ מאותו

,   באתר בנייה;  הו א נאלץ לעס וק  בעבו דות  מזד מנות,  הקשה בדנציגהכלכלי 
ובת חומים  מגוו נים , בי יצור תיבות, חרושת למשי חה בלכה-ב בית , בעבוד ות עץ

ברור שעב ודה קש ה  ויידע היו נ חוצים לבחור צ עיר כדי שיוכל להקים . אחרים
 ג ם אם נאלץ להרחיב את, עסק משל עצ מו בז מנים הק שים שבין מלחמו ת העולם

העדר עב ודה ה ביא לח וזי ם קצרי טוו ח ו ביטולים  . מקורות  פרנסתו לא חר שנתי ים
החרושת ל משיחה  בלכה ל אחר  -כך הו א איב ד את  עבו דתו  בבית . ברגע הא חרון

 . הוא ה יה אחד הא חרונים שהו עסק . שנה כשהייצור קוצץ
 עוד פ חות  הה ייתכי הכלכלה בדנציג , 1933הוא נזכר איך ה מצב הסלים  אחרי  

וגרמנים  התקש ו  , רוב ה חברות  היו  בבעלות  פו לנית.  מ אשר ב גרמניהמועדפת  
דנציג  נותקה מ גרמניה וניתן  ,  א חרי מלח מת העולם הראשונה. (למצוא עבו דה

-ברונ ו גרונינ ג מ צא עבודה  זמנית  בבית ). היה להגיע אליה רק  דרך ש טח פולין
,  א לצבשגויסב משך כמה  ש נים לפני . בנ מל ובד ואר המקו מי, חרושת לשוק ולד

 . הוא עבד כ מוו סת  מתח  חש מ לי בחברת סיי מון והלס ק
עמיתיו לעבו דה שמו לב לכ ך שהוא היה סתגלן בכל תחום בו ע סק ולעיתים  

רבים  מעמיתי ו  . קרובות היה  בעל  ידע נר ח ב מזה  של הע ובדים  המקצ ועיים
אם זה היה  בתיקון   , הוא הצליח בכל  מה שע שה,   שב דרך לא  מובנת,העידו
הוא היה מיו מן  במיוח ד בעבו דה עם  . עבוד ת ו כמווסתאו ב, רדיו, שעונים

הוא אמ ר שהתגאה מא וד בע ובדה  שאת כל עבודת ו עשה   . מכשירים טכניים
,  הוא החשיב את אוסף ניסי ונו מה מ גוון הרחב של תעסוקו ת. באהבה ומת וך הבנה

הוא הדגיש  . וכלימוד והכנה לקראת עבו דתו  העתידית, כהכנה מעשית לחיים
 .  להכיר אנ שים מכל מגזרי ה חייםשהיה חשוב  עבורו

 נישואים לא מאושרים
ל א יכלה לספק  עבורו  את  ה בית , גרטרו ד,  אך  אשתו. 21הוא נישא  בגיל   

בת חילת  . הוא ואשת ו היו  טיפוסים שונים. וההבנה להם שאף לשווא ב בית הוריו
לעזור  , הבידוד בי מי ילדותו הוביל והגביר את הצו רך הדחוף שחש, חיי עבודתו 

טענו שברונ ו גרונינג  היה מארח נדי ב ומ ושיט  ,  אלו שהכירו אותו  בזמנו. םלאנשי
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  ההייתא שר אשתו  כלל לא ,  שלעיתים קרו בות  הז מין הביתה  הרבה  חברים, עזרה
אם ע מית א ו מ כר עם בעיה נפשית או   .  נתונה בידיה ה הייתאילו הברירה ,  מזמינה

 הוא היה  מ תיישב  .ה ו א לעיתים היה  שוכח  מעני יניו, גופנית היה  מגיע  אליו
מנ סה למצוא  איתם  דרכים ,  ומדבר  עם אנשים  כאלו ע ד  שעות הב וקר ה מוק דמו ת

קולנוע או   -הוא לא נהנה מהליכות חברתיו ת כביקור בבתי . לצאת ממצבם הקשה 
 . או מ שחק  קלפים,  במס באות

 :מישהו שהכיר אותו  בתק ופה זו הכריז
ה וא  . ונו  גרונינגזה  קשור   בבר. ברצוני להצהיר את ה דברי ם הבאים בכ תב"

כבר אז הוא  התעני ין . 1928והכרתי אותו  מאז   ,  דנציג, הגיע מ עיר מולד תי
. [...]   מקרים שהצלי חו20-אני  מכיר כ . בדברים רו חניים ועזר וה בריא אנשים

לילדים , למשל; אני גם יכול להעיד בקשר למקרים הרבים בהם עזר לילדים
.  א  ריפא  את כל המ קרים הללוהו. ואלו שלא  יכלו לראות או  לשמו ע, שצלעו
,  א ת הראש" לשבור"ניסי נו .  עדיין נדהמים כיום, והאנשים להם הוא  ע זר,  אנחנו

מר גרוני נג העסי ק עצ מו גם  בעניינ ים אחרים שאולי לא   .  איך הדבר יתכן
הוא יכל לתקן  , למשל. אך הייתי רו צה להזכיר אותם בכל מקרה . רלוונטיים כאן
והוא  גרם לכפתורים . אך ה וא פעל לפקוד ת ו,   ברדיוהוא  לא נג ע. רדיו ומכוני ות
  16." כשהם היו  ממ ש מקולקלים, ברדיו לעבו ד

בעניין  , 1931-שמיד ט כ ותב  בקשר  להצהרה שניתנה ת חת  שבו עה ב .א.א
הרופאי ם הרימו  ידיים ב קשר  .  שה חלימה  מ מצב של  גסי סה  מדיזנ טריה,אישה
)  ברונו  גרונינג(כשהוא :  " ש מידט  כותב. אך ברונו  גרונינג רי פא אותה, אליה

ה חזרתי  ': הוא קורן מאושר  כשהוא אומר, שה וא זוכ ר בבירור, מדבר על המקרה
והוא  מו ציא מהארנק תמ ונה של אי שה צעירה ומראה אותה   '! אישה זו מה מוות

17. " מלא סיפוק
  

 : סיפרה לו, מ ריה,  מקס  ברוהן מ דנציג חזר על  סיפור שאחות ו של ברונו
 א מו רה להיות מאושפזת  ההייתהיא . ו נו גרונינגהכרתי את אחו תו של בר"

יום לפני שהלכה .  היה לה  סרטן ו שד  אח ד היה א מור להיכרת. חולים-בבית 
הוא נדהם . היא באה לראות את ברונו וביקשה  ממנו לעז ור לה, החולים-לבית

לכי  ': הוא הס תכל עליה במשך  זמן מה ואז א מר. שאחות ו בט חה בו ו האמינה  בו
היא  הלכה והרופאים שב דקו   ' ! ני  כבר לא  מוצ א שום רוע  בךא. החולים-לבית
18." כל ניתו ח היה  מיותר. לא יכלו למצוא ש ום  סימן לסרטן, אותה
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היא לא י כלה להבין את המניע  . אשתו החשי בה את כל יכולו תיו כיוהרה בלבד
מה שהכי הפחיד אותה היה למשוך   . שהיה לעזור ולרפא אנשים, הבסיסי לחייו
 שבעלה הק דיש את   ,הפריע לה מאוד. עצמה  ולהיות חשופה ללעגתשומת לב ל

א חד  הניסיונו ת  . היא רצתה  אותו   לעצמה.  זמנו לכל כך  הרבה אנ שים אחרים
מכו חות  הריפוי , אותם אה ב ב כל לבו,  הקשים ב חייו היו שהיא  מנ עה מילדיהם

19. שלו" קס מים"היא לא רצתה שיהיו חשופים ל. שבו
היא הקצינה זאת והגנה  

בנ ו  . חולים ללא ידיעת ו- שאשפזה אותם  בבית ,הם מפניו ב מידה כזא ת עלי
בנו . 9 כשהיה בן 1939 -  נפטר בדנציג מפגם בשסתום הלב ב, הרלד, הבכור
 במרפאה האוניבר סיטאית מרב ורג מ דלקת א דר 1949-נפטר ב , גונתר, הצעיר

 . 9גם ה וא היה בן  ).  פליריאסיס(מוגלתית 
 1955-אמרה שרק ב , 1950ו גרונינג מ אז  שהכירה את ברונ, גרטה הויזלר

כשהוא התוודה בפני חברים  . הוא יכל להביא את עצמו לדבר על גורל ילדיו
 .ד מעות זלג ו ב מורד  פניו, קרובים

כי היא לא  , הוא נאלץ לעזו ב את  אשתו, 1949-כשעבודתו  התפרסמה  ברבים  ב
 התגרשו הם. שינתה את יח סה השלילי כלפיו ואפילו רצתה לאסור עליו לרפא

 . 1955במאי  

 מלחמה ומחנה שבויים
עקב  גישת ו לעולם לא להכות  .  ברונו גרו נינג גוייס לצבא, 37בגיל  , 1943-ב

הד בר גרם ל חיכוכים  , שהיתה  מוש רשת עמ וק  באמ ונתו  הפנימי ת,  או להרוג  אדם
ניתן  . הוא נשלח לחזי ת,  אך  בסופו של ד בר. ואפילו איומים להוריד אות ו  בדרגה

הוא  חזה  בדיו ק  מו חלט  את  גורלו  ,   ה קשור  במל ח מת ה עולם השנייהלדמיין שבכל
  20.שלו

 1943מזרחי של ה חזית המזר חית  ובדצמ בר  -הוא נשלח לאג ף המרכזי וה צפון
.  רסי ס רי מון עב ר דרך ירכו הש מאלית  וגר ם לנזקים מ שמע ותיים. הוא נפצע

בר גע שהחלים   . הפעם בירכו הימנית,   הוא נפצע שנית1944בפברואר 
בהמרש טיין שבפומרניה הוא נלקח  . הוא נשלח שוב  ליחידתו ב חזית, ציעהמהפ

במאי הוא הו עבר למחנה   . 1945,  במרץ5-ידי הרוסים ב-בשבי על
גם  .  בדרך  מ סתור ית הוא  ריפא מ מיימת  רבים  מ חבריו  השבויים.  בפטרוזווד סק

.  כאן הזדקקות ו הגו ברת לע זור לאנשים הובילה לסכס וכים חוזרים ונשנים
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 לו ביקורת  מתמ דת על  הממונים  בעניין אספקת   הה ייתכי , ראו בו כ מורדהרוסים 
אך  ,  ש ו ב הוא  בקושי  הצליח להי מלט מ מלתעו ת ה מוות. תנאי חיים  טובים  יותר

ה וא שו חרר ב סוף   . רק כי מ ספר קצינים רוסים  עמ דו לצדו  ומנ עו א ת הירי בו
1945 . 

 ס חט ו את  ,שהיו  מלאות מי די,  התחבורה  חזרה ב משאיות   שנועדו לבה מות
 שעק ב   , יותר  מאו חר  אחד  מהם  אמר. יכולות הסיב ולת הנותרים  של החיילים

החיילים איבדו צלם אנוש ולא נשאר זכר לכל התנהגות , צורך אכזרי להישרדות
הוא ה בחין  מיד  .  הוא פגש  ב מסע  א ת ברונו  גרונינג ו בילה איתו   זמן מה.  חברותית

במרכז כל  . לוטין  מש אר החייליםכי הוא  התנ הג בצורה שונה  לח, בברונו גרונינ ג
ול מרות  , הוא  שמר  ע ל שלווה ויישוב  דעת  בלתי נ יתנים להסבר, התבוסה  והס בל

,   זאת הסי בה בגללה הוא הציע לק חת  אותו לביתו ב בוואריה. נשאר אנושי, הכל
הוא  בט ח ידע   . מערב-אך תחילה ברונו גרונינג ר צה לחפש את משפחת ו בצפון

כאשר הוא נפרד מחברו הלו חם  , כי, יוודעו בציבורשכוחות הריפוי שבו בקרוב  י
הוא ביקש שי חפש א ותו בשנים הבאו ת ויבוא כש יקרא הרבה בעיתונות   , 1945-ב

 .  בקשר אליו
ברונו  גרו נינג הגיע  עם ח בר  .  התחילה התק ופה הקשה  ש לאחר המל חמה

הוא ו חברו הצלי חו  , בעזרת ראש  העי ר. מהשבי להייגרסל באך שב מ חוז  דיל
ואז ה וא התחיל לעשות מה שנית ן היה כדי לעבוד לשם ,   מגוריםלמצוא מקום

הוא  נה יה מקובל  מאו ד באזור  . פרנסה עם החוו אים המק ומי ים ותושבי הקהילה
אלא  היה מרוצה  ממה  שניתן  ,  הע ובדה  שאף  פעם לא ביקש  דבר, עקב צניעות ו

ם  פעילויותיו  הביאו  לכך שיצר קשר עם אנ שי. ועקב  כישוריו הרבים  בע בודה, לו
ארגון  "הוא  ו חבריו הפלי טים הקי מו  את  ,  בניסיון  להקל ב עניין המ חסור. רבים

ובקשרים עם , הוא עב ד במ סירות רבה כדי להקים זאת". הסיוע לפליטים
לעיתים קרובות הגיע   ,  ב מס גרת עבו דה זו. הקים סוכנויו ת מק ומיות, אחרים

,  יה האז וריתתוך ז מן קצר ניתן לו כאן תפקיד נוסף ב ו ועדת הבני. לדילנבורג
כך הוא  מצא שו ב את  אשתו  ושניהם  -זמן קצר  אחר .  והוא ניסה  לעזור היכן שיכל

מא וחר יותר  הוא  עבר למ גורי פ ליטים בדילנבורג  שהיו  .  עברו למ חנה  במ חוז  דיל
 . גג מ ותאם-תחליף עליית 
.  הכיר את  ברונו  גרונינג  בתקופה ז ו,  כיום  מ טפל ברפוא ה משלימה, .אריק ק
 :הוא נזכר
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יכ ולת לדון איתו בדברים שלא יכולת לדון בהם עם . פשוט ריתק אותיהאדם "
הוא   , למרות  שלאף  אחד  לא היה א וכל.  תמיד  היה  מש הו מיו חד  בו.  אף א חד  אחר

ה מרק הי ה מאו ד פשו ט וה ורכב  . הציע קערית  מרק לכל א ח ד שביקר  אצלו
 –  בקושי היה לנו מספיק לח ם למאכל–כי לא היה לנו דבר , מפריט זה או אחר

כל מי שהגיע אליו קיבל , אך זה היה טיפוסי לו.   קשהההייתמלח מת הקיום 
21." קערית מרק

  

ברונו גרונינ ג קשר ק שרים עם פליטי ם רבים ושוב  קרו  ,  דרך עבו דתו
,    במרץ14-עד שב , הוא הוזמן  מבית לב ית. החולים ת מיד פנו  אליו.  החלמות

פא את בן משפחת הוא  רי.  משפחת הולס מן הת חננה שיגיע להרפורד1949
ואביו דיבר ב קשר  , שהיה מרו ת ק למיטה  בעקב ות ניוון שרי רים, די טר, הולסמן

 7לכך כל כך הרבה שעוד ו עוד אנשים ס ובלים הגיעו  לבית בכיכר וילהלם 
.   ומילותיו  חוללו פלאים,  ברונו  גרונינג  דיבר עם ה קהל על אלוהים.  ועמד ו ב חוץ
נכים קמ ו מ כיסאות גלגלים א ו זרקו   ,  עיוורים זכו  במאור עיניהם,  כאבים נעלמו

לא עבר ז מן רב  ואנשים לא רק ה גיעו  .  את הקביים שלהם והלכו  ח סרי דאגה
מלאי תקו וה  ,  הם הגי עו מכל קצו ות גר מניה ו מ חוצה לה;  ממק ומו ת קרובים

 . שאדם זה יוכל להחזיר להם  את בריאותם

 "אני רק משרתו הצנוע של אלוהים"
הוא לא קרא ספ רים והידע שלו הגיע  . נע מבפניםברונו גרונינג היה אדם שה ו 

במשך ה מלח מה הכרה  .  הקו ה מנחה  שלו היה האינטואיציה שלו. ממק ור עליון
וזמן קצר  מאו חר יותר  , מידית גר מה לו לעיתים  קרו בות לעבור  מה מקום  בו שהה 

הוא לא ציית לפקוד ות  .  עולם  רוחני זה עיצב  את כל  חייו.  רימון נפל בנקוד ה זו
לא שיע בד  את עצ מו ללא תנאי  להדרכה העל יונה שהיתה נגישה  לו  א, אנוש

ההחלמות ש קרו דרכו  . עקב אמ ונתו  העמוקה או ע קב השראה, באופן מידי
קשורות באופן בלתי נפרד מחזרה מ ח דש לאמונה ב אלו הים ואוריינטציה מח דש  

אלא רצה , הוא לא ראה עצמו קוד ם כל כמרפא) 3ראה פרק . (של המקבל
ידי -וקי החיים הע ליונים ולהדריך את החולים שוב לאלוהים עללהבהיר את ח

, הרצון לשנות את דרכיהם. העל של כל האנושות-החזרת אמונ תם ברופא 
הנחישות לעשות ט וב וה רצון להחזיר את האמונה באלוהים היו הבסיס  

ב עת ובעונה  אח ת הוא  דחה כל  כפייה שתחבל ב חופש  .  לדרישותיו עבור הה חלמה
 : תהבחירה האישי
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א ך אסור לי לה חליט  , אני מורשה  לעזור לאדם   למצוא את  הדרך לצד ק"
על כל א חד  למ צוא את ה דרך בכו חות   . עבורו או  לכפות עליו להג יע לזאת

  22." עצמו

 . זאת הסיבה  בגללה הוא התנ ג ד נמרצות לדרכי היפנוזה ו ס וגס טיה
הוא יכל  במילים  אח דות לציין בפני  .  את דבריו  אפיינו פשט ותו  הטבעית

מילותיו היו חופשיות   .  מאזיניו את הקשר בין הבסי ס הרוחני לבריאות ולמ חלה
ידי מ ספר -זה אושר  על.   להן  השפעה  חזקה  על אנ שיםההיית.  מניואנס  רטורי
ה וא גרם להרג שה שהוא ב עצמו  חווה   , כ שהוא דיבר. ח ות ה חלמה"גדול של ד ו

הל הוא שבה את תשו מת  לב הק, 43כשהיה בן . את כל מה שדיבר עליו
הוא יכל לשאוב מניסיון של מא בק פנימי ש כבר החל בימי ילדותו   , בהרפורד

אך ל מרות  , הו א דיבר כא דם  לא משכיל. ככמיהה לאלוהים שאינה יו דעת שו בע
 . כאדם בעל י דע רב, זאת

העיתונות הציגה  ת מונה  מאו ד סו תרת של  ברונו ברונינ ג  במשך  שנות ע בוד תו  
שעתי ד  , שמיד ט.א.א.  אחרים כשרלט ן,חלק ראו בו כא יש אלוהים. הציבורית

 7ביקר  אצלו בכיכר וילהלם ,  היה לפגוש אותו ב מטרה ליצ ור תמונה בהירה שלו
 . בהרפורד בדיוק  לאחר שנו ד ע בציבור

 :הוא תיאר את פגישתו  הראש ונה כדלהלן
עמדנו  .  נעולהההייתשלא , נלחמנו לעב ור דרך הקהל לכיוון דלת אחורית"

צלצלנו  .  ב פנים כאילו אנשים עברו מהר מחדר לחדרדלתות נטרקו. בפני הדלת
.  ברונו  גרונינג בכב ודו וב עצמו ע מד  בפני. שלוש פעמים לפני שהדלת  נפתחה

,   מ טר1.70-גו בהו  הגי ע בק ושי ל ,  מבנהו  הג ופני היה קצת  גוצי,  הוא היה  ח סון
לפניו  . קט'הוא היה לבוש בפשטו ת ב ח ולצה בצבע כחול כהה ומכנ סיים ללא ז

שיערו היה גלי באופן ,  והן היו מחוט בות וארוכות, ן בעל שיזוף כהההיה גוו
לאדם זה ב וודאי  היו  . בפנים אלו היו  חרו טים לחלו טין סוד ות הג ורל.  טבעי

לא מראה מסת ורי או , לא היה לו זקן. זה היה ברור. ניסיונות מ דכאים רבים
 הן נצצו  .עיניו ה סתכל ו ישירות בי. כפי ש דיווחי  העית ונות הצהירו, משונה

23."בחיבה ו בהבנה אנ ושית ע מוק ה
  

-התעניינותו  התע וררה על . 7ר  קול לכיכר וילהלם  "סרטים  דומים  משכו  את  ד
 . ידי דיוו חי העיתונות  הרבים ו הוא רצה להיות במ קום לשכ נע את עצמ ו
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 : הוא כת ב" האיש ברונו "ב
ההפך  . מי שפוג ש א דם זה  בפעם  הראשונה לא  מרגיש שה וא  פוגש אדם  זר"
למרות הקמ טים  .  [...] נוצר קשר  מיד י עם אדם יוצא  דופן זה,  הנכוןהוא

למרות ה מראה  ,  פניו  הצרים והשזופים מקרינים  חיבה, העמוקים  סביב  פיו
 לי  הוהייתל עיתים קרובות צפיתי בו  מ דבר לחולים . העצור של עצב שיש בו

.  בתוכו גרמה לו לבכות ,  תחושה שה סבל האנושי וה מצוקה שהוא ראה  סביב ו
הפרס ום  . הוא  לא  מכיר ברהב  או  ב העמדו ת פנים. ברונו גרונינ ג הו א איש  העם 

,  שתוך זמן קצר בכל בי ת ברחבי גר מניה ומ עבר לג בולותיה הוזכר בו ש מו, שלו
ניתנה לי . לא גרם לו לקבל על עצמו את תפקיד הכוכב או הד מ ות החשו בה
 א דם  מאוד  הזכות הנדירה ל בלות אית ו  כמה  שעות  וללמו ד  משהו   על חייו  של

.   עליו לדבר  בזמנו  שלו;  הוא  לא אוה ב ששו אלים אותו ש אלות בלי  סוף.  שקט זה
לעיתים קרובות נ דמה  שהו א יכול לקרוא את  מ חשבות  מי שהוא  מ דבר איתו   

ואז  .  ופתאום הוא  משנה  את כיוו ן השיחה כך שת משיך א ת  חוט  מ חשבו ת אלו
אין  . ביטות ל מרחקעינ יו מ. הוא מדבר שו ב לעצמו כאילו שכח את האדם השני

.  בג דיו פשו טים.  לו צורך אחר  מאשר  אהבת ו המוצהרת  לסיגריות  ולקפ ה חזק
עכשיו משחק  , שלא ניתן היה  לרפאו, הוא גר בבית הורים אסירי  תודה שבנם
הול סמן צריכה ' וג ב, הם גם  מ טפלים בו. בשמ חה בגינה לא חר שה חלים בזכותו

ה וא כמעט לא אוכל ד בר  ': ללהשתמש ב טענות  משכנעות  כדי לדחוף או תו לאכו
כל בני הבית  אישרו  [. ..] '  .ובמשך  למעלה  משלושה   חו דשים הוא  כמע ט  לא ישן

סכים לקבל כ סף  הו לא , אני יכול להצהיר  שברונו גרונינ ג לא בי קש.  טענה זו
כ מה  מאות  מ כתבים ,  מכתבים2000כל יום ה דואר שול ח מ על  . עבור הריפוי שלו

הוא  נתן הוראות  מ דו יקות  . והרים של  ח בילות מברקים  300-למ עלה מ , רשומים
  24." מבלי שנפתח ו, לעובדיו להחזיר א ת הכסף  ב מכתבים וב חבילות לש ולחיה ם

אלו שהכירו אותו בזמנו מצ הירים בבהירות שאפילו באור הזרקורים ברונו 
ב שום פנים ואופן לא רצה להיחשב כרופא פלא או . גרונינג נשאר כפי שהוא
הוא לגמרי התנגד לציור אופי שטחי זה בעיתונות   . ככל דמות הדו מה לכך

 . העממית 
אלא  ", הוא ת מיד נהג לו מר" , אני לא יכול לבטא את עצמי בצורה דרמתית"

  25. " עליי ללכת לאן שהגורל שלי מוביל אותי
הו א ראה  . הדחף  לעזור לא חרים גרם ל ו לעבוד  יו מם ולילה כשהיה  בהרפורד

, דרך מילותי ו רצה שאנשים יקבלו את האל ו'משרת ו ה צנ וע ש ל אלו הים'עצמו כ
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הו א  . הוא ראה בעצמו כמ תווך או שנאי  עבור כוחות אלו. את אנרגיית הריפוי
ככל . הביאה להחל מה,  האנרגיה ה אלוהית, "היא"אלא  ,  חזר על כך שלא הוא

כך , שגדל מעגל האנשים המ חפש ים עזרה וככל שגדל כוח הריפוי שיכל להעביר
הכוח   , הו א אמר שאם היה יכול לרפא ללא מכשולים. תרהיה מאושר ונינו ח יו

שו ב  . היה ממלא אותו ב מידה כזא ת שהוא לא היה מרגיש רעב או חוסר שינה
 . ושוב אישרתי הצהרה זו  ממ קורות שונים

הגי שה  הד תי ת ה ב סי סית  של ו  לא ה רש תה ל ו ל קבל  כל  תמ ורה   חו מרי ת  עב ור  
אם   ,  כלו מר ,   לא   נכו נה  ש א ם י שת מ ש  בכ ו חו תי ו  בצ ורה , ה וא   אמ ר.  הריפו י  שלו 

הו א ה חש יב  את  הריפ וי כ מ תנ ה  .  הו א י אב ד  או תם,  ישת מ ש ב הם לצ ורך  רו ו ח א י שי
.    דרי שה  מר אש  לשי נו י פני מי ל א מו נה  ואה ב הההיי תשע ב ור ה ,  ח ס ד  אלו הי,  מא לוה ים

ל אן  . הו א הע ביר  הלא ה,  יד י יד יד יו  ו מ חצית  מ מ ה ש קי בל-צרכיו  הצנ ועי ם ני תנ ו לו  על 
 . אנ שים  ה ת חרו  זה   בזה  להל ין  או תו ;  י  בר ונו   גרו נינ גדלת ות  נפ ת חו  בפ נ,  שהלך 
הצהיר לגבי דעתו  ,  ה מ מונה על  קהילת הכנסייה בהרפורד, קונ סט. ר ד"ד

 . ב תשובה לח קירות רבות  מצד  חברי הקהילה שלו,  אחרי מ ספר פגישות איתו
 : הנה תמצית ד בריו

אין  לי . אני לא רוצה  להבי ע דעה  מ סכמ ת, בהתח שב  במא מץ  שעשו  ה רופאים"
הוא לעיתים . סיבה להאמין שמר גרונינג  מרוויח כס ף מהמ תנה שקיבל  מאלוהים

 שסכומי  ,קיבלתי מידע א מין.  שהוא רו צה להישאר איש עני,תכופות הבטי ח לי
אני יודע שהוא . ידי אנשים עשירים בתמור ה לריפוי-כסף גדולים הוצעו לו על 

  26." סרב להצעות  מסו ג זה

שברונ ו גרונינג קיב ל כשעבודתו נודעה  או אולי עקב הת גובות , למרות
הופעת ו ב הרפורד הפעילה מאות  . גדלה הה תנגד ות  מ חוגים  מסויי מים, בציבור

אלפי אנשים ולמעלה ממילי ון מכתבים הגיעו  אליו בשנ ים הראשונות לעבוד תו  
27.הציבורית

 . הסבל באותם ימים  חשף  ע צמו ב ממ דים הרסניים 
.  לו להרוויח כלכלית מהמצבאנשים רבים ניסו להתקרב אליו כך שיוכ

ניצ לו את ש מו  לרעה עבור   , לעיתים קרובות  אלו ש דחפו  עצמם ל מעגל  מק ורביו
מתוך  ,  ידי הרבה חו גים אקד מיים-ד חיית  הריפוי הרוחני על. הרווח האישי שלהם

שיחק תפקיד  מש מעותי  ,  חוסר ההבנ ה והדע ות הק דו מות שהיו  מו טבעות  עמו ק
הם התחי לו להתנגד לו מ בחינה   .  ב ודתובהנחת  מכשולים בדרכו לע שות את ע

הם  . מה ש גרם לדיווחי ם עיתונאיים מגמ תיים ותביע ות משפטיות רבו ת, אנרגטית
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. השתמשו בכל הא מצעים האפשריים להשמצת איש זה והריפוי הציבורי שלו
למרות ש ברור שזה לא  ,  תחילה הם ה סתפקו  בזלזול  בעבוד תו כס וג של  סו גס טיה

.  כפי שהיה במקרים ש ל נכים בשירות צבאי, ו פניהיה נכון כשהריפוי היה ג
בשלב מאו חר יותר התג ברו ההאשמות האישי ות להם עיתונים רבים נתנו כיסוי   

ונו עד ו עבור  אלו ש חיפשו את   , מא מרים אלו נוע דו ל חבל ב ביט חון ביו שרו.  נרחב
 .עזרתו אך לא הכירו אותו  ב אופן אישי

יכול ה לקבוע את  טו בת  ואיך היא , באמת  מדהים איזה כ וח יש  לתקשורת
,  שלא הגביל את עצמו להערות מ שמיצות ודעו ת מלגלגו ת, הכיסוי. הפרט ורעתו

שה שתח וותה לחז ון מ סולף  חסר   , האנוש ות. מרמז על  הרוח  הרווח ת של  התקופה
. נותקה מ חיבור הריפוי למיתר החיים הפנימי שלה, חו מרנות בנאלית, אלוהות

העל של כל -שאלוהים הוא רופאמילותיו המשכנעו ת של ברונו גרונינג 
נגע ו בנקו דה רגישה של הרעיון המו ט עה , ידי אקט הריפוי-שהוכ חו על , האנושות
 . של העולם

 ריבוי הסובלים
מי שבוחן יותר מקרו ב את  ההתפתחות הציבורית של ברונו גרונינג נעשה 

קור רוח ול מרות כל  ב.  מודע לנ חישות ה מרשימה  המציינת את פעילותו
ה וא ראה   . איש זה  חתר  לבנות בסי ס איתן לע בודת ו המ סודרת,  ההתנגדות

שיאפשר לאנשים גישה וקבלת הכוח ה מרפא של , בתפקידו כבניית ב סיס איתן 
סנסציות וה מכונה  -אך עיתונות  מחפ שת. אלוהים מעבר לתקופת  חייו

האדמיניס טרטיבי ת הבלתי גמישה של השלטונות ע ש תה את השגת מ טרתו  
 . ה ביותרבתקופת שנות  עבו דתו לקש 

היה עליו להתמודד עם התג ובה הציבורית המתג ברת ללא כל עזרה רשמית 
 איש כל יום שקיוו לקבל  5000עד  , 1949בין מר ץ ויוני  ,  בהרפורד. אמיתית
מס וף או גו סט ע ד אמצע   , מאו חר יותר. 7מצאו את דרכם לכיכר וילהלם , עזרה

לש עבר להרבעה  לחווה  ,  טר בר הוףפי ששה  מ מספר זה   הגיעו ל, 1949ספטמ בר  
 . שבעליה איפש ר לו להשתמש בה, יד רוזנהיים-על

. הוא קיבל בהרפורד קריאות רבות לעזרה ממחוז ריינלנד וסביבתו. זה לא היה הכל
הוא גם ביקר . הוא דיבר בוויירסן מספר פעמים בפני התקהלויות גדולות של אנשים

לא היה שונה זה . לת עזרהיוהתחננו למ, אנשים יחידים שקראו לו במצוקתם
 .שמשם הוא אפילו נסע לצפון גרמניה לבקשת מחפשי העזרה, טרברהוףב



„Ich bin nichts…„ 

 .אלוהים הוא הכל, אני שום דבר
 ,אני לא רוצה כסף ולא זהב

 מה שאני רוצה ויכול לעשות זה לעזור
 .ולרפא את כל האנושות
 ,מי שמתעלם מאלוהים
 .אינו ראוי לקבל עזרה
 הרופא הגדול מכולם

 .הינו ולעולם יהיה אלוהינו

 גרונינג

 1949,  ביוני8, גרפלפינג

 ונו גרונינגכתב ידו של בר
Bruno Gröning (1906-1959) 

 )1906-1959(ברונו גרונינג 
Die Mutter: Margarete Gröning 

 מרגרט גרונינג: אימו
Der Vater: August Gröning 

 אוגוסט גרונינג: אביו
Bruno Gröning als Kind (2. v. links) 

 )השני משמאל(ברונו גרונינג כילד 
Heilungsbitten in Herford 

 בקשות להחלמה בהרפורד
Heilungssuchende zur Herforder Zeit 

 מבקשי החלמה בזמנו בהרפורד
Eine tiefe Verbundenheit auch zu Tieren … 

 ...וכן, חיים-הקשר העמוק שלו לבעלי
… und Pflanzen zeichneten ihn aus. 

 .היה חלק מטבעו, לצמחים...
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עדי ראייה תמיד מאוד התרג שו מדרכו של ברונו גרונינג להצית מחדש באלפי  
רבים  מהם התחילו להתפלל  . מחפשי עזרה הב עה פנימית  של אמונה באלוהים

 א מונה  שס חפה את  ולעיתים קרובות ה וחייתה  מ חדש,  בפעם הראשונה מזה  שנים
 . ובאופן ספונ טני הם א פילו התחילו לשיר מזמורים, הקהל

זה היה בסתירה מוחל טת לתגובה הבול טת של הרשויו ת לבריאות ציבורית 
 . ורשויות רבות א חרות

.  ברונו  גרונינג  עשה כל מ אמץ  לעבו ד עם  הרשויות הא חראיות,  למן ההתחלה
, 1949בת חילת  מאי  . ם  הסכ םלא הגיע ו לשו, אך למרות  שיחו ת א חד ות ב ה רפורד

 .אסרו עליו להמשיך  בעבו דתו 
דיבר בקשר למצב בהרפורד באותה  , שכב ר הוזכר, ר קונס ט"הממונה  ד

 : תקופה
כל העיר והאזור מ סביבה הת מלאו  , 1949-כשמר גרונינג ה גיע להרפורד ב "

פרסמו  מא מרים  [...] העית ונים ה מקו מי ים .  שמועות  ב עניין ההחל מות  ה מוצלחות
אני הייתי הממונה על  .  הכתבים ארגנו פ גישה בין מר גרונינג לביני. םמפורטי

הנסי בות גר מו   . הוא  הגיע מ ספר פעמים לשיחו ת בביתי. קהילת הכנסייה בזמנ ו
אלפי א נשים הגיעו מכל ר חבי  . לאנדרלמוסיה  מתג ברת עם  כל שבוע שעבר

 של כא שר המנהל המס חרי. כדי לב קש עזרה ממר גרונינ ג, גרמניה ומ חוצה לה
 סכנה שכמה אלפי אנשים ההיית, ראש העיר רצה למנוע ממ ר גרונינג לעבוד

היא כללה את המנהל .  הוקמה ועד ת מב חן. כועסים יסתערו על בניין העירייה
וא ת היועצים הרפואיים  , פרופסור שורש מ בתל,  המס חרי של ראש ה עיר

.    מהאני  עמ דתי בראש  ועדה זו  לתקופת. הרלוונטיים של הרשויות  ב דטמ ולד
הוא הז מין את מר גרונינג לשימוע וקרא   . הגוף הבו חן יצא לעבודה בכ ובד ראש

 כי ,השימועים עם  מר גרונינג ה יו לגמרי לא יעילים.  לפגישות אנשים שהחלי מו
רג ון ' וה משי כו לפנות אליו בז,הרופאים התעקשו להתיי ח ס אליו כאח ד  מהם

לא י דוע  . ם  שהגיעו  אליושמר  גר ונינג לא ב דק  איש  מהאנשיה מידע  בוס ס . רפואי
גם לא ידוע לי על כל ניסיון . לי על שום מקרה בו מר גרונינג נגע בגו ף מ טופל

הוא גם  מעולם לא נתן  .  שלו לייעץ לחולה לא לחפ ש עזרה רפואית מק ובלת
  28." מרשם לתרופות

קרו ב  , לא  פסק עד  מו תו, מאבק ו של ברונו  גרונינג   לזכות באישור לרפא
 קרובה  יותר  לזו של כומר  מאשר רופא   ה הייתעבוד תו  .יו תרלעשר שנים מא וחר 
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והוא  השת מש בכל  אמצ עי אפשרי כדי לעזור   , או מ טפל ברפואה  משלימה 
 . המשפט-לאנשים מבלי שיפריעו לו ה משטרה א ו בתי 

שלא חר  שבדקו  את הה חלמות  , הוא היה זמין לגו ף הבו חן ה רפואי בהיידלברג
ב משך  . את לא הקל עבורו את הדרךאך למרות ז,  הגיע למס קנה חיובית , שלו

לערוך בדיקות , בשיתוף פעולה עם  רופאים, הבראה-שנים הוא ניסה להקים בתי
.  כך שיוכלו לבצע מעק ב לפני ואחרי עבודתו, מדעיות  מאושרות ע בור ההח למות

ופעלו נגד  האינטרסים   ,  זה לא יצא אל הפועל כי  השלטונות  התנג דו לכך
 ש לעבודתו לא היה דבר  ,הוא היה משוכנעלמרות ש. העסקיים של הרופאים

הוא היה  מו כן להיענות לדרישות  , משותף  עם מ טפלים ברפו אה משלימה 
 . מהלך זה נשלל מ מנו. החוקיות  בעניין מ קצוע זה ול רשום את הבדי קות הנ חוצות 

היה נדיר   .כדי  לא לה רים ידיים, בשלב זה נ דרש  ממנ ו כו ח  רצון יוצא דופן
ח ות  "לאור הדו, ההפך הוא ה נכון. יתונות עבורו לקבל כל תמיכה  מהע

ידי הפרסומים המו בילים והגישה השלילית של ארגוני -הביקורתיים שנגרמו על 
היו  עיתונא ים אחדים שהי ו מ וכנים , הרפואה המקצועית  ושל  חוג י כנסייה אחרים

בהתבסס על  , לכתוב דיווח או בייקטי בי על ברונו גרונינג עבור הקוראי ם שלהם
ב דרך זו   . רוב  המ קרים הם רק  הדפיס ו  מח דש  דיוו חים שלילייםב.  מח קר אישי

  , מ עני ין לצ ייןאך . הם נמנעו  מכל קונפליקט ע ם חוגים  חברתיים בעלי ה שפעה
  ח וו ת  דע ת ש ונ ה ל חל ו טין  ה הי ית,   ש יצר ו א ית ו  קשר  אי שי,שלעי תו נאי ם ה מ ע טים 

פר ס ו ם  עצ מאי   בנ וש אי  ה יום  ,  המ ל ה  ה פ ת וח הלמ של  י ש  די וו ח   מ ה עית ון   .  לגב יו 
 .  50- ב מי נכן  בת ח ילת  ש נות  ה PADיד י  -שפ ור סם  על ,  וס ו בלנ ות

 : העיתונאי קרא למ אמר שלו
 !" כפי שהוא בא מת[...] גרונינג "

הוא הכיר במאמצים ובב עיו ת בהן נתקל ברונו גרונינג ברצונו לעבוד באופן  
ונתן לו  קרדי ט מלא  להתנגדות ו האיתנה  להצעו ת מג וחכות  אותן  קיבל  , חופשי

הוא החליט להישאר ,  הבעיות ה רבות בהן נתקל בגרמניהלמרות . ל"מחו 
.  הזדק קו  מאו ד לעזרה,  שס ב לו נוראות  במ שך ה מלח מה,   כי האנשים, במדינה

הסופר ראה בו כאישיות שיש לכבדה עבור ישירותו ונ חישותו לפעול בהתאם  
ל מרות הפרסו מים העית ונאיים המזיקים ו המא מרים  , להוראות הפנימיות  שלו

ההגבלות  המ משלתיות "ידי -ים וה מכש ולים שהונחו  בדרכו על המחו שבים ה מזיק
הדב ק בייעוד ו  , אדם בעל ט וב לב אנוש י גדול"הוא תיאר א ות ו כ." והאיסורים
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 ש יכולותיו של ברונו גרונינג ה יו מעבר לגבולות הי דע  ,הוא חשב." לרפא אנשים
לעזור לאנשים ולהדריך  אותם לשביל השיקום    " ההייתמ טרתו . האנושי
כך -אחר , הסיכום שלו היה  שמימי ק דם בת חילה לעגו לתיאוריה." יהפנימ

הניסיון מלמד   : "לסיום כתב. ולבסוף התיי חסו  אליה כמובנת מאליה, התנגדו לה
האדם  ממשיכים להיות  מ ח וסרי סו בלנות ולעולם  - שכך ה וא ואנ חנו  בנ י,אותנו

 !" איננו לומדים
מצ ד  .   ע בור הריפוי שלוברונ ו  ג רונינג סרב  לק חת כל  כסף , למרות כל ה קשיים

כיון שהקדיש את כל  זמנו כדי לעזור לאלו ש ח יפשו עזרה בכל רחבי  , שני
הוא היה תלוי באירוח   .  הוא לא י כל לעסוק בעב ודה נורמלית, גרמניה ואו סטריה

מ סיבות אלו ה מש פטים גרמו לו לבעיו ת  . ובעזרתם ההתנד בותית של  אחרים
,  מ דים שפעלו  בהתאם לחו קי ההיגיוןלא ניתן היה להסביר למלו. כלכליות קשות

לעיתים הוא אפשר ל אנשים באמת להת קרב  . את דרך התנהגות ו האינטו איטיבית
אך ל מעש ה הם רצו  לנצל אותו   ,  הם ה עמיד ו פנים ש רצו לעזור לו. אליו

לעיתים הו א הפקיד  את  עצמו  בידיהם  עד   . לריווחיהם הכלכליים הפרטיים
או  , שתנו מ בפניםהאך אם  לא .  שרצולנקודה מ סוי מת ואפשר לה ם להשיג מה 

 כשח וו א ת המא ורעות  המרגשים   , חדלו  מרצונם ה חופשי  מתכנ יותיהם האנוכיות
 ובעק בות כך  החלו   ,הוא  חשף  את ה מזימ ות שלה ם, כל כך שסבב ו אות ו

שידעו כיצד לקלקל את  , ע מיתים לשעבר  הפכו לאויבים מרים. המשפטים
רות שאיזה ע וזר אנוכי גרם לקשיים למ". תגליות"תדמיתו הציבורית דרך כאילו 

כ מה  , ההפך הוא הנכון. הוא  מע ולם לא הבי ע זלזול בכבו דו אפילו ב מלה , גדולים
,  התחננו  שייתן להם הזד מנ ות נוספת  לעבוד  לצדו, מהם שהזיקו  לו ב מידה  רבה 

 ).5ראה  פרק . (והוא אישר להם זאת
ניתנת להבנה , שה מוח האנ ושי לא ממש יכול  להבין, התנהגות יוצאת דופן זו

שכל כוח המתנ גד לו   , כשמבינים כי ריפוי רוחני הוא תהליך מאו ד עדין ורגיש 
יכול רק  , אז אדם  המכו ון לח שיבה שלילית.  יכול בקלות להפריע ולגד וע  אותו

 לחסום  –דרך הפר עות קולניו ת וה טרדות   ,   או  גרועה  מזו–דרך גישה  מעין זו   
ב רונו גרונינג  היה  באופן  .  ריפויבאופן מ משי  את האפק ט  ה מועיל של  כוחו ת ה

תה רק כתוצאה מרג ישותו המו גברת יוצאת  יתגו בתו הי. קבוע מ וקף בקהל זרים
 .הדופן

  כשאנשים המ חפשים ,הוא גם ד חה  באופן בלתי  מתפשר כל הצעה לכסף
 . החלמה ני סו להביע את  תודת ם בתשלום
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 :ש מיד ט מזכיר  מ קרים כאלו.א.א, בספרו
התחנן לעזרה והבטיח שהוא היה מ וכן ,  א דם עשירבמקרים רבים ניגש אליו"

מ מש נעלב כפי  שהיה ברור לא רק , מיד גרונינג .   מרק ויותר כת מורה5000לתת 
ניתק  קשר ב מ חוות   ,  אלא ל אנשים הזרים שע מדו  סביב ו, לאלו שעבד ו איתו

  , ו אנחנו, הו א ה סתובב  והלך ' ! א ני לא מוכר בריאות':  סירוב ובה ערה תמציתית
 נאלצנו לעש ות את התפקי ד הלא נעים  ולהתנצל בפני אנשים ,ושעבדנו  אית

:  גרונינג ישב מול ה אדם וא מר משהו כ גון: במקרה א חר ח וויתי  כדלהלן. כאלה
אך אני גם יוד ע שלא צברת  את הונך ב דרך ראויה  . אני יודע  שאתה איש ע שיר'

 לא עשית. ניצלת את הצוות שלך ועובדיך כדי לצבור את כספך ורכושך. לשבח
הא דם אי תו דיבר הר גיש לא  בנוח    '. מעשים  טובים לזכותך  ולא  התעשרת ביושר

,   לא ענה, מבו שה או מכעס,  הוא ה סמיק. וזע בכיסאו קדי מה וא חורה בעצבנות
  29." ועזב את ה חדר ב דמ מה

 :ר קורט  טרמפלר מתצפית  פשוטה הב חין"ד
רה ראיתי אותו ב חו סר אדיבו ת דו חה  אנשים מחפשי  עז,  ביותר מ מקרה א חד"

  30." כי הם רצו להציע לו כסף

ברונו  גרונינג  הצליח להשיג  את  , למרות כל ההתנ גדות  שהו זכרה לעיל
כדי שיוכל לפנות לכ ל איגוד ג רונ ינג  הוא ייס ד את  1953-ב .  המטרה לש מה ע בד

,  הוק מו קב וצות. מחפשי העזר ב ערים השונ ות תחת  קורת הג ג של ה ארגון
לעיתים קרובות    . לעזור למ חפשי  העזרהאלו שה חלימו הת נדבו  מרצון,  שבהעדרו
 :  שה וא לא היה צריך להיות נוכח כדי שה חלמה   תתרחש,הוא אמר

וה מספר ה גדול  , הו א  אמר ",יכול ל העביר את הה חלמה , כל אדם שה חלים"
 .ח ות הה חלמה ש קרו  בהעדרו הם ההוכ חה הניצח ת  להצהרה זו"של דו
כת היחסים בינו  לאחר שנכשלו כל  מאמציו לבנ ות מ חד ש את  מ ער, 1955-ב

תה צרפתייה ועשתה יה י, וזט' ז, אשתו השנייה. הוא נישא מ חד ש, לבין אשתו
 .  מאמצים א דירים כדי לעזור  לו להקים קבוצות  חדש ות

הת ביעה  "הת חילה  מה  שנקראה , אי גוד גר וני נגזמן קצר לא חר ה קמת  
היא הוכרזה בתקופה .  תה לשים קץ לעבודתוימ טרת המשפ ט  הי". הגדולה

רבים מהאנשים  . הה ת קפות העיתונאיות  הגיעו ל שיאן. יותר  בחייוהגרועה ב
היו נתונים  , שהציעו לדאוג למ חפשי ה עזרה בקבוצות  בגרמניה ו באוס טריה
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ידי איו מים שגם  הם יוכלו -נע שו  ניסיונות  להפחידם  על . לחקירות  משטרתי ות
אך רבים   ,  זה  אף פ עם לא קרה." ריפוי ללא רשות"לעמוד  בפני מ שפט על  

 .ידי תהליך הדמורליזציה הז ה-ים הושפעו לרעה  עלמהאנש
במשך שנים אלו ברונו  גרונ ינג עבד ללא מנו חה על הה כנה המקיפה לקראת  
משפט התביע ה וב מקביל ע בד על ליכוד הקבוצו ת ח ס רות הניסיון שהותקפו  

 . ציבורית
תה עדת ראייה  יבזמ נו הי. אך עבודת ו התעכבה  מאו ד  עקב אילוצים כלכליים

ה וא   ; הוא לא  השתנה, ש מה מכך  שגם  כשנדרש מ מנו לכל כך הרב השמאוד  התר
היא  גם  .  שמר על  שלווה  שאינה ניתנ ת להסבר  ועל  חוש  ההו מור  הטיפוסי  שלו

היא  . שגרמו לו לס בל רב,  שמה לב לכך בעת השי מועי ם במהלך המשפ ט האחרון
הו א  חייך אליה בכוונה  והעיר ש מעולם לא אוכלים  מרק  . ניגשה אליו בהפס קה

31.מיד לא חר ב ישולו,  ככל שיהיהחם
  

. לכן המשפט ה ופסק  ללא פ סק  דין ס ופי.   ברונו  גרונינג  נפטר1959בינואר  
במב ט לא חור ניתן לראות  ע ד כמה  צודק  הוא היה  בניס יונו לבנות  בסי ס מ וצק  

 ייתן למ חפשי העזרה  הללו את ה אפשרות  – לאחר  הקיום  הארצי שלו   –אשר  
 . מו תו ב דיוק כ מו קו ד םההחלמ ות מ משיכו ת לאחר. להחלים

 "הוא באמת ובתמים אהב את אלוהים"
ה מאב ק הפנימי של ברונו , במשך עשרות השנים שק דמ ו לעבודתו הציבורית

 .  גרונינג פיתח ב ו תכונה שלא  נמצאת ברו ב האנשים כיום
תה בעמדה לצפות בו יהי, .MMמטפלת ברפואה משלימה , 82בת , קתרינה דיכטל

 :היא מסכמת תכונות אלו כדלהלן. ראשונים לעבודתומקרוב במשך החודשים ה
32." הוא בא מת ו בת מים אהב  את אלוהים"...

  

איכות נדירה , מאהבתו לאלוהים התפת חה  בו אהבה יוצאת ד ופן לאנשים
דיכטל שו ב ו שוב הב חינה כ מה נח מד   '  ג ב. בעולם הבלתי רגיש  והקשו ח  של היום

 להבחין בכך כשהמדובר היה ובמיו חד ניתן היה, הוא היה כלפי מחפשי העזרה
 . הוא מ אוד  חיבב  אות ם והיא יכלה להבחין בה חלמ ות ספונטניו ת. בילדים

היא  שמרה על קשר עם  . שו חחה  א יתי באותה נימה  לגביו, .אינגה תיאדה  מפ
 שמאז היא מעולם לא ,  שהוא הקרין משהו,ברונו גרונינג במשך שנים  ואמרה
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 ניתן לתאר זאת כאהבה .זה היההיה קשה להסביר בדיוק מ ה . ראתה באנשים
תה  יהי, אהב ה ז ו שהוא ה קרין. במי וחד  כלפי החולים,  עצומה ו ח מלה ע מוקה

 . ידי אלו שסב בו או תו-מופנמת  מבלי  משים ומ וחזר ת על
ניתן  . תה אהבה  הקיימ ת ב ין גבר לאישהיזאת   לא הי",  היא  הסבירה" ,אך"

פש העמוקים תה הרגשה שחדרה  לתאי הניזאת הי. לקרוא לה אהבה רוחנית
תח ושה  . ביותר והעבירה אושר עילאי  ושלווה עמ וקה שלא ניתן ל תארה במילים

ידי אנשים ר בים בנוכ חות  ברונו  -אלא  על , ידי-זו של אה בה לא  רק  הורגש ה על 
  33." אם היה זה  גבר או  אישה, גרונינג

גם הם הזכירו את אותה . די ברו עליו באותו אופן, .כריסטה וורנר הס מס
שלווה וכוח שמילאה אותם כ ל אימת שברונו גרונינג  , ה של אהבהתחושה חז ק
הם   . נד מה היה  שמשהו  קורן מ מנו. דבר או תו עשה  לעיתים תכופות, ביקר אצלם

הם לא היו , גם שמו לב לכך שכאשר הוא היה במחיצתם ב משך מ ספר ימים
הם  גם  , ובאופן מפתיע, למרות שהיתה להם  מעט  מאו ד הזד מנות  לישון, עייפים

  34.א היו רעביםל

מת ארת את הא הב ה שהיא וא חרים הרגישו  ,  . מג55בת  ,  גם כריסטה פוהל
ש בה היא ביקרה לעיתים  , בשיחות  בקבוצת  ספרינג.  כאהבה רו חנית, בנוכחות ו
לצמ חים  , ברונו  גרונינג לעית ים מאו ד קרו בות  דיבר על  א הבה לאנשים,  קרובות
. יבות  עליונה עבורותה בחשיהיא התרשמה מכך  שאהבה הי. חיים-ולבעלי

 ש אותה לא יכלה להביע  ,שק ט והנ אה, תה לה ת חוש ת שלווהיבשיחותיו  הי
 :במילים

היית צריך לחוות ת חוש ות  אלו באופן אישי כדי להבי ן משהו כל כך בלתי  "
35.היא א מרה" ,ניתן להסבר

  

ב מי נכן או במקום אחר  , באגם קונס טנס, המלן או הרפורד, אם בהוסום
תה לאנשים ההזדמנות ב תקופת חייו  יבכ ל מקום בו הי, טריהבגרמניה או באו ס

הם , של ברונו גרונינג ליצור איתו קשר לתקופה ארוכה יותר ולהכירו כאדם
בע דות הם שוב  . כפי ששמעתי בעצמי, מדברים עליו בכבוד שלא ני תן להסתירו

.   מבלי שיכלו לנקוב במשהו  מסוים, ושוב הצהירו שהיה בו מש הו מאוד  מיוח ד
שחלק  מהם  חש  שנב ע  ,  סף  לכך הם די ברו על  ה רגשה של אור  או כו ח  חזק בנו
אחרים הזכירו ת חו שה לא מוג דרת של בריאו ת ורווחה  וחו ו תח ושת  ,  ממנו

 .  קלילות ואושר בלתי רגילים  כשהיו במ חיצתו



„Ich bin nichts…„ 

 .אלוהים הוא הכל, אני שום דבר
 ,אני לא רוצה כסף ולא זהב

 מה שאני רוצה ויכול לעשות זה לעזור
 .ולרפא את כל האנושות
 ,מי שמתעלם מאלוהים
 .אינו ראוי לקבל עזרה
 הרופא הגדול מכולם

 .הינו ולעולם יהיה אלוהינו

 גרונינג

 1949,  ביוני8, גרפלפינג

 ונו גרונינגכתב ידו של בר
Bruno Gröning (1906-1959) 

 )1906-1959(ברונו גרונינג 
Die Mutter: Margarete Gröning 

 מרגרט גרונינג: אימו
Der Vater: August Gröning 

 אוגוסט גרונינג: אביו
Bruno Gröning als Kind (2. v. links) 

 )השני משמאל(ברונו גרונינג כילד 
Heilungsbitten in Herford 

 בקשות להחלמה בהרפורד
Heilungssuchende zur Herforder Zeit 

 מבקשי החלמה בזמנו בהרפורד
Eine tiefe Verbundenheit auch zu Tieren … 

 ...וכן, חיים-הקשר העמוק שלו לבעלי
… und Pflanzen zeichneten ihn aus. 

 .היה חלק מטבעו, לצמחים...
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 "אני בסך הכל אדם שנשאר מקורב לטבע"
הוא הרגיש  . טבעברונו גרונינג ש מר לכל אורך חייו על כמיהת הילדות  ש לו ל

ולעיתים קרובות יש ב שם  ללא תזוזה במשך  זמן  ,  משיכה עזה להרים ולים
חיים  -ה וא העניק  אהב ה דואג ת לבעלי . קול ט את ה תרשמויותיו, ממו שך

עדי רא ייה רבים מאותה  תקופה   . ולא יכל להביא א ת עצמו לק טוף פר ח, ולצמחים
 בנוכ חות אלוהים   כי הוא חש, אישרו את הרושם שהוא ה וקיר כל צורת חיים

ני תן היה  . לא נראה  ש גישתו נל מדה.  זה  לא היה  תהליך טק סי  מוכתב. בכל דבר
 . לחוש שהתנה גותו  באה לו ב טבעיות

כאדם בוגר הו א שמר על  מספר אפיונים מהילדו ת ש היו בהירים במיו חד  
 .והפגינה נ טייה לבטו ח ב אנשים, בדרכו הפשוטה  והמא וד פתו חה
 : ם  אמרבנושא זה ברונ ו גרונינג פע

כולכם י כולים להאמין ב מה  ,  לא. לא אשתנה . [. ..] ילד,  ונשארתי, הנני"
אני לא  משלה  את  .  ולא  שום  דבר נ וסף, ילד אלוהים.   הנני ונש ארתי ילד. שתרצו
אך אנ שים רבים  .  כי  אני יו דע  שהנני ר ק ילד, ואני לא  פו חד לו מ ר זאת,  לא. עצמי

36." כי הם הת ב גרו, אינם עוד ילדים
  

הוא אהב , למשל.  הוא יכל ליהנות גם מהדברים הפשוטים בחיי םכמו ילד
מ עולם לא   ,  לאלה  שהיו איתו.  שה וא  אכל בהנאה  גדולה, מרק תפו חי  אד מה

הם שו חחו  איתו  באותו   ,  להפך הו א הנכון. תה הרגשה שהו א מנ ותק  מעולם זהיהי
,  רציני, למרות שהוא נטה ל היות אדם שקט. אופן כפי שעשו עם כל אחד אחר

 . א מ מש נהנה  מבדי חה  טוב ה ויכל לצחוק מכל הלבהו
לעיתים קרובות הוא התיישב עם חוג ח ברים , כשהוא סיים לפנות לציבור

  ונענו  ,ב מהלך השי חה  הנוכחים למד ו רבות  בקשר  לעולם שמעבר. בהם בט ח
לעיתים קרובות  מפג שים  .  שאלות רבות  שבלב  בנוג ע  לאלוהים או לרזי החיים

 .קר אלה נמשכו ע ד שעות ה בו
ודי ברה על  חוויה  , כריסטה פוהל נכ חה לעיתים  קרובות  ב מפגש כזה  בספרי נג

 :מיוח דת בת ום אח ד הערבים  הללו
, כשהם נפרדו. הקבוצה ישבה עד ש ש בבו ק ר ואז היא נהגה לעבודה בה נובר

ברונו גרונינג אמר לה לא לדאוג כי היא תצליח להחזיק מעמ ד לאורך אותו 



  האדם–ברונו גרונינג 2:פרק  54

ב מ חשבתה  . פת אום היא  נהיי תה מ אוד  עייפה, ואז. 15:00זה  מה  שקרה  עד   . היום
היא  חשה  שוב   , ב אות ו הרגע. היא פנתה לברונו  גרונינג וה זכירה לו את הב טחת ו

לפני . אחרי העבו דה היא חזרה לספרינג שם הוא פגש אותה. ערנית לחלוטין
ברור " ?צ"איך היה בשלוש אחה, נו: "הוא העיר בצחוק, שיכלה לומר דבר
  37. חש בה באו תה נקודת ז מן בהנו בר הרחו קהשידע על מה  היא

סיפר  ,  שהיה  לו ק שר עם ברונו  גרונינג  ב משך  שנים א חדות, עד ראייה א חר
 : לי על חוויה א חרת איתו

,  במהלך פגיש ה עם  מר  גרונ ינג בבית  אלכסנ דר לוי ב קל גנפורט ש באוס טריה"
זמן  . האך לא את בעל, מר גרונינג הכיר את האישה .  הצטרפו אלינו מר וגברת  ס

כך ראיתי את מר גרונינג עובר לצד השני לכיוון אותו אדם והתחיל  -קצר אחר
ברונו גרונינג  דיבר עם  .  הדיו ן נכנס יותר ויותר לפרטים.  לדבר איתו על ספינות

מר  ' :  אמר,  שנ ראה די ה מום,  .לאחר  זמן  מה  מר  ס. האיש כאילו יד ע הכל  בנוש א
 ' !אלו פרטים שאין א פשרות שסתם תד ע, גרונינג

ככלות הכל אני בסך הכל כלב ים  , כן':  מר גרונינג  חייך וא מר בבדי חות ה דעת
מר  . סיפר לי יותר מ אוחר שידע זה  חייב היה לה גיע אליו מ מקור על. מר ס ' !זקן

שהיתה  לו ע מדה   , היה  מו מחה  בבניית  ספ ינות.  גרונינג לא  יכל לדעת  שמר  ס
 שהוא  ,ידע אפילו דברים שברונו גרונינ ג ,נדהם. מר  ס. בכירה בזמן המלח מה

  38. " רק למד לגביהם  בסו דיות ע ק ב עמ דתו בז מן המל חמה
פתא ום  ברונו גרונינ ג הת חיל  . מקרה  דומה  קרה  בבית  מ שפחת ו ובר ב אסן
לאחר ז מ ן מה העיתונאי הנדהם  . לשוחח על בניית  מט וסים  בנוכחות  עיתונאי

מדה  בכירה  תה ע יאיש  לא י דע שלעית ונ אי הי. שאל אותו  איך הו א ידע  כל  זאת
  39.  ויד ע  כל מה שיש לדעת  בנוגע  לב ניית מטו סים,האוויר בזמן ה מלח מה-בחיל 

הוא  . דיוו חה על מ קרה יוצא דופן עליו למדה מאלכסנדר לוי. קטה ט מס  מב
.  ברונו  גרונינג פתאום נעלם,  יצא לטיול עם ברונו  גרונ ינג וכשהם דיברו

קות הוא היה שם שוב  לאחר ח מש  ד. אלכסנדר לוי פשוט לא יכל למצוא אותו
אלכסנדר לוי א מר  מעט  מא וד כי ה וא פשו ט  " ?פח דת  שב רחתי, א ו: "ופשוט א מר

  40.לא יכל להבין איך אדם יכול פתאום להפוך לבלתי נראה

יום . ב רונו גרונינג היה חבר קרו ב  של מר פראואל.  היא נזכרה במקרה נוסף
,   ה ניח את ראש ו על הה גהברונו  גרונינג, בזמן הטי ול.  אחד הם  יצאו י חדיו ל טיול

ה מכוני ת המשיכה לנ סוע  מבלי  . ז ה נמ שך  למעלה מ חמ ש ד קות. כאילו הוא נרדם
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כשברונו  גרונינג   .  אך  אז  מ ר פראואל הרגיש  חו סר נו חות. שירדה מהכ ביש
.  הוא  הסתו בב א ליו ושאל אותו אם ה וא ח ש ב שהם יתנגשו  במשה ו, הבחין בכך

  41!" אני יודע לנהו ג, ל א: "ונינ ג ענהברונו גר. מר פראואל הודה שאכן  חש ב כך
, 1950-שהכיר ה את  ברונו  גרונינג  מאז  ש ריפא אותה ב ,  גרטה הויזלר  מהנף

היא ואריך פץ ואלסה בווי מרוזנהיים נסעו למר  : סיפרה לי סיפור כדלהלן
הם גילו שהאורות   , כשעמ דו לח זור, מאו חר בלילה.  גרונינג שהיה בא וגס בורג
אז   . אריך פץ  בד ק הכל אך  לא יכל למצוא ד בר.  ע בדוהאחוריים של ה מכונית לא

,  ב מקום  לבד וק   את האורות  הא חוריים .  הוא ביק ש א ת עזרתו  של  ב רונו גרונינג
ברונו גרונינג  ע מד  בחלק  ה קדמי  של המכוני ת עם זרו ע ות שלובו ת מ אחורי  גבו  

  42. באותו  הרגע האורו ת נדל קו שוב. והתבונן מ תחת ל מכסה ה מנו ע

גרטה הויזל ר סיפרה על  Das Heil erfahren, das ist Wahrheitבספרה 
 ברונו  גרונ ינג פנה לכמה  אנשים  בביתה  שחיפשו   1952,   ב מאי25-ב .  מקרה נו סף

היא  . שהיו לה בעיות לב  ח מורות, 73-תה גברת  קולה בת ה יביניהם הי. עזרה
היא הח לה לעשות תרגילים שלפני כן היו בלתי אפשריים . החלימה בערב זה

 . עקב  מ חלתהעבורה 
 : גרטה הויזלר תארה את ה מת רחש כדלהלן

תה מאמינה יהיא חזרה על התרגילים והתמלאה שמ חה כי היא מעולם לא הי"
מר גרונינג א מר לה  . היא  קרנה מאו שר. שהיא תוכל לעשותם שו ב  בחייה

אין  ,  מר  גרונינג':  היא עש תה תנו עת  סירוב  ו אמרה'  . בנך ש מח  עק ב כך' :  בחיבה
'  .זה  מ ביך. הוא  בכל זאת ל א יודע הכל, את רוא ה':  שבתי לעצ מימי ד  ח' !לי בן

הוא  . לפני שלושים שנה,  כן?'  'לא היה לך בן': אך מר גרונינ ג התע קש וש אל
אמר מר גרונינג מחייך בשביע ות  ,' אז  ילד ככלות הכל'. היא ענתה' נפטר כתינוק

  43" '. וה וא רק לוב ש  בגד א חר עכשי. הוא רואה זאת  ומש ת תף בשמ חתך'. רצון

ברונו  גרונינג ה רגיש כמו בבי ת עם  . כל זאת קרה ללא תחושת  מסתורין
עבורו הם לא . שהיו  מעבר להבנתם של אנשים  רגילים, יכולותיו שלא יאומנו

אלא רק ביטוי   , כמו ההחל מות וה דברים יוצאי הדופן האחרים שקרו, היו ניסים
 .מצ ב,  כ לומר קשורות לאלוהים, לתקריות הקשורות ל טבע

אני ב סך הכל אדם שנשאר : "נקו דת מב ט זו ניתן להבין שהוא אמר על עצמומ
  44." מקורב ל טבע
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ה וא הכין את  . השתקפה ב בהירות בנ אומיו, בלתי נמנעת  זו ב אופיו,  נקודה כנה
הו א מ עולם לא . נכנס  לתוך ע צמו והת חבר לעצ מו, ידי כך שנסו ג-עצמו לד בר על 
.  ון  הדיבור  של ו היה  מאו ד יוצא  דופןסגנ.  הוא  דיבר  באו פן חופשי. הכין פתקים

לעיתים קרובות  הוא עצר  ו שאל מישהו  שאלה ולפעמים  התחיל ב שיחה  עם או תו  
אך אנשים רבים ב קהל  ,  או ה וא שילב  בדבריו   מה שנראה כנוש א לא קש ור. אדם

, כריסטה פוהל, עדת הראייה. שלו מצאו שזה ענה על שאלותיהם שלא נשאלו
 איך היא או  אחרים לע יתים קרובות  חש בו על   היא נזכ רה. יכלה לאשר זאת
ברונו  גרונינג  נתן  , מ ה שנר אה לקהל כ משהו  שאינו  ק שור,  משהו  וכמע ט  מיד

.   באמצע נ אום א חד היא  לפתע הבינה  מי הוא היה.  להם תשובה על כך  בדבריו
מה  : " פנה אליה ואמר, היא בקושי ה ספיקה להעלו ת מח שבה זו כשה וא הפסיק 

  45." ש מ רי לעצמך,בב קשה, שבדיוק  חשב ת

,  הוא   חשב  שתפק ידו  לת ת עצ ה" ).  א ני  מא מין("הוא  נמ נע  מכל  צורה  של  דו ג מה  
 ו מע ולם  ,הו א מ עולם ל א נתן הור אות . שהוא ל עיתים  קרא לה  חכ מ ת החי ים שלו 

ידו  ב ח ג  מול ד  -כרי ס טה  וורנר  ה ס  חו ו  זאת  כשהם   הוז מנו  על . לא א סר  על ש ום  ד בר
אך  ,    גרונינ ג התנ ג ד בתקיפ ות לאלכו הולבר ונו. 'חלק  מהא ורחי ם שת ו  פונץ .  אח ד

46. מעול ם לא  אסר  על כך  וגם  ל א באיר וע  זה
  

 דעת מומחים ברפואה
שיכלו לראות מ ע בר להגבלות הרפואה  , איך שפטו א ת ברונו  גרונינג  רופאים

מה הו א היה  ?  הקונבנציונלית וה אמינו  בה שפעת כוח  עליון שפעל  דר ך אדם זה
בז מן  שהיו חופשיים מדעות   , פן אובייקטיביעבור אלו שבחנו את ע בוד תו באו

 ?קדומ ות בעי דן החו מרי
,  לואיס, ובעלה Neues Europa,  רופאה ועורכת  משנה ב עיתון, הלה אמריך

לעית ים קרובות  הוא  ביקר  . היו בקשר  עם  ברונו  גרונינ ג ב משך  מספר  שנים
היא  תארה א ותו   , בשי חה  איתה.  והם  הפכו לחברים  טובים,  אצלם בביתם  בבדן

 . אדם פשוט אך  מאו ד אינטל יגנטיכ
להיות בקרבתו  נתן לך הרגשה של . "היא  סיפרה לי" ,הוא הקרין חום  רב"

רק ישבנו יחד   , כשהוא ביקר אצלנו עם אשתו, לעיתים קרובות. סיפוק רב
ר ק להיות  ב מחיצתו  נתן לך כו חו ת  , לא  היה צורך  לומ ר לו הרבה. בדמ מה
  47."אדירים



„Ich bin nichts…„ 

 .אלוהים הוא הכל, אני שום דבר
 ,אני לא רוצה כסף ולא זהב

 מה שאני רוצה ויכול לעשות זה לעזור
 .ולרפא את כל האנושות
 ,מי שמתעלם מאלוהים
 .אינו ראוי לקבל עזרה
 הרופא הגדול מכולם

 .הינו ולעולם יהיה אלוהינו

 גרונינג

 1949,  ביוני8, גרפלפינג

 ונו גרונינגכתב ידו של בר
Bruno Gröning (1906-1959) 

 )1906-1959(ברונו גרונינג 
Die Mutter: Margarete Gröning 

 מרגרט גרונינג: אימו
Der Vater: August Gröning 

 אוגוסט גרונינג: אביו
Bruno Gröning als Kind (2. v. links) 

 )השני משמאל(ברונו גרונינג כילד 
Heilungsbitten in Herford 

 בקשות להחלמה בהרפורד
Heilungssuchende zur Herforder Zeit 

 מבקשי החלמה בזמנו בהרפורד
Eine tiefe Verbundenheit auch zu Tieren … 

 ...וכן, חיים-הקשר העמוק שלו לבעלי
… und Pflanzen zeichneten ihn aus. 

 .היה חלק מטבעו, לצמחים...





 59 דעת מומחים ברפואה

 ,Geheimnisse der Wunderheilungen, בספרה
Versuch einer objektiven Darstellung umstrittener Probleme 

,der Heilkunst  היא כותבת על ממצאיה לאחר שנים רבות בהן חקרה המוני 
 .מרפאים

 " : התו פעה ברונו גרונינג"בפרק היא מתארת  את 
ל  כשנודע ש ברונו גרונינ ג ה צליח לבצע מ ספר רב של  החלמות  במפ גש ג דו"
התוצאה  . [...] חולים התכנסו ס ביבו  מכל מדינה   בעולם,  מדים  בהרפורדיהמ
לא , כך הוא עורר את תש ומת   לבם של אנשי הרפואה- שזמן קצר א חר,תהיהי

הם ניסו הכל כדי . אלא גרם לכעסם ולהתנגדו תם,  במובן הידיד ותי והמ חקרי
 ק מה  מהו מה  . הוק מו  קבוצות   חמו מי  מו ח  בעד  ונגד. [.. .] לסלק את  האופוזיציה

בעניין גרונינג שהביא ה להו פעת אנשי עס קים מ מולחים  שעסקו  ב מקח  ומ מכר  
 . [. .. ]ללא ידיעתו של גרונינג

,  כסף, למרות שקשה להא מין בכך אם קוראים את הדיוו חי ם העיתונאיים
 . תואר ודרגה היו  ח סרי מש מע ות עבור גרונינ ג

 היה ,'ירפא אותםהו א י. אני רוצה להדריך אנשים חזרה לאמונה באלוהים'
 . [...]הקו המנ חה ה מרכזי בהוראת ו

הדבר כלל לא נ בע  ,  אם חו גים מ סויימים  זלזלו ו השמיצו את  ברונו  גרונינג
אהבתו   האמיתית ל מין האנו שי  .  מחזרה  על הפז מון שהו א  היה מרפא פלאי

 מה ות  .הרבות שלו ) facets( וה סוותה   את האמ ת והה קצעות , הודגשה  בפומ בי
48." ותיו  היו יד ועות למע טיםמטרת  חייו ושאיפ

  
שלמד את  , ר בייר"ד, )1955-1959(במהלך התביעה המשפ טית  הגדולה 

המשפט הערכת מו מ חה  -נתן לבית, תופעת הריפוי הרוחני במש ך עשרות שנים
שהיה מ בוס ס על  ,  ב ד יווחו. לגבי יכולתו של ברונו  גרונ ינג לגרום לריפוי רוחני

הוא השווה את  תפקיד המרפא הרוחני  , חילופי דעות רבים עם ברונו גרונינג
אז הוא  נתן  ."  ספק הכ וח  הראשי  של הבורא"מת ווך  עבור  , צינור,  לתחנת  מעבר

 :את התרשמו תו מ ברונו גרוני נג
כשהו א מצהיר בצורה די , זו הדרך בה ברונו גרונינ ג רואה את עבודתו "

 :בהירה ושאינה מש תמע ת לשתי פנים
 '.זה  מרפא דר כי, אני לא מרפא'
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,   אלא בהי ותו כ לי שרת לכוח עליון, שאינו  משת מש ב כוחותיו  שלו, ע ות זומוד
שבאופן  לא צפוי חשף  את  עצמ ו  ,  דגש  יוצא  ד ופן זה לגבי כשרון.  היא אמ ונה כנה
גרם ב אופן מובן לסנסציה א דירה כפי שהמאורעות ה וכיחו את   , בברונו גרונינג

ך אדיר שאדם הלח ץ  של אלו המחפשים עזרה ה יה כל כ. עצמם מעל לכל ספק
.  אחד לבד לא יכול היה להתמוד ד עם מספר עצום  כל כך של בקשות

.  לא היו  מוכנים  לטפל בה ס תערות יס ודית  שכזאת, שהת בקשו  לעזו ר,  והשלטונות
לא  רק  גרם  לקריאת הציבור ב מ חאה כת ו צאה מתנאים  חיצוניים  , הבלבול שנוצר

היו קרובים   ש, שאנשים בלתי  הגונים,אלא, שלא ניתן לעשות דבר כנגדם
כ ך שבסופו של דבר בכל  , התפתו להגשים ו לעסוק ב מטרות  אנוכיות, לגרונינג

לא ניתן להאשים את ג רונינג עצמו  במאורע ות  . העבודה  דבקו  גינויי ח וסר הי ושר
 . [...]מצערים אלו

לכן בהערכותיי אני הרבה .  שנים בתחום הריפוי הרוחני35יש לי ניסיון של 
,  מו ת לגבי  ברונו  גרונינג  כאישי ות מ אשר כל א דם א חריותר מש וחרר  מדע ות  קדו 

או לפחו ת אינו  , במיו חד אם לא היה לאו תו  אדם ניסיון בת חום ו אם הו א בור
אלא גם פגשתי , דעתי לא רק מבו סס ת על הדיווחים העיתונאיים הס ותרים. בטו ח

אני מכ יר אותו כאדם בעל רצון ט וב ועם כוונות  הגונות   . אותו מ ספר פעמים
  שאין כל סיבה  מ דוע  לא  ,מנקוד ת  מב ט  מקצועית  אני יכול לראו ת. [...]  יןלחלוט

כי הוא  באמ ת יכול לעז ור ,  יורשה לו להשת מש  ביכולות יו לטוב ת ה חולים הרבים
  49."להם

רופא נוס ף עם שנות נ יסיון רבות בת חום  , מ סמר' ר ג" ד1955,  באפריל17-ב
 : נתן הוכחות   כדלהלן בבית המשפט , הריפוי הרוחני

יד - וביקרתי אותו  בדירתו  על1954פגשתי את ברונו  גרונינג ב תחילת ינואר  "
תאמר לי מה  ': הוא  אמר לי. במהלך השיחה ביקש תי ממנו להדגים ריפוי. מינכן

הוא  המשיך  בשיחה עם  איש אחר  במר חק של כארבעה  מ טר  ' . אתה מרגיש
 .ונראה כאילו לא נתן את תש ומת לבו  אליי

 שה תחיל  בת חתי ת כפות רגליי  ועלה  ,זרם חז קהרגשתי  ,  לאחר מ ספר ד קות
שנ עלם שוב לאחר מספר , זרם זה גרם לכאב חזק בכף רגל אחת. לשוקיים

השתלטה   .  [...] אני ה תמלאתי  בהרגש ה נעימה  הולכת  וגו ברת של  שלווה.  דקות
הרגשת הש לווה התפתחה להרגשה  . [...] עליי תחושה חז קה של בריא ות ואושר

הרגשתי  . [...] ש ה פסקתי את  הטיפול וה ודיתי  לגרונינגעד  כדי כך ,  של כוח  חזק
זה היה היום השני שלא נחתי , כתוצאה מהנסיעה שלי. מצויין באופן יוצא דופן
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השעה  .  כשאני לא נח אני נעשה  מאו ד עצבני. הצהריים שלי-את מנו חת א חר 
 לפנות 2תה לאחר חצות כשעזב תי את מר גרונינג ולא הלכתי לישון עד יהי

אך בתוך ד קות  . גשתי כל כך ערני  שלא העליתי בדעתי ש אוכל  להירדםהר. בוקר
קמתי   ,  לא חר שינה של  ארבע שעו ת בלב ד, אחדו ת נרד מתי ול מחרת  ב בוקר

לא  יכולתי .  דקות  מת חנת הרכבת25,  גר תי בסטרנבר ג. בהרגשה נינוחה ל חלוטין
ה  ב דרך כלל לא הי. רצתי לרכ בת, אז  כדי לא לה פסיד את  הרכבת, למצוא מ ונית

,   שהכוח  המרפא הגיע מהת ופעה,ניסיון זה הבהיר לי. לי כושר לעשות דבר כזה
  50." גרונינג

חייב  ,  שהיה ברור שה גיע  מברונו  גרונינג, מ סמר ה דגיש שכו ח  שכזה' ר ג"ד
אם  : "הוא ראה זאת כאישור לאתיקה של הסדר האזרחי ש. אותו להשתמש ב ו

נות  להשתמש ב ה לצרכים צרי ך לאפשר לו את ההזד מ, תופעה מפיקה כזה כו ח
עבו דה  מסו דרת זו נ מנעת  ממנ ו  ,  למרו ת רצונו הברו ר של ברונו גרונינג. חיוביים

 . " ידי רשויות הבריאות-על
 : מס מר כתב' ר ג"ד
ידי האר גון ה מקצ ועי  - שנ גרם על ,כיון שהרופ אים היו  חשופי ם ללחץ  מו סרי"

,   ברפוא ה מ שלימ ה שנ אסר  עליו לע בו ד כמ טפל ,וכיון, לא לעבו ד עם  ברונ ו גרו נינג 
  51." חו קי  מינהל  הבריא ות  או סרים  על גר ונינ ג לע סו ק ב עב ודה  מ סו דרת ז ו

שלא רק הקרינו  , כ וחו ת פנימיים התפרצו מברונו  גרוני נג, מ סמר'ר ג"לפי ד
כוחות . תה להם השפעה עליויאלא גם הי, כמות אדירה של אנרגיה כלפי חולים

ת ו מבפנים אם הוא לא ישת מש  יהרסו א ו, ידי כוח עליון-שניתנו לו על , אלו
 .בשליחותו הפני מית לרפא

 : הוא מ משיך
החוק הרו חני ישפוט בנו גע  לאחריות ההחלט ה לא לאפשר לאדם למצוא דרך "

כשפו טנציאל  הריפוי שלו הוכח  אלפי , להשתמש בכ וחו  הב סיסי  בד רך הרמונית
  52." פעמים
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כלכלן , בתו כו אריך פלץ. אתי בתיקיו תכסיכום הייתי רוצה להציג מסמך ש מצ

מ סכם את התרשמותו מ ברונו גרונינג בהת בס ס על חברות בת שמונה   , .עסקי מר
הוא כתב אותה  בצו רת מכתב אישי  מיד לאחר  סיום שימו ע הערעור  . שנים

 : 1958בינואר 
במהלך  המשפט שזה עתה  ,  ס ביב האיש שלכםו שקר,המאב ק והריב"

כשעקבתי  בפרוטרו ט א חר   . מגיע  בשלב  חשו ב, צפויוהתיק ון שבה חלט   , הסתיים
אני נר גש להבי א בפניכם את  ההצהרה  ,  המשפט  האחרון  הזה וזה   שקדם לו

 . אני עושה  זאת  מרצוני החופשי ולא ניתן לבטלו. הבאה
 [...]. 1949-יד רוזנהיים ב- על טרבר הוףהקשר הראשון שלי איתך היה ב

  ולאח ר המאורעות   ,טי בטסין ו,   שנה למד תי את  חכמ ת הודו40-במשך כ 
מין אדם  [.. .] היה ברור לי  שאתה ,  בהרפורד הקפצתי אותך  ל ראש הטבלה

רו ח  מתק דמ ת נדירה  ביותר  ויוצאת  :  אך  ע דיין אינ ו נוד ע ב מערב, הידוע  במזר ח
פשו ט לא ניתנו ת להסבר בכל האמצעים   , שכ וחו תיה מהבורא, דופן בדמ ות אדם

יות  אלוה יות אלו קיימ ות למרות   אנרג. 'המ דויק המ דע 'בהווה של  מה שנקרא  
רדפנו  וסקלנו  אנשים  , במשך  אלפי שנים ,  לכן. הכל ולא ניתן לשלול  את  קי ומן

,  לרוע המזל. היית צריך ללכת בדרך זו[...] היה ברור לי שגם א תה . כאלו
גם היא חלוקה , מה שנקרא דע ת  הקהל. המאורעות ע ד היום הוכיחו  את צדקתי

כיון שזה היה ברור . את עצמם לגביך ולגבי עבוד תךמעטים שכנעו . [...] לגביך
מההתחלה עקב תי אחרי ך מקרוב בתש ומת לב וני ס יתי ליצור איתך קשר , לי

 סבלתי  1939מאז  .  עם נסטרב רה וףז ה התחיל ב, דבר ראשון. קרוב יותר
למרות טיפול זהיר  במשך  שמונ ה ח ודשים  [...]. מתגו בה  מאו חרת להמיפלגי ה 

שבמהלך עשר השנים , עדיין הייתי נכה בכתף ימין, במרפאה מיו חדת ב קיאל
,   טרב ר הוףלמרות שהייתי מרוחק מ מך ב. הבאות התרגלתי אליה באופן הדרגתי

ו מעול ם לא . החלמ תי באו פן ספונטני מ מצב זה,  איש20,000-ועמד תי מא חורי כ 
  53." חזר המצב לק דמ ותו

שך  השנים  אריך פלץ  מ סביר שב מ,  להצדיק את  יכולתו להגי ע  לפסק דין זה
גם  בגרמניה  וגם   , תה לו ההזדמנ ות לבקר  קבוצות ש ונות עם  ברונו  גרונינגיהי

כך שהיה  י כול לגבש  דעה  על  חייו  , הוא  גם  התאר ח  אצלו בפלוכינגן. באוס טריה
 : הוא מ משיך. הפרטיים
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,  אני גם יכול  לומר ש היו לי  הרבה ומ ספיק הז דמנוי ות לצ פות בו  באופן אישי"
 : הי יתי רוצה להסביר את הדברי ם הבאים. ובעבוד תו וב מקרים ס ביב

אני משוכנע שאת ה שליח  החי כאדם פשוט  בגרמניה  ו שעליך למלא אחר   - 
 ... תפקיד עליון

 .בנוכחותי  אתה אף פעם לא א מרת שום ד בר שלא היה נכו ן - 
ידי רופא או מטפל ברפואה -אתה לא עושה דבר הדומה  לטיפול הניתן על - 

ערכתי  .   לאנשים לפרט את   מחלותיהםלמעשה  אינך  מ רשה.  משלימה
הם , שלמרות בקשתך, אך גם ראיתי .  עד היום1949-הסתכלות עליך מ 

 . [...]בעקביות  וברציפות הטריד ו  אותך בדיו ק עם  מידע  מעין ז ה
אתה  לא בוד ק או תם ואינך  משכ נע אותם לא  לבקר   , אתה לא נו גע ב אנשים - 

 . [...]למעשה אתה ת מיד  מפנה אותם לרופאיהם. רופאים
ובדבריך אתה לא אומ ר דבר נגד אמונה   , אתה לא אומר דבר נגד רופאים - 

 . [...]מסוי מת
ראיתי מספר   . על גופי שלי וכן גם א שתי,  שנבעה  ממך,  אני חוויתי ה חלמה - 

אני גם ראיתי אותם מחלימים   . אין סופי של אנשים שהחלימו בנוכח ותך
.   צה רות תחת שבועה בההלחמותיהם וקרא תי על , בקב וצות,בהעדרך

שסיפר לי על  חוויות יו המדהי מות  ולכן , דיברתי עם איש  מ דרום א מ ריקה
 . אני משוכנע ש אין גבולות לכ וח הפועל בת וכך

בשום דרך אינם   [.. .]  שדברי ך הם על  בסיס  דתי  טהור  ,במיו חד  עלי להצהיר - 
 ש מילותיך  מעו ררות את ש ומעיך   ,העוב דה. [. ..]. מזכירים מד ע רפואי

,    את כיוון  חשיבתם  מב חינה רוחנית  ובע קבות  כך מ תרחש שינוי  גופנילשנות
זאת האמת  שהרפואה האק דמית רק  מת חילה לגלות מ אבני הלמדנו ת בני   

 . אלפי השנים
לכן אני מוצא שזה מובן ש רודפים אותך בצורה כל כך לא הוגנת אנשים  

  54." שאפילו לא מנסים לשכנע ע צמם בתוצאו ת עבו דתך

א לתת לק ורא רעיון לגבי ט בעו  ואופי ו של איש יוצא  דופן מטרת פרק זה  הי
 אנשים   ,העובדה שמי לדותו עד מ ותו. המבוס ס על חווי ות ודעו ת עדי ראייה, זה

מהו ו ה עדות מרשי מה לגבי  , כל אחד בנפרד הגיע למס קנה דו מה, רבים ביותר
 . אמיתות הצהרותיהם
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 3פרק 
 תו של ברונו גרונינגשיט

 ?ידי המדע-סודו של ברונו גרונינג נגלה על
בעיתונים רבים תיאור ברונו גרונינג היה לעיתים קרובות מאו ד משו חד והם   

לא הוזכרה  . ית בנימה אירונית בלת י מוטע,"רופא הפלא ברונו"כינו אותו 
 יכלו בקלות בדרך זו מתנג דיו בשורו ת הרפואה.  תו של ברונו גרונינגשיט

צדדית  -מא חר ו מו דעות  הציבור הי תה מרוכזת  ח ד , לצמצם את  חשיבו ת איש  זה 
 .באספקט  המרפא ורופא הפל א

.  דיווחים  על ה חלמו ת  מוצלחו ת הוג בלו ב אופן בלעדי  למ חלות ש מק ורן רגשי
הוכחשו או  , סיפורים שלגביהם היו לו כנראה תוצאות טוב ות מאלו ש ל הרופאים

 שמ דע  , ממ סמכים  הקשורים לתק ו פה זו התרשמתי. ה מונ יתוארו כנובעים  מ טרוף 
הרפואה הרחיק לכת לשכנ ע את הקהל ש הוא הכיר  את עבו דתו של  ברונו  

 שכל כך הרבה אנשים החשיבו החל מות  ,ושברור ושקו ף הרקע לכך, גרונינג
ר ווי ו   גישה זו הש תקפה בכו תרת עמו ד העית ון , עם  ס מליות ב רורה. כגובלות בנ ס

 : 1949באוק טובר 
 1!"סוד ו של גרונינג נ גלה למד ע"

,  התאמת  העבו דה של  ברונו  גרונינג ל חשיבה  היומיו מי ת של דרכי הרפואה
ר ח ב מהציב ור לא הצ טרך נגר מה לכך ש חלק , שהיתה לכאורה נ טולת ב עיות

 ליצור מש הו  חדש    יכו ל היהכי  הרי איך ה וא. לבחון  מקרוב  את  המא ורעות  סביב ו
 ?שרויאם המדע  ירד לפ
 שהתעלם  משיפוטיות זו ונתן יותר ת שומת לב למא ורעות  ,טיביצופה אובייק

  שאוצר ה מילים , ל הודות היהתוך  זמן  קצר צריך, שהתרחשו  סביב  ברונו  גרוני נג
דיווחים על  . של הרפואה כלל אינו מתאים בניסיונו להסביר זאת ב או פן משכנע

וע די הראייה , ש מעל לכל ספק מבטלים קשר עם השפעה  סוגס טית, החלמות
הן הוכחה  גלויה  , רבים ליכולות הרוחניות י וצאות הדופן של ברונו  גרונינגה

 .  ידי המד ע-למציאות אנרגיה שע ד אז הו כחשה לחלו טין על
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דבר , די ברור מדברי ברונו גרונינג מהם הגורמים לבריאות או למחלה
שנאמר ללא פשרות , ידע זה. שאף ספר מקצועי רפואי אינו מלמד

 חייב לגרום להתקפה בכך שהטיל ספק ביסודות היה, ובבהירות שכזאת
סיכום הצהרותיו של ברונו . הבסיסיים של אידיאולוגית החברה שלנו

תו של שיט"כך שנראה נכון לדבר על , שיטהגרונינג באופן ברור מוכיח 
  .בעמודים הבאים" ברונו גרונינג

 "א עובדהוקיום האלוהים ה: "ברונו גרונינג
 –ש ל ברונו  גרונינג  מבו סס  על  מקורות  ראשוניים  תו  שי טהתיאור הבא  של 

ניסיתי . פרסומים בני זמנ ו ומידע שיש ברשו תי מאלו  שהכירו אותו, דבריו
 .  במידת ה אפשר להפיח חיים  ברוח הצהרותיו

.  שהם מזהים את עצמם לפי גופם החיצוני הנגלה,רוב האנשים מאמינים
. פקד בעולם החומריאך ברונו גרונינג ראה בגוף ככלי שאיפשר לאדם לת

הוא היה משוכנע שהאדם היה במציאות רוח עם נשמה ורק הוגבל לגוף 
לכן הוא הפנה באופן ברור את תשומת הלב . החומרי בהיותו על פני האדמה

הן ; רמות הקיום הרוחני לא היו תאורתיות לגביו. למציאות רוחנית עליונה
טור נחוש זה הגיע כוח הוא חווה אותן בתוככי עצמו ומפק. היו מציאות חיה

הוא . השכנוע שלו והידע בעניין ההקבלה האיתנה בין בריאות למחלה
זהו חלק מהידע הבסיסי שרוב האנשים . מידע זה אינו חדשכי הדגיש 

 .המודרניים איבדו את יכולת הגישה אליו
אני רק יודע  מה  ", הוא א מר בשיחה עם  קבוצת ספרינ ג, "אני לא יודע הרבה"

זאת  [...] וזאת  בדיוק הסיבה לכך מ דוע  אני מחשיב ,  שכחושאנשים היום
מהו  טב עו ה בסיסי  וכיצד הוא  יכול ,  כחובתי לל מד כל א חד  למ י הוא שייך

  2."גופוללהפנים את אנרגיית  הבורא כך שגם הוא  יוכל להפוך אדון /לספוג

 הגיעה   , מהכרה פנימית זו.  קיום אלוהים היה  עוב דה  עבור ברונו  גרונינג 
 . ש בו אנשים רבים לא יכלו כב ר להאמין,א מונה בכל יכולהצדקת ה

ואם מישהו מכם יא מר  . [...]  ש מח ובתי להא יר את עיני האנשים,אני מרגיש"
אני לא . ארשה לעצמי להיקרע לגזרים כדי להוכיח את ההפך, שאין אלוהים

  3."אנטוש את  אמונ תי



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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הדריך אנשים הוא רצה ל. אך הוא לא הגביל עצמו לדברים הקשורים בדת
כך  ,   מנוכרתהחזרה למק ום שבו  יוכלו ל חוות  שוב  את האלוהו ת שנ עשתה כ

מסי בה  .  אם  הם  יאפשרו ל ו להושיטה  להם, שיוכלו לקבל  ויקבלו  עזרה  מאלוהים
 לאפשר לאלו המחפשים – במוד ע ובהכרה –זו הוא ראה את תפקידו הראשוני 

לה הוא גם  קרא  ש, עזרה לזכות בהכרה באנרג יה האוניברסלית של הבור א
 . "הזרם המרפא"

  הבוראתקליטת אנרגי
ע וזרו בדרך כלל דיבר עם אלו שחיפשו  , נאומוב ל חלפני שברונו גרונינג ה

להפנים את   והדגיש את ה דרישות  המוק דמות הנ חוצו ת כדי להיות מס וגל,עזרה
הם  ; הם לא הי ו  אמורים לשלב  את זרו עותי הם או א ת רגליהם. אנרגיית הריפוי

רים לסדר את  מחש בותיהם כך שיהיו על נושא  נעים והיה עליהם לשים היו אמו
 . לב לגופם

 : פעם ברונו גרונינג ה ביע את  דרישתו זו ב מילים הבאות
אני מייעץ לכם , ם מוכנים לשינוי ובאמת ש מים לב לצורכי גופכםהנכאם "

כי אלוהים לא יצר אתכם , לא לשבת סרוחים על כיסא  ולא לשלב את רגליכם
עליכם לשבת בי דיים ,  אם אתם  רוצים לקבל מ תנה רבת  ערך זו.   זולמטרה

עליכם לבקש  מ אלוהים להעניק לכם א ת  .  פתוחות  ושגם  תהיה לכם  מ שאלת לב
לא רק שתקבלו  , ח בריי,  אם תעשו זא ת עכשיו. מה שאתם ב אמת ז קוקים ל ו

  4."אלא ש תמיד  תקבלו  ו תהיו מו דעים לצורכי גופכם, משהו
ים  שונ ים י כול תי ל הב חין  בכ ך  שהם  עו ב דים  ב דרך  ב מהלך  הש י חה  עם  מרפ א

 ש אנר גית  ריפ וי ז ור מת   ,מ טפל  מ בר מן  סיפר ל י  שהו א  בא ופן א ינ טו אי טי בי  הבי ן.  דו מ ה
 ש הי א  לא  יכל ה  , מר פאה   סי פרה  לי.  טו ב  י ותר   אם  ה אד ם  לא   מש ל ב  א ת  יד יו  ו רגל יו 

 . זה  גר ם  לה לה רג שת  ג ו דש.  לעב ו ד א ם י די  ה אד ם  שח יפש   החל מ ה  היו  של וב ו ת
ה וא   קרא  ל אנר גי ת  .  ו   גרו נינ ג  ת יאר  ת הליכ ים  ב ס יס יים  אל ו   במ ילים  פ שו ט ו תברו נ

ש רו ב ה אנ שים  שק יבל ו א נ רגיה   , מ עני ין ל דע ת.   הזרם ה מרפ א–הריפו י של  אלו הים  
ה צהיר ו  שה ם  הר גיש ו  ע קצו צים  ו ת חו שת  ,  זו  ב הת אם  לה ורא ותי ו  של  ב ר ונו   גרו נינ ג

נ ג  ביק ש  מ הק הל  שלו   גרו ני.  ד ומ ה  מ או ד ל זרם  נעי ם  שע בר  דרך  ג ופם ,  ח ום  חז קה 
אם  ש ני  צינ ורו ת  בל תי  ,  ב אופן   טכנ י.    שי דיה ם  ורג ליהם  ה ם  צינ ור ות  זרי מ ה,לד מיין 

י די ים  או  ר גליי ם  . א ות ו  הד בר  ק ור ה  בג וף .  נ וצר  קצ ר, מ בו ד דים  כאל ו  נו ג עים  זה  ב זה 
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,  ב דרך  ז ו.  שלו בו ת  יוצ רו ת  ח סי מ ה  כך   שהא נרג יה  ה עד ינה  ל א  יכול ה  לזר ום  ב ג וף 
ה ד בר  מ ו חשי  ב מי ו חד  כש הג וף  ר גיש   . ק  עצ מו   מ מנה הא דם פ ח ות  א ו י ותר   מנת 

תיאר ו  את  תו צא ות  ה התר חש וי ות  כת ח וש ה לא   ,  מ ספר  אנ שים  שש אלתי .  להכו ונה 
רו ב  הא נ שים ל א  מ וד עים  לע ו בד ה  .  ל ח ץ כ איל ו ה יה  ג וד ש ב מ ק ום כ לשה ו, נעי מה 

,   ל מ של, ש מ תי ל ב ש ב מפג ש צי בור י. ז מינ ה להם ,  שתהל יך ה ט ענ ת א נרג יה ז ו  בג ופם
א ח דים  אפיל ו  מצל יח ים  .   מה קה ל ה מש לב  ידי י ם או  רגל יים 90%-יש ל מעל ה  מ 

ה ם א ינם   . הם  מוצ אים  ש דרך  ישי בה  זו  רגיל ה ו נו ח ה.  לכרוך  את  רגל יהם פ ע מיי ם
כ יו ן ש הם  ל א  יו שב ים  כך   .  כי  הם  לא   מ ו דעי ם  לה,   מר גיש ים  ב מ ח ס ור  א נרג יה

ל ר ק  ת מי ד נ וצר  איז ו ן מ סו יים  וב דר ך כל,  ב נק ו דה  מ סו יי מת  ה ם יק ו מו  שו ב, ברציפ ות 
 .   לא חר פר ק  ז מן  ארו ך נ וצר ות   בעי ות  ש האי בר  נר דם

*Heilstrom :הצעה או אנרגית ריפוי? 
  בעבודתו של ברונו גרונינגX-אפקט ה
 על הגוף להיות במצב קבלה ,פיו לע: תו של ברונו גרונינגשיטנחזור ל

רעיונות : גם על הנשמה להיו ת ללא הפרעה, בנו סף לכך. לספיגת אנרגית הבורא
כל מ חשבה  על מ חלה וכל ד אגה  יש להניח בצ ד לטו בת  , ומעל לכל, יםשלילי

ברונו  גרונינג  קרה   . אז  על ה מב קש להשגי ח  במה  שקורה  בג ופו. רעיונות נעי מים
שו ב  הוא השתמש  בהשוו אה  ". התכווננ ות"לגישה פנימית וחיצונית זא ת בשם 

ו לקלו ט  במודע  גורם ל גופ באו פןאדם ה,  ההתכוננותידי -על .  טכנית להבהיר זאת
את   , כפי שברונ ו גרונינג גם  אמר, ולקבל, אנרגית  הבורא, את אנרגית הריפוי

ב רונו גרונינג הש ווה את  גו ף האדם  . האלוהי תדרה, הריפוי הגל הארוך של 
 .   כדי לקלוט אותה, גם רדיו  חייב להתכוו נן לתוכנית הרצויה. לרדיו

אנרגית ( הארוך האדם יקלו ט את גל הר יפוי, אם ימולאו הדרישות ה מוק ד מות
שהם , מעניין לדעת. בדרך כלל ניתן יהיה לחוש ברגשות שכבר תוא רו). הריפוי

כיום  אותן  חו ויות מיו חס ות למ חפשי  ; לא הוגבלו רק  לקהל של ב רונו גרונינג
 .העזרה הקולטים את הזרם ה מרפא

אלא  לעית ים קרובות  תוארו  גם  , הן לא רק ת חוש ות ה דומ ות  לזרם חשמלי  קל
אך  . חלק  מה אנשי ם אינם  חשים ד בר,  מצ ד שני. קלילות  וא ושר,  כו חתחושו ת של 

                                                 
 12 עמוד –ראה הסברים  *
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ניתן להיווכח בכך שחלק . בתפיסתו הרגשית, זרימת הכוח לא תלויה בדו רש
בכל זאת , ממ חפשי העזרה שאינם חווי ם באופן מודע ואינם חשים בזרם המרפא

 .   זוכים בהחלמה
1949-ידלברג  ב ג ם המדענים  מהו עדה ה בו חנת  בהי? כיצד קורות ת חוש ות אלו

ידי -שאלו שאלה זאת כשהם נ יסו לחק ור את ההחל מות ש ל ברונו גרונינג על , 
הם גילו כמה קוו י דימיון לעבודתו של  . כך שהגישו אותן לבקרה קלינית

ניסי ונו בהיפנוזה   , 1920-ב. פסיכו תרפיסט נוד ע מ ברלין, ש ולץ.ה.'פרופסור ג
בדיקה שט חית יכולה ).  מ תהווה מ עצמה(הוביל להקמת הכשרה אוטוגנית 

,  בהכשרה או טוגנית" עמ דת נה ג מ ונ ית"מה שנקרא  .   להוביל להשוואה שכזאת
,   על הידיים והר גליים לא להיות שלובות. גם דורש  מהגוף להיו ת ב מצב קבלה

אך בדיק ה מדוק דקת יותר  מגלה  . הידיים נ חות על הירכיים, הגב נשאר חופשי
תרגיל אימון  " רה הא וטוגנית כשולץ  תמיד תאר את  ההכש. במהירות את הש וני

עבור . המדגיש  בבהירות א ת הקשר  הישיר להיפנוזה, 5"המוביל להיפנוזה עצמית 
ולכן דחה כל היפנוזה או , רצונו ה חופש י של האדם היה הכרחי, ברונו גרונינג

 .  סוגס טיה
אך בהכשרה , אמר ש אדם צריך להתרכז בתחושות גופו, כמו גרונינג, שולץ

ז את  ). השפעה  עצמית(ידי אוט וסו גס טיה -אלו  מיו צרות עלאוטוגני ת ת חושות  
או  , אומרת שה מטופל צריך להתרכז שוב ושוב בת בנית  מתורגלת  מסויי מת

 : הת בניות הן  מהסו ג הבא. עד שהיא   נעשית מו חשית, בהדמיה  סוג סטית 
לבי ד ופק  ."  "אני לגמרי  רגוע." " מאו ד כב דה)  השמאלית(זרועי הימנית  "

 . הוכדו מ. " בשקט  ובשלווה
דרך  . מקבל ההכשרה  אמור לראו ת את תבני ות ההכשרה ב או פן גרפי במוח ו

יכולה  , שב דרך  כלל אינה נגישה, מערכת העצ בים, הסוג סטיה ה חוזרת  על עצמה 
שלא כמו   . הש רירים וכלי הדם יכולים להיות בהרפיה, להיות מושפעת  ולמשל

וניו ת או   ההתכווננ ות אינה דורשת ה דמיה  של דוג מאות רעי, הכשרה אוטוגנית 
בהכשרה  או טוגנית  האדם  צריך לנסות  ב אופן פעיל להביא שינוי   .  תבניות  חשיבה

הוא  הופך ל קולט  , תו  של  ברונו  גר ונינגשיטבה תאם ל,  כשה וא  מתכוונן. בגופו
ידי כך שהוא מנסה  -הוא לא מנסה  להפעיל את השינוי בעצמו על. הזרם המרפא

, האנרגיה האלוהית, יאאלא ה, המוד ע-לדחוף תבני ות חשיבה  מסו ימות לתת 
הוא יכול לקלוט  את הש פעתה , ידי כך שהוא נותן לה לעב וד-על . פועלת בתוכו

 .בנשמ תו,  גם בגופו ו גם בנפשו
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ל מד  מרופא הכשרה או טוגני ת  והתאמן  בכך כל יום  , .מל)  31(, פיטר דריטלר
תו  של  ברונו גרונינג  והת חיל  שי טאז  הוא למ ד על .  במשך  תקופה ארוכה

 .נרגית הריפוילהתכוונן לא
 :מניסיון אישי הוא  יכל לאשר את דעתי ו סיפר לי

ז מן  קצר ל א חר  . תו  של  בר ונ ו גר ונ ינ ג ב מכ ת ב  מי די דה  ות יקה ש יט ל מד תי  על "
מי ד ז יהי תי  א ת  .   פתא ום  ש טף  א ות י  מכ ף ר גל   עד  רא ש,   כ מו  ג ל,  זר ם,  שקר אתי  א ות ו

כי   כ איל ו ה תר ח ש  בת ו, מ ש חררת ,  הזרם  ה מרפ א  ו מי ד  הת מל את י ב ת חו שה  נ עי מה 
יכ ולת י לז הו ת  . הי תה ל י  חו וי ה ד ו מה   בכל פ עם  שה תכו ונ נתי  לזרם  ה מרפא .  ניק וי

ב הכ שרה  הא וט ו גני ת ה תרכ זתי   .  הב דלים   מש מע ות יים  בה שו וא ה להכ שרה  הא ו טו גנ ית
כ שה תכו ונ נתי  לז רם  .  ב חלק י  גו ף   ספציפיי ם  א ו  ב מ צבים   מנ טלי ים  שרצ יתי  ל הש יג
,   ב תי  על  ח ווי ות  נ עי מו תהמרפ א  סיל ק תי  את  כל  המ ח שב ות  וה רג שו ת ה שליל יים  ו ח ש

בא ות ו ז מן  ב חנ תי  את  ג ופי  והפ קתי  ת ועל ת  מה השפ עה  ה חי ובי ת  של  .  הזרי ח ה,  למש ל
אנר גי ה  ,  דרך  ב רונ ו  גר וני נג  ה שג תי  את  ה קש ר הפ ני מי  ל אנר גית  הר יפוי .  הזרם 

הכש רה  א וט ו גני ת אי נה  מ תוכ נת ת  .  שת מי ד יכ ולה  לרפא  מ חל ות  ח שוכ ות  מרפ א
כי   , א ך ה פס קתי ל הש ת מש  בה , רה  או ט וג נית י ש לי ש לי טה  טו בה  בהכ ש. לעש ות  זא ת

דר ך  הזר ם  .  הה שפע ה  הי תה  ק צרת   ט וו ח  ו ש ט חית ;  השפע תה   עלי  הי תה  כ ה  מ וע טת 
הפ ס קתי  כ בר  . המרפ א  הש גתי   מה  שלא  יכ ו לתי ל השי ג  דרך  הה כשר ה ה או טו גנ ית 

,  כ וו נו ת  ה תא בד ות   ח וזר ות  ו נשנ ו ת.  מ כונ ו ת  הי מור יםמ אל כו הול   ומ,   סיג ריו תליהנ ות   מ 
כל  אלו  הפ סי קו  , ש רדפ ו  או תי  בע בר , יל ו  חר ד ת  ה חיים  עצ מם חר דת  מ ב חנ ים  ואפ

.  מש הו  ש היה   בלתי   מ וכר  לי ל ח לו טין ,   לחל ו טין  ו ב מק ו מם  רכש תי  ש מ חת   חיי ם  ח ד שה
ע ובר   ',  זרם  ה חיי ם ,  ' כ איל ו ה זרם  ה מ רפא, א ור נ כנ ס  בי ,  זה כ איל ו  שד רך  אנר גי ה ז ו

 ה תע ורר ה  א מ ונת י  ב אלו הים ,  ב עק ב ות   מק רים   מ דהי מים   אלו   בת וכי   ו מס בי בי .  דרכי 
6."א מ ונ ה  עליה  וי תר תי ל פני ש נים ,  מ ח דש

   

מנ קו ד ת  מ ב ט  רפו אית   ברו ר  שה ספק  ל גב י  מ ק ור ר ג שו ת  אלו   מו ביל   ב מהיר ות   
,  הה סבר   של בר ונ ו  גרו נינ ג ש זא ת הי ת ה ע בו דת ו ש ל כו ח  עלי ון.  לבעי ה א יד יא ולו גי ת

הפריך  א ת  נק ו דת  ה מ בט  ה עול מ ית  של  מ ד ע  ,  שהו א  זיה ה כ זרם  האל והי  ה מרפ א
ה דב ר  חש ף  מ שה ו  .  הית ה  נע ולה  ב ק ונ ספ ט  ח סר  נש מ ה  של  העי דן  ה ח ומ ריש ,  הרפו אה

הה י ס טור יה  מל אה  ד וג מ או ת  .  ח דש  ש קרא  לה סתכל ו ת  מ חו דש ת  בענ יין  ה מ חש בה
כש מ ת חש בים   בע וב ד ה  .  לכישל ונ ות  רע יו נו ת  ח ד שים  ע קב  צ ורך  ש כזה   בב ח ינה   מ ח ד ש

ול מר ות  כל  ה ממ צא ים  ,  1943-שה מד ריך  הר אש ון  ברפו אה   פסיכ ו סו מ טי ת י צא  ב 
ר בים   מה רופ אים  ע דיין  כי ום   מת קש ים  לק בל  א ת   העו ב דה  ש כו ח  ה מ ח שב ה  ,  ד שיםהח 
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  1949-נית ן  לד מי ין כ מה  ק שה  הי ה  עב ור  בר ונ ו  גרו נינ ג  ב ,  יכול  להשפ יע  על  ה גו ף
 .   ת ושי טלה בין  את   מהו ת  ,  לגרו ם לר שו יו ת ה מ ד ע ה מ שפי עו ת

המדענים בהיידל ברג מאו ד  ניסו לשלב את עבוד ת הזרם המרפא באופן 
 . חשיבתם
פרופסור פישר מ תאר את ה תרשמות ו  ,  איון המ סכם שלו  לאחר  מ חקרובר

 :כדלהלן
אלא דבר  , )כמו בהכשרה  אוטוגני ת(גרונינג אינו מעורר דרך א וטוס וגס טיה "

ידי כך שה וא  מזמין  את  המטופל לע קוב  אחר   -ראשון יוצר ציפייה חזק ה  על
  7."ברו ב המ קרים מופיעות הת חושו ת כתוצא ה מציפייה זו. תחושת  אבריו

ה קושי בהכללת עבוד תו של ברונו גרונינג לתוך  . מח קר מאו ד בלתי מ ספק
הוא   . תבנית קיי מת נע שית ברורה  יותר בהצהרותיו  הבא ות ש ל פרופסור פישר

 : בצור ה מאוד  מפוקפק ת"  ביניים"מגדיר בי טוי 
צעד ביניים בין  , פיתח  משה ו חדש  באופן אינס טינק טיבי)  גרונינג(הוא "

8."ס טיה  חיצוניתהכשרה אוטוגנית  וסו ג
  

התח ושות נז קפו לצורה מ סויימת  של סו גס טיה  , עבודתו  של כו ח עליון נשלל ה
 :שהפעיל ברונו גרונינג ו במצ פון נקי יכלו להצהיר בפומבי

  9!"ידי המד ע-סוד ו של גרונינג הת גלה על "
הגיעה ההודעה הכנה , באורח בלתי צפוי, מספר שנים מאוחר יותר 

שהבהירה כי  ע בודתו  של ברונו  גרונינג  , הייר.ר. גר" ד , מהפסיכותרפיסט  הנוד ע
היה  דמי ון קלוש  "ו" הרבה  מעבר  לעבו ד ה סוג סטי ת של פסיכו תרפיה"היתה 

מע מד ת המ דע ה גבוהה   מדי  "הוא  הד גיש ש ." ביותר שניתן לזהו ת בי סוד ו תיה
אסור מל כתחילה לאפשר לאיש לטעות בהטלת ספק פשוטה   , שננקטה לעיתים

ו בכך לעשות טעו ת מ סוכנת   , דוייק לגבי הענייןבהחלמ ות אלו בלי ידע  מ 
ת מיד  ידענו  זאת   ': או   חלופית'  [...] משהו   כזה אינו  קיים ' :  המצהירה ביהירות

הוא הני ח שב עבו דתו  של ברונו גרונינ ג היה  מימ ד  נוסף  בלתי ידו ע שהיה  " '[...]
10". הגדולX-ה "ה וא קר א לו . הפקטור הדו מיננטי

  
,  ב ב שם למי מד  בלתי י ד וע זה  באופן פו מביברונו גרונינ ג קרא  שו ב ו שו

למרות שעדיין כיום לא  ,  כשנשאל איך ניתן להסביר את האירועים שקרו ס ביבו
 :ידי מדע נים רבים-התקבל על 
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היא מדריכה אנ שים  .  אלא דר ך תורת א מונתי ה דתית,  אני לא מרפא"
11"להחלים

  12."תודו לאלוהים, אל תודו לי"ו 
 :  עבודת וה וא תאר את , באחד  מנא ומיו

אלא , ידי אדם-לא על, אני מוכן לחשוף בפניכם איך כוח זה ניתן לי"
לעולם אל , אנא. במטרה לעזור ולרפא אנשים, ידי אלוהים-למעשה על

זהו , קשר עם אלוהים, אמונה באלוהים! לא. תגידו שאני ריפאתי אתכם
, לא יותר, אני רק מתווך. הגל הארוך של הריפוי שאתם קיבלתם דרך גופי

אך זה תלוי רק בכם איך , אתם יכולים לקבל את כוחכם ממני. שנאי קטן
13."תקבלו אותו

  
 . מילים אלו מביע ות ענווה  אי שית וההכרה בח וקים מ מקור  עליון

,  ובעת  וב עונה  אחת,  היתה נ קודת  מ בט  ח דשה, אנרגית  הריפוי מ אלוהי ם, זאת
 . ר אותה לאנוש ותתפקידו היה בא ופן מודע  להחזי,  בעיניו. ת ושיטשל , קדומ ה

מ טפלים רבים תארו את  עבו ד תם במ ושגים זהים א ו  ,  בלי קשר לברונו  גרונינג
מטפלת  ,   מרגר ט ראואר- Geistheiler heute, בספרה של אניטה  ה ונה.  דומים

.  רק אלוהים יכול לעשות זאת, מצהירה שהיא ב ע צמה לא יכולה לרפא, מוופרטל
גם  היא  דו חה  את   ,  כמ ו ברונ ו  גרונינג.היא רק צינור  עבור  כוח ות ה ריפוי האלוהי

 .לתיא ור האפקט  של אנרגית הריפוי" נס"המושג  
 : מ דוו חת, מ טפלת שוויצרית,  אניטה ס טרק, באותו  ספר

[...] תחושה כמו ישיבה על קן נמלים [...] אני חשה שמש הו עובר ד רכי "
  14. "ולעיתים חם, לעיתים קר לי

גם  מד גי שה שאנרגיה זו  אינה  , ראריקה בלוקינ ג,  כך מטפלת ש וויצרית אחרת 
 :  ר בים ממ חפשי עזרה אלו רואים א נרגיה זו כאור,לטענתה.  מגיעה  ממנה

-ו אחר , ה ם חשים  ח ום[...] הם ח ווים נהר  אנרגיה  המכ ה בהם  כמו  קרן א ור "
  15."כך הם חשים ח ופשיים ונינו חים

הפד רצי ה ה לאומי ת  אח ד מהם הוא  . מטפלים באנגליה הצטרפו  לאיגודים
בנוס ף לחברי  איגודים  ,  איש6000-ש בו חב רים למעלה מ, י ם רוח נייםלמטפל

המ ספר המשוער של מ טפלים רוחניים באנגליה הוא   . וארגונים סביב  העולם
אם יישאלו  מטפ לים אלו מהיכן הם  מקבלי ם את אנרגית   .  20,000-למעלה מ 
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הם רק  מתווכים ע בור  ;   מרפאיםאינםהם כי ו שיבהם בדרך כל ל י, הריפוי שלהם
16.זרם האנרגיה האלוהית הזור מת ביק ום

  

 “*Regelungen” –התנקות הגוף  ? 
הו א שאל את  הנוכ חים אם  הם חו ו כל ת גובות   , כשברונו גרונינ ג די בר

לעיתים קרוב ות  הם אמרו שהכאבים  שהיו  להם התגברו בא ופן . גופניות
היה ברור  , למ רבה הפלא עבור אלה ש חי פשו עזרה. משמע ותי בע ת שדי בר

הם   הגיעו כדי  להחלים ולא  , א חרי הכל. נו גרונינ ג הת מו גג  מ ח דשות  אלושברו
ברונו   גרונינג קרא  לתגו בות  .  יכלו להבין שהגברת  הכ אב בישר  טו בות

שהתבטאה  בהגברת הכ אב א ו אפילו ,  ידי זרימת אנרגית הריפוי-שהשתחררו על 
 ".  Regelung: "תופעות בלתי נעי מות א חרות 
 : הוא אמר ב עניין תופעה זו

אנשים לעיתים קרובות מפחדים שב עיותיהם  . כאבי הוויסות  חייבים להופיע"
ה וא גורם  ': אחרים מנצלים זאת ואומרים. [...] מח מירות כשהכאבים מ תחיל ים

לכן אני  מ פנה את תש ומת  לבכם  ' . לאנשים לחלות  במ קום  ש מצבם ישתפר
י שום דבר רצינ. עליכם לשאת אותם, לעובדה שכאשר כאבי הווי סות מ גיעים

  17."האדם  רק בתהלי ך החלמה, אינו קורה
תגובה  כאשר הזרם  ,  כאבי   הוויסות  היו ת הליך ניקוי, עבור ברונו  גרונינ ג

הם  גם יכלו  ).  המחלה(המרפא הגיע  לחלקי  הגוף  וה נשמה שם  הופיעה ה הפרעה  
החזרה  לסדר  פעילות  , להיחשב כ סימנים  הנראים  לעין לתהליך החזרת  הסדר 

לעיתים קרובו ת ה חזרת הס דר הזאת  מופיעה ככאב   . רעה גופנית או  מנטלית  שהופ
לעיתים  הם נחלשים או אינם , או הסימפ טומים הקיי מים ש ל המחלה מו גברים

תשיש ות   , חום,  הקאה,   שלשולמואך יכולות  להופיע גם תג ובות  כ. משתנים
כי  ברור שהאדם   , זהו  סי מן טו ב, כשכא בי הוויס ות  מופיעים. חולשה וע וד, כללית

 . גית הריפוי ותהלי ך הניקוי בגופו ה תחילמגיב לאנר
 שנים מה מיפלגיה בצד   שמאל  13-ס בלה במ שך למעלה מ , .מו )  59. (אנה ק

כשהיא הפנימה א ת  . כתוצאה משב ץ מו חי עם ש טף דם בצ ד הימני של ה מו ח
של ראשה  (!)  היא חשה  בעקצוצים וצ דו הימני , הזרם המרפא בפעם הראשו נה

                                                 
 12 עמוד –ראה הסברים  *
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.  לקחת בחשבון את הגו רמים האנטומיים בג וףיש , כדי להבין זאת. החל לכאוב
התאים התו אמים  בצד הימני של ה מו ח  , במקרה של ש טף דם  בצד  השמאלי

כא בי הוויסות ה ופיעו בדיו ק ב נקודה שבה ה שבץ  גרם , בדיוק  מדהים. נהרסים
 .  שנים קו דם לכן13לנזק תאי המו ח 

ת עבו דת  בנקודה זו ה גיע הזמן שכל קורא יבין כי זה לגמרי שגוי לזקוף א
היעלמ ות  שיתוק עצב איברי תוך  . הזרם המרפא לפעולת הדימ יון או לסוגס טיה

 הי א ע בודת   וז.  לא  ניתן להסבר, שנ משך  במ שך ל מעלה  מעשר  שנים, כמה י מים
אנרגית הריפוי הפועלת ב גו ף בהתאם  לחו קיה שלה ואפ ילו יכולה לרפא כל נזק  

 .איברי
היא סבלה  מאס ט מה  .  ל מותיהסיפרה לי על הח, . מק)  33( , כריסטה ליינדקר

התכווצויות  בל ילות של שרירי כפות ,  12קד חת הש חת  מגיל ,  מאז ילדותה
תו  ש ל ברונו גרונינג  ב מאי  שי טהיא שמ עה על . רגליה ואלרגיה לאגוזי  מלך 

.  היו לה בעיות נשימה קש ות, ובא ותו ערב ב ו התכ ווננה לאנרגית הריפוי, 1981
ה ו מאז נשארה  חופשייה ממנ ה במשך   ביום המ חרת היא היתה חופ שייה מאס טמ

 .   השנים האחרונ ות12
, כשהיא  היתה ב חוץ  והלכה. מספר לא חר מכןה י מים ארעההחלמה ה שנייה 

אך  רק  .  סי מפטום  אופייני לקד חת  השחת –עינה הימנית  החלה  לגרד  ו לדמוע   
בדרך כלל היא חוותה  ; את זאת היא  מעולם לא חוות ה קודם לכן. עינה הימנית
היא  האמינה  שבעי ה ארוכת  טוו ח זו  עברה   .   עיניה והיתה  לה נזלתגירוי בשתי

.  וויסות ב גופה ושהגרו ד ה חז ק והד מעות ב עין ימין היו רק חלק  מתהליך הניקוי
ו מאז היא לא  סבלה  , ובאמת  ביום ה מ חרת העין  שוב היתה  חופשייה  מהתופ עות

עכשיו היא  יכולה לעבור  בשדו ת ב עת הפריחה   . שוב  מהתקפת  קד חת ה שחת 
 . קיץ מ בלי להיתקל בבעיהב

לפתע היא . 1981ההחלמה השלישית מהאלרג יה לאגוזי מלך קרתה בסתיו 
היא ניסתה  חתיכה ו מאו ד הופתעה   .  חשה שהיא  יכולה לאכול  שוב אג וזי מלך

ב מ שך הימים הב אים היא שו ב  ניסתה לאכול כ מויות  . תגובה שום  שלא היתה 
הבלוט ות  (בלו טות ה מרירה ,  דכל גופה ה חל לגר: אז התופע ות ה חלו ש וב.  קטנות

הגי בו  והיא קי בלה ) ' ב מ עיים וכד,  בקיבה,  בווש ט,   בפה–המפרישות ריר ב גוף   
 . אך ש וב היא היתה  משו כנעת שאלו אירועים שקרו  כחלק מתהליך הניק וי. חום

 : היא אמרה
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כאבי הווי סות היו כה חז קים  , עם החתיכה הרביעית ש ל אגוזי המלך"
,  ל מרות שע ורי היה קר. ה מ מימדי ו הרגיליםשהרגשתי כי ראשי ג דל ב הרב

מצב זה   .  לא  הש תמשתי  בקרם, כיון שידע תי שזהו  סוף  הניקוי.  הרגשתי ח ום רב
מאז אני . ב בוקר ה מחר ת הכל נעלם. נמשך במ שך מ ספר שעות באותו ערב

  18. "חופשייה גם  מבעיה זו  ויכולה לאכול הכל מבלי לדאוג
חופשייה מכל הבעיות השונות שהיו   היא עדיין ,  שנים לאחר מכן12, וכיום

 .לה
היא  . 1981התכווצויות השרירים הליל יות בכפות הר גליים נעלמו  ביולי 

הם   .  ההתכווצויות החלו,היתה במפגש קבוצה יו מי וזמן קצר אחרי ההתכווננות
היא הא מינה שהם היו  חלק מהני קוי ו מתהליך  , שוב.  המשיכו בהפס קות ע ד הערב

 . וש בההתכו וצויו ת מעולם לא . והיא צד קה. ההחל מההוויסות של ה גוף לפני 
מגוון  מגוון ר חב של  סימפט ומים  של תהליך הניקוי הפנימי י כולים להופיע ב

כאבי הוויס ות יכולים  ,  כפי שתו עד ב מקרה ה חלמת ה אס טמה .צורות נראות לעין
,  או  ב צורה שאינה אופיינית,  להופיע באותה צורה  כמו  תו פעות המ חלה הרגילות

התפתחויו ת  . ה בהחלמ ה מ קד חת  השחת ו מההתכו וצויות בכפו ת הרגלייםכפי שקר
כמובן מקלות על רכישת בי טחון בציפייה למאורע   , כאלו שאינן אופייניות

,  ידי אנשים שה חלימו -פעמים רב ות נא מר לי על . שברור שהוא  תגו בה לה חלמ ה
י  ידע אינ טואי טיב, שלעיתים קרובות  קיים מ ש הו בלתי  מוסבר  בבי טחון ה פנימי

 . שהתגובו ת שייכות לכאבי הו ויסות ולתהליך הה חלמה
יד י  ג סט רי טי ס  -סבל   מכא בי  ב טן  ש נגר מו  ע ל ,   .מ ל)  44( פר דינ נד   דו וה  16מ גיל  

כל י ום  היה  על יו   .  בע קב ות  כך  הו א  שו חרר   משיר ות  צב אי.  ן וס רייתר בוא ולק ו ס  קיב ה  
ל עית ים  קר וב ות   . אך  הן  רק  ע זרו  לה קל  על  הכא בי ם ה מ ת מש כים ,  ליט ול  תרו פו ת

אך ל א ני תן   ,  ה חול ים-לעית ים ת כופ ות  הו א א ושפ ז ב בית .  הכא בים  העי רו  או תו  בליל ה
,  לפי הת יק  הרפו אי  שלו .  ע בור ו כי ו ן שה וא  סר ב לע ב ור ני תו ח בהיה ל עש ות  ד בר  

נית ן ה יה ל הת ח קו ת  על  שור שי  הס יב ה  .  ןו סריי היתה  ל ו  בעי ה כר ונ ית  ב קי ב ה ו בת ר
א בי ו  וא חי ו  סבל ו  . מ יי דית למ חלה  זו  ב גו רל ה אינ די בי ד ואלי  של  בני  מ שפ חת ו ה 

ו כן ג ם  ,  א חי ו ה צ עיר  התל ונן  על  ב עי ה  דו מ ה;  )perforated ulcer( מא ול קו ס  ח ו דרני  
 . ד ו ד  א חר  מ ת  מ מצ ב  דו מ ה,  ל ד וד  א ח ד  נאל צו  לכ רות  שנ י ש לישי ם  מ קי בת ו. כל ד ו דיו 

תו  של  שיטהוא ש מע  על הריפוי הרו חני לפי , דרך עמי ת בע בודה ,  1988-ב
 ח ברו ה סביר לו   1988כך ש בספ טמבר  , ט  לנסות זאת הו א ה חלי. ברונו גרונינ ג
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מ יד הוא יכל להרגיש  בה  .  לגבי השיטה  והראה לו איך   לקלוט את  אנרגית הריפוי
הוא האמין שכעת הכאבים  . הוא הת כוונן כל בוקר וכל ערב, מא ותו רגע . בגופו

אך כעת  , הם  חזרו  בימים הבאים. אלא  היו כאבי הוויסות, לא נגרמו עק ב המ חלה
כ שקודם לכן הם  נמשכו   , אך  הופיעו  בהפסקו ת, הם ה תח זקו. אבים היו ש וניםהכ

,  השוני ה מורגש  בת בנית הכאב  שהיה כתוצאה   מספיגת  אנרגית הריפוי. כל הזמן
 . עזרה לו לזהות את הסי מנים  החיצוניים של הריפוי הפנימי

,  1988הוא חווה את הכאבים מ העשרה עד החמישה עשר  באוקטו בר 
 . ם הת גברו ב עקביות ו קרו לעיתים יותר ק רובותכשבתקופה זו ה

 : הוא הסביר לי איך הגיעה  ה החלמה
היה ע לי לקום בשעה שלו ש  .  הכאבים היו  חזקים  באופן מיו חד, בשבת  בבו קר"

והיו מאו ד  , כאבי הווי סות  היו שם שוב. לפנות בוקר כי היתה לי משמרת בארבע
ה ולמי יכולתי להודיע אך איפ , הייתי מאו ד רוצה להודיע שאני חולה. חזקים

 “כאן האמ ת על ו אודות  ברונו גרונינג : "ארזתי בתיקי  את הספר? בשעה כזאת
Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröningוהלכתי לעבו דה   .

.   ה תחלתי  לקרוא ב ספר בכל עת  שהע בודה  איפשרה לי זאת, ברגע שה געתי
,  בל מכאבים חז קיםכשק ראתי מספר עמודים בהי ות י סו, לקראת שבע בבוקר

 –אך במהירות  הת חושה  הת חזק ה  ,   תחילה  באופן  חלש–התחלתי להרגיש   
וכשהיא  . זאת היתה תחושה נ עימה במיו חד . עקצוצים מכף רגל ועד ראש

והמים ש טפו  ,  ז ה היה כאילו עמדתי  מת חת  למקלחת. הכאבים נעל מו, הפסיקה
.   מה  חוויתי,   לילקח לי ז מן להבין  במלו או  מה קרה .  את הכאב  מכל  אורך  גופי

 .מאותו ר גע והלאה הכא בים נעלמו לחלו טין
לא חר  עשר ות   .  ס י מן לא ול קו סכל   עב רתי  צילו ם רנ ט גן  ולא  היה ךכ -זמן  קצר  א חר 

ו אני   מ וד ה  ,  אני  א דם  ל ג מרי   בר יא  ו מא וש ר.   שנים   אני   חופ שי  ל חל וט ין  מ כאב ים
19".לברו נו  גר ונ ינ ג  ולכל  אל ו ש עז רו לי  לה א מין  ב אלו הים  ו בא נר גיה  ה אלו הית 

   
כא בי  (יד ע על  תופעת  כאבי הני קוי , פרסלסוס ,  מסת בר שגם  הרופא הי דוע

 : בכתביו  אנחנו  קוראים. 16-בתחילת ה מאה ה )  הוויסות
חייב לקחת בח שבון שזה לא ,  כל מי שרוצה להחזיר לעצמו את בריאותו"

בליווי כאב : כך זה גם כאן, וכפי שבזיעת אפנו נאכל לחם[...] קורה ללא כאב 
  20."אפנו נע בור מ מצב  מ חלה לבריאותובזיעת 
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, לאחר מתן תרופה". הרעה התחלתית"בהומיאופתיה  מוכר המושג  של 
 שהסימפט ומים של ה מחלה  מחריפים למשך ז מן מה   , לעיתים קרובות ניתן לראות
 .  לפני שמתרחשת הה חלמה

  , הפעלת כוחות"רואה בה חלמה  כ, פרדריך ברכבוהל, מטפל שוויצרי
הג ברת הסי מפטו מים של   , ררים התנגד ות ראשוני תשלעיתים קרובות  מ עו

עבורו זה  . צירי הלידה  של הבריאות, ה וא קורא לזאת  מ שבר ההחלמה." המחלה
  21.תמיד האיש ור שהוא יכול לע זור לחולה

המטפל ברפואה  . קיבל תי הוכחה נו ספת בע ניין זה, בשיחה עם  מ טפלים
  מה חולים 80%ל  שב משך ה טיפו, שהבחין,סי פר לי,  .משלימה ה וסנפלדר  מד
הי ד רדרות ברורה זאת נ משכה ב משך זמן  מה ואז  באופן  . סבלו מ התגברו ת הכאב

22.פתאומי נעלמה 
  

מוצאת שדי נ ורמלי שאנשי ם בהם היא טיפלה ,  .מ טפלת מ מ, אריקה פטץ
כי  הראה  ה דבר לטענתה.  תחיל ה חו ו שינוי לרעה  ב מצבם, בעזרת אנרגית  ריפוי

הידרדרו ת ראשונית לא קוראת  , רות זאתלמ. המטופל מ גיב לאנרגית הרי פוי
  23.החל מות יכולו ת גם לקרות ללא תגו בות כא לו. באופן אקראי

רודולף תק טר  מת אר את ניסיונו  , Magnetismus – Das Urheilmittelבספרו  
 שלעיתים ,הוא מ וצא זאת כ בעיה רצינית לגרום למטו פליו להבין. כמטפל

 : והו א מדו וח, לה חליםקרובות הם צריכים לעבור א ת המשבר כדי 
כי כאשר  , אין הד בר מספיק, עד כמה ש מזהירים אנשים  לגבי משברים אלו"

,  לפני שהג ע תי לטיפול הייתי חולה':  ניתן לשמו ע ל עיתים קרובות, הם מת חילים
לעיתים נקוד ות  המפנה הללו בת חילה  ' [...].אך עכשיו אני ב אמת  חול ה 

 ה גברת  – לעיתים שלשול  חזק  –שלשול  , הן  מעוררות  עלייה בחום . מתסי סות
, עצבנות  מ וגב רת,  נוחות  רבה-אי ,  הגברת  הזיעה,  תשיש ות,  ס חרחורת, השתן

הסי מפומים   , מעל לכל, [...]ו וסת  מו גברת או  חלשה יו תר , נדודי שינה ז מניים
של המחלה  מוג ברים ומ ובן  שהמטופל  מאב ד את א מונת ו  בטיפול שנראה כי הוא  

24."מח מיר את ה מצב
  

והם  " ,משברים הם  קללה מוקד מת טב עית לתהליך ההחלמה" תטר בדעה ש
25."אלא נ חוצים  עבור הה חלמה, לא מס וכנים"

הע בודה  "ברגעי ם אלו נגלית  
מתי ו באיזו צורה  יקרה  ,   לכן  לא ניתן לקבו ע  מראש אם. של אלו הים"  החכמה
ידי התגברות הכו חות ה מופעלים על האיבר בעקבות   -הוא מת עורר על. מצב כזה
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המטופל מרגיש  חזק   ,תט רלפי . גבורות  עומ דות ל רשות הגוף ה חולהת. הטיפול
נ היים כל כך חזקים שהם  "ה איבר מ תאוש ש עד שהכו חות הפני מיים ; ונינוח יותר

ה משבר  ,  כשמת חיל מ ח דש  המאבק  ב מחלה 26."יכולים לחדש  את ה מא בק  ב מחלה
בעת  .  הוא  שם לב  לכך במיו חד  במ קרים של  מ חלות כרוניות. נכנס לפעולה

 .ההפרעה  מוקצנת ש וב ואז ה מחלה ע וזבת א ת הגו ף, ברהמש
אז התח דשות  , אפילו בצורה  חלשה, אם המחלה ע דיין נמשכת לאחר המשבר"

משברים אלו  יקרו  שוב   .  האנרגיה שנשלח ת  מח דש ת גרום להתח דשות  המ שבר
,  עד  להשגת הניצחון ה סופי[...] בהפסקות  הולכות ו גדלות  ו בהפחתת ה עוצמה  

  27."שהוא ההחל מה
 : תטר מ דגיש ש מצד שני לא צ ריך לפחד ממ שברים כאלה

הם קורים רק כהגברה קלה של הסימפטו מים  ,  במקרים רבים של מ חלות"
למרות שההחלמה  בכל זאת  , הם לא קורים כלל,  בכמה מקרים . הרגילים

  28."מתרחשת 
אנו עומ דים פנים : "לא ניתן להיות דגמטים לגב י תהליכים אלו כי לפי תטר

  29."ם חו קי חיינו  שלנו שעבורנו נ חשבים ל מסתורי יםמול פנים ע

מ אז  . חו ות ה החלמה ללא כאבי ווי סו ת מסו ג כלשהו,  .מב) 44(, מרי אהלן
שלמרות   , זרוע ימין- היא סבלה  מתס מונת  של כאבים חזקים ביותר בכ תף1991

במשך  ) לומבג ו כרוני(כן היא סבלה מכאבי ג ב . לא החלי מה, שהיתה משותק ת
היא בקוש י יכלה לצאת מהמיטה   ר שעד  א חזק ההכאב היה כ. עשרות שנים

אך לא יכלה למנוע את  ,  הביאה להקלת  מה, בצורת  עיסוי, פיזיותרפיה. בבוקר
ה יא סבלה  מכאבי  ב טן ,  לפי רופא המ שפחה. התחדש ות הת ופעה הכרוני ת

הוא רשם לה תרופות נגד חו מציות  . 1991מאז אמצע , ידי השפל-שנגרמו על 
תו של ברונ ו  שיט  היא למ דה על 1992,  בינואר31- בערב ה .שלא ממש עזרו 

,  מאז  הה חלמה ה ספונטנית  שלה.  בא ותו הערב  כל ה כאבים שלה נעלמו. גרונינג
 .היא  אינה זקוקה לכל תרופה ויכו לה לזוז ללא כאב. היא חופשייה מה בעיה

  Regelungחשיבות המחשבה בעת תהליך 
ה  חשו בות ה מחש בות  בזמן ת קופת  כ מעד ברונו גרונינג  הבהיר בצורה  ברורה 

,  ידי כוח  רוחני-תהליך כאבי הווי סות  מופ על על.   המעבר שלפני הה חלמה
כבר .  ידי המ חשב ות של  הפרט-ובהתאם יכול  להיות  מושפ ע ב מידה ניכרת  על 
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נחו ץ לא רק מצב הקבלה , הבהרתי שכדי להפנים את אנרגית הריפוי החוזרת
,  מחשב ות שליליות. לדברים חדש יםאלא חשו ב מאו ד  להיות פתוחים , של הגוף

שכל  אח ד  , מונעות  את  ז רימת הכו ח,  כדאגות  אישיות  או  התעס קו ת עם ה מ חלה
מאוד חשו ב שהיא  , כיון שתהליך כאבי הוויסות תלוי באנרגי ה זו. יכול להכיל

לכן מובן שברונו גרונינג תמיד הזהי ר את מאזיניו לשים לב . תזרום באופן רציף
 .  במיו חד ב תקופת ההתאר ג נות מ חדש, קש רלאנשים איתם היה להם 

 – Bruno Gröning's Heilstrom, seine Natur und, בספרו הקטן
seine Wirkung, פרדריך רטלו כתב בקשר לתקופת הביניים הזאת: 

ק ו ה מ חש בה  ח שו ב  ביו תר  בת קופ ת  מע בר ז ו ו ב תק ופה  עד  שהה ח למ ה א יתנ ה  "
של ו  ,    של  ברו נו  גר ונ ינ גב מי ו חד  ב מ קרי ם  של  החל מ ה  דרך  ה זרם  ה מרפא .  בי דנו 

יש נה   ס כנה  ש הד עו ת  ה מזל זלו ת  ,  התנ ג ד  הע ולם  ה ח ו מרי   ב חו סר  א מ ונה   וד ח ייה 
והש יפו טי ות  ה מרו שע ת י תק י פו א ת ה ח ולה  ו בכו ח ם ה ס וג ס טי י הר סו  את  א מו נת ו  

נ יתן ל הב ין  שאם  ר גש ות  .  ביכ ולת  גר ונ ינ ג  ובכ ך  את  א מ ונת ו  בה חל מ ה  בה  ה וא  זכה 
  אזי   תד וכ א  ו תופ רע  זרי מ ת  הזר ם  ה מרפ א  , הח ולה   מפ ני מו ת  ה שפעה   מ זי קה  ש כזא ת

ב מ קרים  רב ים  ניתן  לע קו ב  א חר  הי דר דרו ת  ו חזרה  ל מצ ב  .  שנ מצא ת  בפע ילו ת  מ תמ ד ת
מ ח שב ות  הן   .  הברי או תי  ה קו דם  כ תוצ אה   מה השפע ה  ההר סנ ית  של   מ חש בו ת  שלילי ות 

ב או תה  דר ך ש תנ ור  מפי ץ   .  אנר גיו ת  שיש  להן  ת נו דו ת  וו יברצי ות   מיו ח ד ות   משל הן
אנר גי ות  ,   א ד ם  יכול   ב אופן  רצ יף   לשדר   ברי או ת,  ך  ה מ ח ש בו תדר,   ח ום  ו עשן  פ ח ם

 . אם  הן  שליל יו ת,  אנר גי ות  ירו ד ו ת,  א ו  ח וסר  ב ריא ות ,  אם  הן  ח יו ביו ת,  מר ומ מ ות 
עוזרים  ,  כשחולה ה חלים בא ווירה הרמונית  של א נש ים טובים, לכן

אליו ,  מפקפקים ולא מ אמינים,  ועליו לחיו ת ב מ עגל אנשים  מלגלגים,  ואופטימיים
למרות , הידרדרות במצ בו יכולה לקרות מסיבות  שהוזכרו לעיל, כלאהוא נ

 . שהסיבה לכך אינה ברורה ל מראית עין
מו מלץ  , וכשישנו קשר עם  סק פטים ובורים, לכן כששינוי סביבתי כזה ק ורה

.  לומר מעט ככל האפשר לגבי העובדה שההחלמ ה קרתה בעקבות הזרם המרפא
ניתן   , הג ופני התייצב והו בט חרק לאחר שה סתיימה  תקו פת המעבר  והמצ ב 

  31. "לשוחח  על כך באופן חופשי
 :תטר ציין חוויות  דו מות ב ספ רו

 כשבמש בר הראשון מתנחל  ספק בלב  נעשיתהדרישה הגדולה  ביותר מ מ טפל "
כל זא ת מ קשה על   . מקני טים אות ו, כל-יודעי , כל מעגל  מכ ריו[. ..]. המטופל 
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יותר . [...]  השלכ ות שליליותולהתקדמו ת ה החלמה יכולות להיות[...] המטפל 
32."טוב אם ה אדם ה מקבל  טיפול לא ידבר על כך עם אף א חד 

  

 כוח המחשבה 
כפי שכבר צויין . ת ו של ברו נו הוא היד ע לגבי כו ח ה מח שבהשיטיסוד עי קרי ב

מ חשבות  הפרט הן בעלות  משמע ות  מכרעת עבור   , בתהליך כאבי הוויס ות
 שברונו ג רונינג החשיב מ חשבו ת  ,שבוןניתן להבין זאת כשלוקחים ב ח. ההחלמה

מ חשבות   . שיש להן השלכות לגבי מצבו הבריאו תי של האדם, כאנרגיות פעילות
.  שליליות מחלישות אותו ולט ווח הרחו ק הן יכולות לגרום  להפרעות בנפש ו בגוף 

מחש בות  חיו ביות  . במוק דם א ו ב מאו חר הן יכול ות להתגלות  כמ חלות נראו ת  לעין
ברונו  גרונינג  חזר  .  ות ו מעלו ת אותו  ו מייצבות  את  בריא ותומ חזק ,  בונות  אותו

ואמר למאזיניו לשים לב  למחשב ותיהם ולא לאפשר למחשב ות השליליות  
,   הוא ידע ש מחש ב ות שליליות פעלו נגד זרימת האנרגיות ה בונות. להיכנס

 . החיוביות  ושהן מנת קות את   האדם מאלוהי ו
 : ה אזהרה הית ה ברורה במיו חד, באחד  מנא ומיו

וליתר דיוק  , סרבו לקבל אותה! [...] הגנו על עצמכם מכל מ ח שבה רעה"
 [...]: אמרו לעצמכם 

 '  ! ני רו צה במח שבה  טובהכע ת הנ. אני לא רוצה שום קשר  עם  מחש בה רעה זו'
,  שם תר או משה ו טו ב בא מת, ה סתכלו דרך ה חלון. אז חשב ו על  משהו א חר

  איך עכשיו בא ביב הכל   אתם רואים.  כי אתם  מס תכלים על הטבע,  משהו אלוהי
ובעת שאתם [...]. הכל הופך ירוק לנגד עיניכם .  מתחיל לצמו ח ו חוזר לחיים

.  תגלו  שמ ח שבות רעו ת אלו  נעלמו ,  בעת  שאתם  מתבוננים  בט בע,  מתבוננים  בכך
33."תבוננות כונ נה את  הקשר שלכם עם אלוהיםהפעולת ה

  
  שליליות מ בלי   שלרוב  האנשים בדרך  כלל יש  מ ח שבות,ברונו גרונינ ג י דע

,  שנאה, פחדרק בק טג וריה זו הוא לא  כלל . שיהיו מוד עים לנזק שהן גו רמות
אלא  גם כל  מח שב ה המנשלת  את  האדם  , בין  השאר,  או  כעס  אלים, קנאה

הספק וחו סר  , האבל, לא  רק לרעל המזדחל של הדאג ה. שלווה ו טוב לב, מאושר
שב ות של אל א גם למח, שביעות הרצון יש השפעה מחלישה ומפריעה

אם הו א קרה   , וכן כל תעסו קה ב משהו ל א נעים, חשיבות  עצמית ,  התרברבות
ברונו  גרונינג ה ח שיב כחו בתו הראש ונית  .  בחיי או תו א דם או  בחיי  מי שהו אחר
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לדחות כל ס וג   , של כל אחד הרוצה להילחם במחלה ו בבעיות  ברמה הש ורשית
 . מחש בות כאלו ולעש ות  מאמ ץ מו דע לקבל רק  מח שבות  ט ובות

מהווה  ,  ובדיוק  ההרגל הזה של אנ שים רבים לדבוק כל הז מן  במ חלותיהם
 . מכשול גד ול בהשגת  ההחל מ ה

 :הוא תאר זאת ב אופן פשוט ב יותר
היא  . אך ב ואו נא מר שהיא מלאה בפירות, לא  חשו ב במה, קחו  קערה מלאה"

עכשיו . לא ידע איך לטפל בה, עמדה ב משך ימים ו אף אח ד  לא שם לב אליה
ועכשיו מישה ו בא ורוצה לתת לכם פרי . נות מהםילא ניתן לה. ביםהפירות רקו
בקרוב  . יהיה מאו ד טיפ שי אם תשימו את הפרי הט רי על הישנים. טרי ובריא

,  אם  ברצונכם ל שמור על  טריות הפרי. הראשונה" נגלה "הוא יהיה רקוב  כמו  ה
ת  נויה חולה  ו את זה שלא  ניתן לה, עליכם לזרוק תחילה  את ה משלוח  המ קולקל

אלא  עליכם לנקות א ת הק ערה ולה כין אותה לקבלת  הפרי ,  לא רק  זאת.  ממנו
לפירות , את איבריכם החולים, תד מו את ג ופכם לקערה זו, עכשיו. הטרי

אך זה בלתי אפשרי . לפרי הטרי, המקולקלים ואת מ ה שאתם  שואפים להשיג
וקים אם אתם עס, או במקר ה זה, אם אתם לא יכולים לזרוק את הפרי המקולקל

  34."במ חלתכם
חו סמ ת את הזרימה החופשית   , כל מח שבה בקשר למ חלה, כל מחשבה שלילית

כך , מחש בות בק שר למחלה עו טפות אותם כערפל. של אנרגית הריפוי באנשים
.   לא יכולים להיכנס, ה מנקי ם, הכו חות  האלוהיים הקונ סטרוק טיביים, שהאור

רוקן את כל המושגים  עליהם  ל, אם הם רוצים  לקלוט את ה טוב, דבר ראשון
ניקוי הגוף  מאנרגיות   . ולשחרר את מחש בתם מ אוב ססיה זאת , השליליים הללו

שליליות אלו נעשית ב עזרת  זרימת האנרגיו ת ה חיוביות  שהאדם ס ופח  בכמויו ת  
 . גדולות  דרך הזרם המרפא

אך אנשים רבים חוש בים ע ל מחלתם כמ עט ללא הפרעות ומ תייחסים לכך  
ם  באופן קבוע סו בבות  סביב  המילים שאמר הרופא מ חשבותיה. כדבר נורמלי

.  שלהם והם מתיי חסים  בדא ג ה רבה לכל שינוי ב מצבם כ בשורת ה חמרה ב מצבם
מחלתם כל כך שולטת בהם שלעיתים קרובות הם לא יכולים לדבר על שום דבר 

הם לא מו דעים לעובד ה שבעקבו ת מ חשבו תיהם הם בקשר מת מיד עם  מה   . אחר
המוד ע  -וה ם מט ביעים בת ת ,  מע שה רוצים להיפטר מ מנושהם מ חשיבים כ מזיק ול 

,  האנר גיות היצירתיות  בגוף . שלהם את ת מונת  מ חלתם  והידרדרות  מצ בם



 83 כוח המחשבה

מ בלי לדעת אנשים אלו . מוכשלות באופן מת מיד,  הפועלות למען ההחלמה
ולעיתים   . יה פוך למציאות, פועלים ללא ליאות להבטי ח  שמה שהם  פוחדים  מ מנו

אך רק  מע טים מבינים  שהם עצמם   . מצבם  מח מיר, יפולי םל מרות כל הט, קרובות
לא ניתן להבין  איך אפילו רופאים רבים א ינם מבינים את  הקשר  . גורמים לכך

אז ה א דם  משוחרר  מא חריות  .  כיוונית לגבי  גופם-הקורה כתוצאה  מ חשיבה   ח ד
 . מחש בותיו עם כל השלכותיה ן המסוכנות

, לפני כמה שנים.  חש וב  זהלמרות זאת כמה שיטות מ ד עיות מאמינו ת בנושא
-נוירו-תורת הפסיכו ,  הרפואה הפסיכוסו מטית  פיתחה ש ט ח מ ומ חיות  ח דש

היא  חוקרת  את הש פעת מ חשבות  ורגשות  הפרט  על המערכת ה חיס ונית  .  חיסונית
אושר כי למחשבות ו לרגשות שליליים יש השפעה מזיקה על המערכת   . שלו

 . החיסונית
הרופא הנודע בש חר ) 1494-1541 (,פרסלסוס.  ולמעשה ידע זה אינו חדש 

" המרפא הפנימי", של אנשים" הרופא הפנימי"די בר על , התקופה המודרנית
זה צ ד  . השומר ו משיב  את ה בריאות  ותמיד  נמצא  כדי ליזום א ת ה חלמת  האיברים

למח שבות שליליות יש   . ידי המ חשבות -מודע  באדם ה מושפע ב קלות על-התת
 .  ת  מחז קות את  כוח ות הסדר ה בוניםהשפעה מעכבת  בזמן ש מח ש בות חיו ביו

שעבד ה  עם המטפל הרוחני , מטפלת רוחני ת ידועה באנגליה, דיאנה קרג
תמי ד מפנה  את תש ומת  לב  ,  הארי אד ווארד, כנראה המפורסם  ביותר ב א נגליה

 שכל   ,היא משוכנעת. מטופליה לכוח ה מח שבות  החיוביות  והשליליות שלהם
ש דרך מ חשבו תיו ההרסניות ה וא  מביא   אחד  אחראי  במידה  ניכרת למחלותיו  בכך 

הפרט חייב  , כד י להחלים. על עצמו את  המצב הלא  ה רמוני ואת  חו סר האיזון
לשנות את דפו ס המח שבות ולה מיר את המחשב ות השליליות "לשאוף 
35."בחיוביו ת

  
:  י דע ש בעקב ות ה ע רות כגון) 1857-1926(, א מיל קוא ה, הכימאי הצרפתי

הרופא לא יכל , וב תע מיד אותך על הרגלייםהיא בקר, זאת תרופה מדהימה "
לתרופה המ ומל צת היתה מי ד השפעה  ',  וכו" להמליץ על שום  דבר  טוב   יותר

הו א הני ח  . מהכרה זו  הוא  פיתח  שיטה  של או טו סוג ס טיה  מודע ת.  טובה  יותר
המשרתים הא מיתיים  : "שבאנשים היו כו חות די מיו ן ויצירתיות שלהם קרא

הע וזרים : "דיברו על,  שהגיעו למ סקנות  דו מות א חרים". הטובים ביו תר שלנו
שפעילותו היתה תלויה באופן אמיץ   , "הרו פא הפנימי"או " הסודיים בתוכנ ו
 . בדרך מ חשבתנ ו



 תו של ברונו גרונינגשיט: 3פרק  84

 ש שיתקו את  הכו חות  ,קואה ה דגיש א ת הסכנ ות  במ חשב ות השליליות
רצף  ,  הוא נתן  לאנשים מה שנקרא  אוט וס וגס טיות  חיוביות. הפנימיים הללו

שהם היו  אמורים לחזור עליהן שוב ושוב ולד מיין אותן , )מנטרה(מילים 
 :ה מנטרה ה טובה ב יותר היא. כמציאות

36."אני  מרגי ש טוב יו תר ויותר, עם כל יום חולף"
  

כל מחש בה ה ממלאת  :  " בסופו של  דבר  קואה  דיבר  על חוק  הגש מת ה מ חשבה
  37."ככל ה מתאפשר במ סגרת ח וקי ה טבע, חותרת בכל  מאודה ל הגשמה,  אותנו

אימ ץ  את שיטתו  של קואה  , ר אריך ראוך"ד, היועץ הרפואי הבכיר באו סט ריה
 :Autosuggestion und Heilung,  וכתב בספרו

!  אין לנו שום  מוש ג לג בי א ילו כוחות  אינס ופיים נסתרי ם קיימים  בכל אדם"
אם רק יכולנו לעורר אות ם לאמונה ללא פקפוק   , כוחות  בעלי פוטנציאל אדיר 

אם מ אמינים בצורה נ חרצת  ,  בדרך זו. כולות  מ שלהםובעלי י,  בעצמנו
ח לק החשוב הר בה יותר  ; הן יכולות לק ח ת חלק בק ביעת ג ורלנו, במ חשבות

מה  שקורה זה  לא  מה   [...]. מאשר כל ד בר שדי מיינו כי  לו ייחלנו א ו בו  רצינו 
  38."אלא מה   שאנחנו  מא מינים בו, שאנחנו רוצים ב ו

דיון  במ חלה עם  אנשי ם אחרים כי הו א ראה  ר ראוך  גם הזהיר נ מרצות מפני "ד
 ": ח טא ר ציני נגד הרופא הפנימי: "במ חשבות  וב מילים

כל הערה מלאת צער מחז קת את הכוח השלילי ומ קש ה עלינו לשחרר את "
  39."עצמנו  מאחיזת ה עצבות ו הס בל

 : הוא מ משיך ואו מר
יכולה להיות  , כ מו  סרטן, אפילו ההתקד מות של  המ חלה הרצינית ביותר"
הוא הדין  לגבי  מ חלות  .   ויה מי סודה  בג ורם ההש פעה העצמית  של ה חולהתל

ידי המד ען -כפי שהו דגש  לאחרונה על , אקוטיות  וכרוניות ואפילו ל גבי זיהומים
 : בנאומו  בכנס רופאים ב אירוע חגיגי  בוינה,  פרנקל.א.פרופסור ו, הידוע

 ' !מצב ה מערכת ה חיסונית  בא דם תלויה באופן ניכר במצב   רגשותיו'
שברור כי מרוח ק  , כותב שאפילו ס בל, ורס 'ג. פרופסור א , ומ חה היד ועהמ

פציעות וכן , כמו תוצא ות תאונה, קילומטרים רבים ממ חלות  פסיכוסומ טיות
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ולכן בהשפעה העצמית של  , תלוי בשינו י פנימי בדרך החשיבה, עצמות שבורו ת
  40."מחש בות הפצוע לג בי תהליך החלמתו 

ני סיונו  ". כו ח ה מחש בה"ע בד  עם , ונ טוןר סימ" ד,  גם הרופא הא מריקאי
 יד ע  אוד ות לא ידע  ה ואלמרות  ש, הובילו לפתח שי טה נשכ חת  בת אלף  שנים

 . דר ך ריפוי בה השתמשו  אנשי ה רפואה ורופאי האלילעל  ץה מליהוא , עתיק זה
המ דמה  בא ופן גרפי מצב רצוי (חלק ב סיסי בע בוד תו הוא  ט כניקת ההדמיה  

 ).למ של לכיוון בריאות, ש ל המחש בותמסויים דרך הכו ונה יזומ ה 
הו א הורה ל מטופליו  להמשיך לד מיין את  , בנוסף ל טיפול קונבנציונלי  בסרטן

  הוא ערך  מח קר 1981 ע ד 1974-מ . חזרתם לבריאות שלי מה ול כיבוש המ חלה
בבדי קת שתי  קבוצות  מ טו פלים בעלי סימפטו מים  . נרחב עם  תוצאות  מהפכניות 

חיו במ מוצע כפליים , ח כי אלו שעברו את טיפולולהוכיהיה ל והוא יכ, מקבילים
41.יותר מאלו שקי בלו את ה טיפולים הרגילים במרפאות הטו בות ביותר

  
-ח  מראה ש דרך טיפולו הוא הציל מספר אנשים שנחשבו על " הדו, בנוסף לכך

  42.לבלתי נ יתנים לריפוי והחזיר את חל קם לבריאות מלאה, ידי רופאים אחרים

פ חד ו חוסר  , כמו כע ס מוד חק, רגשות הרסניים,  שמעל לכלסימונ טון גם גילה
 . יכולים לגרום לתנאי ם המובילים להתפשטו ת הס רטן בגוף, תקווה

לכן המטרה הראשונית ש ל טיפולו היא לשנות את  אופן חשיבתם של  
הוא מל מד אותם  שהם ואמונתם בעצ מם היא הפקטור החשו ב ביותר  . מטופליו

 . במלח מתם ב סרטן
 : הוא דיבר  על עבודתו  שקייםבראיון 

גדלתי  בא מונה  . כל עבו דתי היא  כתוצאה   משינוי רו חני  מהותי  שעב רתי"
התגל ה לי במהלך מדי טציה  ,  כשהתח לתי לגלות עבודה זו. שהייתי רע מטב עי

כל אחד מ ורכב  . אלא שאף אחד לא רע מטב עו, שלא רק שדעה זו היתה שגויה
זה . וויה  מאוד  עמו קה עב וריז את היתה  ח. מאותו  חו מר אלוהי והוא  טו ב מט בעו

זמן  קצר לפני שטיפלתי בשיטה ח דשה זו ב מט ופל הראשון שלי , 1971-קרה ב
נ שנה א ת ההרכב הכי מי ב גופנו  , ובדיוק  לפני שהבנתי  שאם  נ שנה את  התנהגו תנו

  43."מאז אני עושה  מדי טציה בקביעו ת[...]. 
פי שנים  היה ידו ע במ שך אל,  העובדה  שהכוח  הרו חני מ וע בר דרך ה מחש בות

סין או מדינו ת  , אם אלו היו חכמי הודו  העתיקה. בתורתם של חכמי כל האומ ות
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כולם היו מו דעים  לשליטה והדרכת המח שב ות לכיוון הטוב שהיה  , אחרות
 : כך בודהה  מצוט ט כאו מר.  לבריא ות ולהתפתחו ת הרוחנית, המפתח לכו ח הפנימי

 ."  ורלב חיים ו בג, כוח השליטה  במ חשב ה הוא  כוח השליטה  בגוף "
נשכ ח הכו ח  , ע קב ה ת גליות המ דעיות  והשיטו ת ה חדשו ת, רק בעידן הנוכ חי

אך  חוקים אינם  מא בדים  מהשפ עתם רק ב גלל שמישה ו  . הטמון  באנשים פנימה 
 . תוצאו ת הה כחשה לחו קי הרוח הם  במפו רש מזעזעים. לא מכיר אותם
לחץ העבו דה והריקנות הפנימית גורמים ליותר ויותר אנשים , מצד שני

פוך למודעים לעצמם וכ וח הנבואה של רו חם העצ מית גורם להם לסטות  לה
כוח המ חשבה הו א נושא לפרסומים רבים המ ופצים . לכיוון חיובי או שלילי

דייל , שלדון לוויט, טריין.ו.ידי מח ברים כר-הנכתבים על, למיליוני אנשים
.  ש מיד ט.א.ק,  ו במ דינות  דוברו ת גרמנית, נורמן  וי נסנט פילה, יו סף  מרפי, י'קרנג

ידי קוראים רבים  -או מ ץ על ,  החוק  הקד ום להכשרת ה מח שבות ל חשיבה  חיובית
 .המוצאים בכך עזרה עצו מה  בחייהם והם א סירי תודה על  כך

  סכנה גדולה בתהליך ההחלמה–דיבור על המחלה 
גם ברונו  . נכון אף יותר לגבי המלה המדו ברת,  מה שנכון לגבי מח שבות
 : ד  מנאו מיוגרונינג מתיי חס לזאת  בא ח

אני לא  מא מין שב אתם לכאן הי ום רק  כדי למנ ות את כל  , ח ברים יקרים "
.   ה ייתם כולכם  מתל וננים, כי  אם זאת  היתה כ וונ תכם. האבלו ת וה בעי ות שלכם 

 שת עורר ו את  הר חמים  ה גדולי ם  , מילים  מד כאו ת כאלה  יע ברו  את  דל שפת ותיכם
  שאתם רג ילים רק לד בר  כי  אני יו דע, בלב כל רעכם,  ואם ני תן, ביותר  בלב רעכם 

א ת  אשר  ,  את  א ש ר אתם  ר ואים,  א ת הנראה לכ ם לא בס דר  בג ופכם; על בעיו תיכם
ו גם את א שר אתם   , את א שר אתם  טוע מים, את א שר אתם  מריחים , אתם שו מעי ם

אך  מ עולם ל א  עלה  בד עתכם  שאתם  ,  אתם  א חוזים  ב מל תעות  ה חולי.  מרגי שים
   ." כלו מ ר על ג ופכם,האש מים ה עיקריים  בכך  שה מ חלה הש תלט ה עליכם 
כך שאם  במ חש בות יש  כו ח  !  כמה ה מעיט ו האנשים  בכו ח  המלה  המ דוברת

 ! תארו  לעצמכם כמה כו ח חייב ת המלה ה מדו ברת לה כיל, חזק
מ תאר חוויה מרשי מה  , היוגי ההודי פרמהנסה יוגננ דה, באוטו ביוגרפיה שלו

 :מילדותו ה קשורה בכו ח ה מלה
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כי עד היום , ואכן זה כך פשוטו כמשמע ו; זיכרון מוקדם נוסף הוא גל וי לעין"
אחות י הבכורה אומה ואני ישבנו  מוקדם ב בוקר ת חת עץ  . אני נושא את הצלקת

והלכה  , אומה התלוננה בקשר לחבורה ברגלה. [...] במגרש גור קפור שלנו
 .אני מר חתי קצת  מהמ שחה על ה אמ ה שלי. להביא צנצנת מש חה

 ?'למה אתה  משת מש ב תרופה על יד בריאה'
אני  בו דק א ת ה מש חה שלך  .  אני  מרגיש  שת היה לי ח בורה  מחר,  א חות, טו ב'

 ' .על הנקודה היכן שה חבורה  תופיע
 ' !אתה שקרן ק טן'
 . כעס הציף אותי'  .אל תקראי לי שקרן  עד שתראי מ ה שיקרה מ חר, אח ות'

החלטי ות ת קיפה . חזרה  על הגידו ף שלה  שלוש פע מים,  אומה  שלא התרש מה
 : ה ב איטיותנשמעה ב קולי כשעניתי ל

אני א ומר  שמ חר תהיה לי ח בורה די  ג דולה במ קום  מדוייק  , בכו ח הרצון שבי'
 '  ! ת תנפח למ מדים כפולים מזאת  שיש לך עכשיוש לךוה חבורה ; זה בזרועי

מ מדי  הח בורה של  ; עם בוקר  היתה לי  ח בורה  רצינית בדיוק  באו תה נק ודה 
בכו בד  ' ! בעל אובמוקונ דה  נהיה ' :  בצר חה א חו תי מיהרה לאמא. אומה הוכפלו

תמיד זכרתי . ראש אמא הורתה לי לעולם לא להשתמש בכוח המלה כדי להזיק
 . י לההק שבתו, את עצתה

עד היום נשארה  צלקת בולטת מ חתך  . טיפלו בחבורה שלי בעזרת  ניתוח
 . על האמה הי מנית ש לי קיימת תזכורת ת מידית ל כוח מלת ה אדם בלב ד. הרופא

הכילו , שנאמ רו בריכוז רב, בלתי מזיקיםהמשפטים הפשוטים לאו מה שנראו 
ולגרום  ,  כמ ו פצצות, בקרבם  מידה  מ ספקת של  כו ח  חבוי  כדי לגרום  להתפוצצות

יותר מאו חר הבנתי ש הכוח  המפוצץ ברט ט ה דיבור   .  להשפעות מזיקו ת ברורות
יכול להיות מופנה בצורה  ח כמה כדי לש חרר חיי אדם  מ קשיים ובכך לפעול ללא  

 45." צלקת או נזיפה
עבור  מרבית ה אנשים זה  ה פך להרגל לדבר על  כל  מה  שעולה  בדע תם ללא  

ן  שרבים מהם מ חוברים  וכי. נתינת תשומת לב ל מילים בהן הם משתמשים
הם ל מ עשה מספרים לכל אחד   , נפשית בצורה ברורה למחלו תיהם ולמצוקותיהם

 .  את כל סיפור העלילה העצוב  או פורטים על כל המעי ק ע ל נשמתם
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 :תב  בקשר לכך  כדלהלןר ראוך כו"ד
טיפולים או הנושא , ניתו חים , עובדתיים לגבי מחלות, הכל דיווחים שליליים"

במזר ח הרח וק  לספר לאחרים על ביש   .  ה מחלה  של אות ו  אדם עצ מו, המועד ף
אך בח וגים שלנו  מזעזע  .  נחש ב לרמה ה ג בוהה ביותר של  חו סר טק ט, המזל שלך

. ים מפיצים את בעיותיהם ברביםאנשים רב, ולעיתים נחי שות, באיזו התמדה
רבים מהם  מכורים  לחלוטין  להתעס קות  במצו קותיהם  ה אישיות ו בניתוחן  ואינם  

 46." מפסיקים לדבר עליהן
בדו מה ל מחש בה  , צריך להיות מודע לעו בדה ש דרך דיבור על ה מחלה ו הבעי ות

זא ת אומרת שהאדם קו שר ; מושכים או תם חזרה באופן קבוע, בקשר אליהם
אדם שבאמ ונה ובביט חון ש חרר עצמו מכל דאגה  .   באופן מודעעצמו אליהם

 כבלים שהוא  –שוב כו בל עצמ ו בכל  מלה  שלילית ,  ובעיות כ די לזכות בה חלמ ה
 .  והמ חלה לא נסו גה–במוד ע התעלם  מהם בעבר  

 : לכן ברונו גרונינג הד גיש בא חד  מנאו מיו
קושר  עצמו  אליה ו מו נע גישה  מהאנר גיה  , זה שמ עסיק  עצמ ו ב מ חלה"

 47." האלוהית
, אם זוכרים שכל מחשבה שלילית היא כוח ממשי החוסם את כניסת אנרגיית הריפוי

אז ברור באופן מפחיד עד כמה אנשים מקיפים עצמם באנרגיה שלילית ובמילים אותן 
הם באופן . הם פועלים באופן קבוע להעצמת בעיותיהם ובעיות אחרים. הם מביעים

זה כאילו . לה ומתחשבים בהם בכל דרך אפשריתתמידי נצמדים אליהם במחשבה ובמ
 .רבים מהם נדחפים באופן תמידי לתת את כל תשומת ליבם למחלתם

אחרים באופן ק בוע  חוזרים  במ חשבתם  ופורטים  מ חד ש על אירועים בלתי  
ו מעוררים  שוב את כל הסבל והכא ב כשהם מדברים על  , נעימים בעברם
אנשים רבים נשארים ,  שהוכאילו כפותים בלחש קס ום כל. אירועים אלה

האבל וה מרירות בקשר לכל הדברים   , הקינה. שקועים בב וץ שליליות מלו תיהם
 . שמע ו או  חוו זור מים כחו ט השני  דרך שיחתם, הרעים שהם ראו

הוא  . ברונו גרונינג ידע שלדיב ורים כאלו יש השפעה מזיקה על הגוף והנפש
.  חיתה ו מ חלישה או תםמש ,  הבין שכל הצהרה שלילית  מחזירה  וכובלת  אנשים

הוא ידע  שדרך  מילים א לו כוח  השליליות הו גבר  ובהתמ דה כבל  אנשים   
 . לאומללות ולמ סכנות
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 :לכן הוא הזהיר
 48." ועש ו רק ט וב, ד ברו ר ק בטו ב, חשבו  רק על הט וב"

כל משפט  אותו אתם א ומרים וכל מ ח שבה שאתם ק ולטים  , שיקלו כל מלה"
כל יום קראו ! ת רבה אם פעלתם נכוןש יקלו בזהירו. ושיקלו אם ראוי לקבלה
 49!" תג ערו בע צמכם! ז את  אומרת לאלוהים, לעצמכם לחזור לסדר

 50." שם לב למה שהוא  אומר,  אדם המכיר בכו ח ה דיבור"
אנשים רבים חלשים מכדי להחליף את מ חשבותיהם ו מלו תיהם למסלול חיובי  

 בכוח   מבחינה שכלית ורג שית הם לכודים. כשהם נתקלים בחוויה של ילית
הם באופן אינס טינקטיבי  מש מיעים את  , המחש בות השליליות הנכרו ת בדרכם

מ איצים את , בעיותיהם לקהל שלהם שדרך רחמים ומח שבות שליליות חוזרות
ברונו גרונינג ציין שבמקרה כזה אדם צריך לפנות . ההתדרדרות הרגשית שלהם 

-א חר. ול זה לאדם שאמ ונתו יציבה  ולשפוך את לבו  כדי לש חרר את  נשמתו  מע
לשחרר עצמו  מכל  , עליו  להפנים את האנרגיה האלוה ית,  יחד עם  אדם זה, כך

צריך לעזור לו , אותו אדם א ליו פנה. השליליות ולמסור אותה בבי טחון לאלוהים
ב דרך זו  . עד שה מצב יח זור לקדמותו, במ עשה ומעל לכל בכוח אמונ תו, במלה

 . קשר  שכלי עם החיובייגלה  שקל יותר לשמור על , אדם שח ווה שליליות
עליו להימנע  ממ חשבה ו משי חה על , אך אם הוא מצפה לעזרה מכוח עליון

 .ברגע ש שחרר את א שר על לבו, הבעיה
באופן בסיסי צריך לייעץ לכל אחד לא לדבר על הדבר  שהוא רוצה להיפטר 

צריכה להיות אזהרה , פרמהנסה יו גננדה , חווי ת הילדות של היו גי ההודי.  ממנו
 . להרת משק

 חמלה במקום רחמים
אנשים רבים משו ח חים עם כולם על  לכך שאחת  מהסיב ות העי קריות  

 . מחלותיהם היא  כדי לעורר רחמים
 : ברונו העיר בעניין זה

כשסביבת הא דם  , אני יכול לתת לכם מספיק דוג מאות של  מקרים בה ם"
לא  , החולה אינה מ ושלמת א ו כש עבור אנשים אלו חיפוש ר ח מים הפך לטבע שני

לכן אל ת שאלו א ותי  . לדרך  הבריאו ת,  לא  ניתן ל הנחותם  לטוב; יתן לעזור להםנ
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ואני רוצה לעזור לאנשים . אלא את מי אני יכול לרפא, מה אני יכול לרפא
שזאת הדרך הי חידה  , ידי כך שאראה להם את הדרך לטוב-על, להשיג בריאות

 51." בה הדרך האלוהית יכולה לה תקיים
 .מי םהוא הבדיל בין  חמלה לרח 

אדם המפנים  את . )מ ישה ו (לסבול  עם  פרושה mitleidenהמלה הגרמנית 
הו פך להיות עסו ק ב מחש בתו  ב סבלו ואז  מרגיש  מ דוכא  , מלות הייאוש  של הא חר

הו א הפנים את השליליות שלו ואיפ שר לכוח המ חליש שלה  . ועצוב ב דיוק כ מוהו
 הניח ומים שלו  מלות. הוא לא  יכול יותר להציע ייעוץ טוב. להשפיע על נשמתו

 . הוא  בעצמו  אינו מא מין במלותיו  הוא. ריקות וחלשו ת
הו א מזהיר את שומ עיו  . בדבריו ברונו  גרונינג ח וזר ומצביע על קשרים אלו
כי הם יכולים להעביר . מפני רחמים על אנשים א חר ים אם ברצונם לעזור להם

א פתח   אדם אינו  יכול לנחם ולע ודד א חר אם הו . לאחרים רק מה  שהם הפנימ ו
 .את לבו לתלונות ול מלות  מצב הרוח הירוד  של אותו  אדם 

 . ולא לרחם על אחרים,  ברונו ייעץ למאזיניו ל חמ ול
הדרך הטובה ביו תר להבדיל בין שניהם היא לשים לב להתנהגות אם שילדה  

אז האם   .  הילד שופך את לב ו ו מס פר מה כואב לו, תחי לה.  פונה אליה כשכואב לו
היא או מרת לו  . י ו מהכאב  בעזרת מילים מנ חמו תמפנה באהבה א ת מ חשבו ת

 . משהו נעים ו אולי אוספת א ו תו בזרועותיה הר חו מות
 :  היא אומרת לילדה

 " ?אתה זוכר את הכיף  שעשי נו אתמול. הכל ישתפר בקרו ב, האמן לי"
מ חשבו תיו שינו את כיוונן  .  ויפנים אותן, הילד יפתח את לבו ל מלות  אמו

האנרגיה  המע ודד ת  .  חובר  בפנימיותו  למצב  ט ובמהשלילי לחיובי  וכתוצאה  מ כך
האם שומרת על האנרגיה של עצמה כי . של המחשבו ת החיוביו ת תשפיע בקרוב

חיברה  את רוח ילדה לאנרגיה  ,  דרך מלותיה, אלא,  היא לא דבקה ב סבל ילדה
 . בונה

זה הרוצה לעזור לעצמו . דוג מה זו מבהירה את השו ני בין חמלה לרחמים
,   לכוון את  מ חשבותי ו ו מלותיו הו א ואלו  של חברו  כלפי הטובצריך , ולאחרים

לא ל רחם אינו או מר להיות  . ולעולם לא יאפשר להן להתרכז בסבל ו במ חלה
אלא   מזמן  את האה בה  והח מלה  הנחוצה כ די לקבל  את  , אדיש לס בל הא חר
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במלי ם אחרות ז ה עוזר לו   ;  בעיותיו ול חזק א ת האופ טימיות וה ביט חון שלו
 .  שהו א עם אלוהים,  הט ובלהתחבר שוב  עם

 !הפסיקו לרכל
הן בא מת  . הי א תחושת כו תב שירי עם ג רמני ידוע" מח שבות הן  חופשיות"

הוא מרמה  . אך זה לא מש חר ר את האדם מא חריותו האי שית לגביהן, חופשיות
אם  הוא  מאמין ב מצפון נקי שה וא יכו ל לחשוב רעו ת על א דם  " ג דול"את עצמו  ב

מח קרים מדעיים  חזרו והראו   .  ע  מחש בות אלו  במיליםכל עוד  הוא לא  מבי, אחר
יכולות אפילו  ,  ואף  יו תר מכך,  שמחש בות  יכולות להיות   מו עברות  מאדם  לאדם
כל מח שבה היא  ). 4ראה פ רק (להשתקף בגילויים ג ופניים ישירים מצד המ קבל 

היא  מתחילה לה כיר בתכולתה בהתאם   , וברג ע שה יא צצה,  אנרגיה רוחנית
חשבה  ש לילית הקשורה לאדם  אחר  לא רק  משפיעה על  כך  שמ . לעוצמתה

או שהוא יהיה מ ודע  . אלא ב טו ח תגיע לאדם  עליו חוש בים , בריאותך האישית
 . לכך או שמיד ירגיש  חלש  מ בלי לדעת מ דוע

 : טרינה כות ב. ו.ר, In Harmonie mit dem Unendlichen,  בספרו
לא  אנחנ ו גם  א, אנחנו  לא רק  מ ושכים לע צמנו  דברים  מהם אנ ו פו ח דים"

עוזרים לאחרים ליצור תנאים בהם ימשכו  אליהם א ת הדברים מפניהם אנ ו  
את זאת אנו עוש ים ביחס פרופורציוני לעוצמת מח שבתנו ול מידת  . פוחדים

. [...] המוד עות לכך מצדם  ומצדנ ו-למרות  אי, רגישותם והשפעתם  ממ חש בתנו
ת פ חד ש מא   ומח שב לאורך זמ ן בשרויידוע לי על מ קרים אח דים ב הם ילד היה 

שכנראה א חרת  , קרו לוי או תם דברים  מהם פ חד מא ש ,  מצב זה א ו א חר יקרה לו
במקרה שיש  . פעמים רבות לא היה בסיס לפחד זה. מעולם לא היו קורים כלל

כדי לנטרל את כו ח  ,  ב עמד ה בדי וק הפו כהטוקהרי שרצוי  ביות ר לנ, בסיס לכך
 שיוכל לעמוד  בתנאים  כ ךחש בה ואז להעביר לילד  את החכ מה וכו ח ה מ, פעולתה

 . ת שלוט בוהיא במק ום ש,  ולשלוט בה
בתקופה  .  על חו ויה בחייו הקש ורה בנושאחבר יומיים סיפר לי -אך לפני יום

הוא היה כל  כך אחוז ב מחש בת פח ד  , שבה הוא נאב ק בהצלחה ב הרגל מסויים
כשת קופת האירוסים היתה   , מתמשכ ת מצ ד א מו ו בחורה  לה הוא היה  מאורס 

  מא בקו  המוצל חתלוי בשאורכו  היה  תוך ז מן ) ב חת ונה(ה להגיע  לסיו מה אמור
 והמ חלישה של   ת  ה וא  חש  בהשפעה ה מדכאבא ופ ן רציף, באותו הר גל בו  טיפל
בא ופן ; הוא  תמי ד יכל לו מר ב דייקנות   כיצד חשו  כלפיו.  מחש בותיהן השליליות
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 ל זאתלכ. כולן ח שדות שלה מו שאלות המ,  פחדהתמידי הוא היה  מושפע ונחל ש מ
כך  . ולכולן היתה השפעה  משתקת  על מא מציו, היתה השפעה על צמצום כו חותיו
הן גרמו לו להכיר בצ ורה מוגברת  בח ולשתו  , שבמק ום שיחזק ו את או מץ  לבו

 . ובחו סר הערך הכמע ט  מו חלט שלו ב מאבק 
ושהיו עושות הכל כדי לעזור לו לזכות , כאן היו שתיים שאהבו אותו  בכל לבן

,  השת משו  ב כוח ה מחש בה השנון, בות  בור ות שבשתי קהאך  בעק , בהצלחה
במק ום שיוסי ף לחזק   . במקום  שיקנה לו או מץ , העובד ללא הפס ק והאו מר  כל

ב דרך זו היקש ו  . ואף הו סיף לח ולשתו הפ נימית, שלל אותו  מכ ךה דבר , ועצמ
 52." על מאב קו פי שלושבעצם 

ות שהיא   למר,  לדאג ה יכולה להיות השפעה  שליליתכיצד דוג מה זו  מראה 
כתוצאה מפעולה שלא נעשתה בכוונה תחילה ולא נעשתה בכוונת האדם להעביר 

ה מחש בות  שיש לאדם ב קשר לכך שא נשים פועלים בצורה לא  . את המ חשבו ת
מבלי   . חי מה וקנאה , מקורן בדרך כלל בכעס.  יש להן אותה השפעה חזקה, נכונה

שמ ות שהו א  א דם ה ופך עצמו  לאשם ב קנה א ח ד עם הה א, להיות מו דעים לכך
באותה  מי דה מ חשבות  חיובי ות בקש ר לאדם אחר יש בהן  .  מטי ח נגד  חברו

 . סגולות השפעה  מועילות  ונע ימות עליו
יש לנו  , תלוי אם מ חשב ותינו  חיוביות  או שליליות ב ק שר לשכננו, וכך

 .השפעה חיובית  או שלילית ע ליו
אנו  השפעה שלילית או חיובית יכולה להיות מוגברת באופן משמעותי כש

אז כמה  אנשים  מתחילים לחש וב עליו  . מביעים את  מח שבותינו עלי ו במילים
 .חייה ם ובריאותם מ ושפעים כשלו ,  ולפי ח וק ה טבע, כמונו

ברונו גרונינג  . רכילותה ברור א ת ההשפעה המזיקה של אופן מראה בהדבר
שבד ומה  לעיתונות  , היה מו דע להרגלים ה חו ד רניים של רבים מ בני ד ו רו

 .א חרים בל שון הרעעל  בזבזו את ז מנם ו מרצם בדיבור ,הפופולרית
 :בעניין זה הוא הזהיר את  מא זיניו

קרוביו  ו חבריו וה דרך בה הם  , איך אדם  מבזבז  את ז מנו  בשיחה על שכניו "
תחילה  דאג ו  !   חייםהנכם  כיצדשאלו  את  עצמכם  , אני א ו מר,  חברים יקרים.  חיים

אם   ! אויי ם להדרכה אלוהיתתחילה  דאגו  לכך שאתם ב עצמכם ר! לחייכם שלכם
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,  בקיצור.  [...] זה רע, אם ברצונכם לשפו ט א ותם ,  ברצונכם לדבר על  אחרים
 53!" הפסיקו לרכל, חבריי

המילים והמעשים ה מופנים לאדם אחר ח וזרים ,  כל המ חשבות , בנוסף לכך
אדם ה מקרין טוב רב ו גורם לאד ם אחר להרגיש מקובל  .  כבומרנג לשולחם

ומ חשבו ת א לו ישפיעו עליו ויאפשרו , ת דומ ו ת אצל המקבליעורר מ חשבו , ומובן
מילים ,  א דם שרק  מפנה  מ חשבות , בדרך ז ו.  לכוח ה מידה  הטו בה לג דול  בתוכו

יעורר בהם רגשות ומ עש ים דומים שיופנו חזרה  , ומעשים שליליים כלפי רעיו
 .כלפיו

 : ברונו גרונינג ה ביע זאת כדל הלן באחד  מנאו מיו
.  יחזור  אליו,   א דם או מר  או עושהאשרכל . א י קצורכן הו,  כפי שאדם זורע"

 54." הוא יקבל מה  שהוא נו תן

לגבי כמה  מש וח דות  ,  לפח ות פעם  אחת , כל אחד  צריך לבחון  את  עצמו
 . מפגין אותן ב מילים ובמעשים,  המחש בות שה וא הפנים ומ ב לי לחשוב

 :ברונו גרונינג ה עיר בקשר ל כך
האם  ? אילו מח שבות הפנמת? מה אמרת? מה  עשית? חש בת על חייךהאם "

מ שהו  , מ שהו שה חשבת כ סנסציה, לדוגמה, לא התעניינת מאו ד במי דע  שלילי
יש כה הרבה ? כדי להימנע מ שעמום, שיכולת לדבר עליו כדי לא להירדם

היו כל כך הרבה דברים לקוראם וכל , היו כל כך הרבה דברים לשומעם. מעניין
זו  , וע דיין קיים,  מאז  ו מעולםאך זה  היה כך. כך הרבה דברים רעים לר אות

 55." זה  בסך הכל הרגל. דרכה של רוב האנושות 
זמננו שהתנה גות שכז את  קיימת כמ עט  בכל כלי -זאת תופעה עצו בה בת 

הצופה הזהיר לעיתים ,  למרו ת העו בדה  שמספר הת וכניות ג דל. התקשורת
  כל אישיות  מתפתח ת. נדירות ייתקל ב מצגת  שתצי ע לקהל משה ו  חיובי א ו בונ ה

אבן הפינה של  ההתפתחות היא  דמ ות  . דורשת באופן ד חוף הכ וונה  לכיוון הטוב
רוב האנשים לא  , בנו סף  לכך. היום זה נ דיר. לחיקוי או  משה ו הראוי ל ח יקוי

הם פועלים ברחמי  הרגליהם וללא כוונה . יודעים דבר בקשר לכוח ה מחש בה
פת  הדע ות  הם  מע בירים את  הד וגמה  הלא  טובה  שלהם לילד יהם שבהתק, תחילה

נפשית  , נמנע  מהם  כל אופן  של  יציבות שכלית, השליליות והמו שגים הש גויי ם
 . ורגשית
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 חשיבה מבוקרת היא השער לאור האלוהים
"  תכנת"הרבה אנשים מחשיבים מ ח שבות חיו ביות ללא יותר מאשר טכניקה ל

לעיתי ם . רשימת רעיו נות מס וימים ב מוחם" קדי חת"ידי -את עצמם מ חדש על 
מו בן  . יהול מציגים זא ת כמושג ה מיועד להשיג  מטרות כלכליותבסדנא ות נ

וללא ספק היא בעלת  , שמחש בה מכילה את  אח ד  מחו קי הרוח ה חזקים  ביותר 
אך הכיוון המו דע של  . ערך רב אם היא משרת ת  כתזכורת לפוטנציאל שלה

המחש בות הוא  באופן מש מ עותי רב יותר מאשר טכני קה לתכנת מח דש את  
 . המוח 

ינג  היה  משוכנ ע שכל המ חשב ות והר גש ות החי וביים באים  ברונו גרונ
קשרים  . אדם המפנים מח שבה חיובית כובל עצמו ל מקור כל הטוב. מאלוהים

. אלו היו כבר  ברורים כש הריכוז היה מכוון כלפי ה טמעת  אנרגית  הריפוי
וכך . מחש בות חי וביות פות חות א ת לבבות האנשים לאנרגית  הריפוי של אלוהים

.   יכולות ל הפעיל אנרגיה שכזאת,לה ע וזרת או  מחש בה  חיוביתברור מדו ע מ
אך   . קשר מעורר זה נשמר כל עוד אדם שומר על אמונ תו במ חשבות  חיוביות

הוא  סוגר  , כשישנו דח ף להיכנע למ חש בה דו חקת של  ספק ה משתל טת עליו שו ב
.   מפני הכניסה ללבו, ואיתה א ת הדל ת המייצגת א ת אור האלוהי ם,  את הנשמה
היא התנאי המו קדם   ,  כלומר לאלוהים, ת השכלית והנפש ית לטובההסתגלו

 . החשוב  ביותר לכל ריפוי והתפתחות רו חנית
 : ברונו גרונינג א מר

על . כי אתם שייכים לו, עליכם ללכת בדרכי האל.  עליכם ללכת בדרך הטוב"
,  אם אין בר צונו ללכת בדרכי האל.  כל אח ד  חייב זאת  לעצמו!  כולנו לעשות זאת

 56."לא ניתן לעזור לו, יתן לייעץ לואז לא נ
.  עלינו ר ק להפנים  מה שהו א שול ח לנו,  אלוהים נותן לנו  את  כל א שר טוב"
 57! "  עשו זאת–אז 

עליו לעורר את , אדם לעשות בעצמו את  הצעד הראשון חזרה לאלוהיםהעל 
ידי כך  -כלפי הטוב  ועל ,  דרך  מ ח שבותיו,  ידי הטיית  רצונו-הטוב  בתוך  עצ מו על 

כלפי הריפוי את הדר ישות המו קד מות  של המו ח ו לעורר את הקשר כלפי להסב 
 ). אלוהים(מקור כל הטו ב 
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אני חושב שה בהרתי מספי ק את מידת ה חשיב ות שיש  לשליטה במח שבות  
לא ניתן להבין  מד וע  . ה רגשית והרו חנית של  האדם ,  ביחס  לבריאות  הגופנית

ות לקשר הב סיסי   לא ניתנת כמע ט חשיב, אך ב מיוח ד הדתי, מההיבט הלאו מי
ת   ספסמתפ.  הנפשית והרו חנית  של אנשים, הנחוץ  עבור  הבריאות  הגו פנית

ההזדמנות  הגד ולה לעזור להם ליצור קשר מו חשי אי שי ומוק דם עם אנר גית  
 .הריפוי של אלוהים

מצד שני ח בל שבח וגים ר בים ליחידי סג ולה המ חשב ה החיובית  מצויירת  
   אך ורק יכולה  להיגאל ולהחלים האנו שות . כהזדמנות  האדם  לגאולה  ע צמית

אין ה דבר  ,  ועד  כמ ה ש מדגישים  זא ת–,   מ חשבו ת  חיוביות.  בעזרת אלוהים
רק כשהאדם דו חה  דבר אשר קורה , לב הלא רק פותחות את הדלת  הן-מספיק  

כל  . את השליליות כך  שהעבו דה  ללא גב ולות של  אלוהים י כולה לעבוד  בתוכ ו
היא ת מיד מתנ ה  , קבות  גישה פנימית זוריפוי וכל התפתחות רוחנית  הפועלת בע

 . אלוהיםההניתנת בח סד 

  –הקשבה לאלוהים במקום לאדם 
 הדרך חזרה לאינטואיציה

,   הא ד ם הם ב עלי ח שיבות  עליונ ה עבור  עצם  קיומותכיון שתהליכי חשי ב
כיצד יהיה מסוגל להב דיל בין מחשב ות חיו ביות  , השאלה שעולה היא

שגי ה טוב  והרע  עב רו שינויים  משמע ותיות   בכל חברה אנו שית מו ? לשליליות
מחש בות  , בנוסף לכך.  במהלך הדורות ולכן הקו ה מנחה יכול רק להיות יחסי

ול עיתים קרובות מ חשבת   , קשות מאו ד להבחנה, חוסר חי בה וקנאה , יהירות
אך אם ה מ חשבה  . נחש בת ל מאוד  הגיוני ת, בהת אם להבנת ה בר יות, ספק

  קש ר הדוק  ולעיתים מ אוד  קשה  לנתק קשר  נוצר, ידי אמ ונת הא דם-מתקבלת  על 
מח שבות דו מות  , יגדל ב מהרה, ללב מישהו" הסדק הק טן ב דלת. "שכזה שוב

אושר ושלום  פינתה את  מ ק ומה ל חרדה  מענה  ולחץ  ,  יבואו ורק  כשהא מונה  בטו ב
 יכול הא דם  כיצדאך . מת גלה טיב עה של  המחש בה ה מקורית שה תקבל האז , נפשי

כך שי וכל לסגור את  דלת ל בו  , כשהיא  מת חילהלזהות את  טיבעה  של מ חש בה 
 ?לפני שהקשר יכול להיווצר

 :   ברונו גרו נינג א מרמו בנאו
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לכן קיבלתם את החושים  השונים  ; ניתן להרגיש,  לא ניתן לראותאת אשר "
 58." אך עליכם להכירם כדי להשתמש בהם . בגופכם

ת קיום  הוא היה משוכנע ש אדם מ ק בל את תחוש ותיו הפנימיות  כדי לזהות א
מלאה במין  , בדיו ק כמו  מח שבה  שלילית, מ חשבה  ח יובית. התחום הרו חני
יש לה השפעה  מו עילה ,  שבשילו ב ע ם כוחות  הא מונה של  האדם,  אנרגיה רוחנית

,   גם מ חשבה,  ב דיוק כ פי שאור ניקלט בעין וקול נ קלט באוזן. או מזיקה על  חייו
יו חדת  בת חושת   מורג שת ב דרכה המ,  בהתאם לקרינה הרו חנית ה מיוח דת שלה

הרגשית     לתגובה שי מו לב . ניתן להבין זא ת בקלו ת בעזרת  דוג מה פשו טה. האדם
 : של קו המ חשבה ה בא

 . " אני  אסתדר עם זה. אני יכול לעשות זאת"
 : ואז התגו בה ההפוכה לדבר

 ." ל א אסתדר  עם זה. אני לא יכול לעשות זאת"
 לקרינה ,ניתן לומר,  כל אחד עם  חוש  מפותח  כלשהו יהיה מודע להב דל

בזמן שהשנייה יוצרת , מהלך המח שבה ה ראשון גורם לתחושה נעי מה . ההפוכה
 .אנשים  מ סוימים אף  חו וים זאת ככאב  רגשי; תחושה לא נעי מה

ל מרות שז ה לא תמי ד יהיה כה  , ניתן לחוש זא ת גם  לגבי  מ חשבות  א חרות
היא  חייבת גם   , אך אם קרינה רוחני ת מו חשית היא ה בסיס לכל  מחש בה. ברור

שא חרי ,  היות במי דה שווה  גם לג ב י מילים ומע שים ולכל הצו רות והתופעותל
 .  הן הביטויים המ וחשיים של המ חשב ות, ככלות הכל

מילים ,  מי לא חווה ת חושות של חו סר נוחות וה גיב בזהירות רבה למח מאות
לעיתים קרובות זאת הת חושה  שמזהה כוונה רעה כשיש  ? אוהבות של אדם א חר

מ ת בראש  והם  חבים את  חייהם  לעוב ד ה שהם פועלים בה תאם  להם תוכנית מ סויי
 . לתחושה זו

חברה סיפרה לי שבוקר א חד  היתה לה תחושה בלתי נ עימ ה בזמן שא מה היתה  
היא בי קש ה מא מה  להשאיר את  ,  מ סיבה  זו. אמורה לנהו ג לע בודה  ב מכו ניתה

 באותו   , באותו בו קר,ולמעש ה. האם ע שתה  כן ונסעה ברכבת. מכוניתה בבית
בזמן שהיא היתה אמורה לעבור במכוניתה ב מקום  ,  יש שבו תמיד השת משהכב

 .אירעה  תאונה רצינית, מסויים
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יר כותב ב קשר  למקרה דומה הק שור ברופא והמרפא הנודע  'קורט אלג
 : נג'ר לאונרד הו צ"ד , מאינסברו ק

נג רצתה ללכת עם ילדיה לטיול 'הוצ' גב[...] , רנוב יל'ביום המ חרת לאסון צ"
יש משהו  מסוכן  ! לא  היום, לא'. בעלה התנ ג ד נמרצות לרעיון. ונדלבהרי קרו
נג לא  מצאה  טעם  'הוצ'  גב ' .עלינו להישאר ב בי ת ולא לנסוע  להרים. באוויר

 חש את אשרהיא גילתה , ביום המ חרת. הוא יד ע טוב יותר. להתווכח עם בעלה
הכור האטו מי   כלומר  שח ומר רדיוא קטיבי ה שתחרר  מת חנת , או ידע  בעלה

 59." התפוצץש
לאדם יש  ,  נראה שב עז רת חושיו.  אנשים רבים יכולים לספר ע ל חוויות  דו מות

בנו ס ף ליכולת התפיסה של ,  המ תקדם  בהרב ה מעבר למה  שלמד, גישה לידע
ב מיוח ד  , יש ל תת תשו מת לב מי וח דת ל תחושו ת אלו. תחושו תיו הפנימיות

 את עצ מם  ברונו גרונינ ג הציע שאנ שים ישאלו. כשהמדו בר באנשים א חרים 
,  אם יש צורך בד בר. ואז ישימ ו לב לת חושותיה ם" ?נעים או  לא נעים:  "בשקט

במי וח ד על אנ שים  . עליהם להתכנס בת וך עצ מ ם ובזהירות י משיכו לשים  לב
הנמצאים בתהליך החל מה י ש לשים לב לאנשים איתם הם בקשר ובהם הם  

 –נשים ת חושות   ברונ ו גרו נינג היה  משוכנע  שאלוהים נ תן לא. נותנים את  אמו נם
 במ טרה שיהיה להם יועץ אמין –"  אינ סטינק ט אנושי א מיתי"הוא גם דיבר על 

שיעזור להם להת מוד ד עם  רשמים  מג וונים  בחייהם   ועם הד עות  והשיט ות  
 .שידריך אותם לט וב ולא מ ת, האנושיות השנויו ת ב מחלוק ת

 : הוא פעם אמר
לא  .  האנושיאת ה אינסטינק ט , האנושות ה תנוונה ו איבדה  את האמ ת שלה"

בה דרגה  האדם נע שה  מה שהו א  . אלא לפני ד ורות על ג בי ד ורות,  אתמול א ו היום
 60." הוא כל כך הרחיק לכ ת שאין ביכולתו להרחיק ע ו ד. היום

להוד ות בבל בול  , להיות מסו גל לזהות ולפעו ל בהתאם לתחוש ות מ סויי מות
לא  ניתן  רשאנראה  לברונו  גרונינג כבסי ס , שבמ חשבות  ובת חוש ות היו מ יומיות

מ י שלומד  לפתח  תחו שה  .  לחזרת ו של ה אדם לבריאות  ולאלוהים, לוותר עליו
זוכה ב סמכות פ נימית שיכולה לשחרר , פנימית זו לתפיסה הברורה המקורית

כי בתחושות ה אדם יש הר בה מעבר רק לת חושה  .  אותו מתלו ת בדעה  אנושית
ל להתכנס בת וך  ה וא יכו. וזה יכול לתת לו תובנה  מי וחדת  לרקע נסיב ות  חייו

יש  ,  בעזרת  תחו שותיו, נראה כאילו .  עצמו ול קבל תש ובות  מו חש יות לשאלותיו
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מבלי לחפש  ,  לעיתים  קרובות .  לו קשר עם  יועץ  ועוזר  ש אינו מה עולם הזה
ברונו  גרונינג  . בסי מן ששמים  לב אלי ו מידית , ניתן ל חוש  באז הרה, באופן מו דע

הוא  היה  . ת לאדם  ד רך תחושו תיוהנ חשפ, ה דרכה אלוהית, דיבר על מ דריך פנימי
פתוחה בפניו  ,  שכפי שהאדם יכול לחוש באנרגיה האלוהית  בגופו,בדעה

יהיה ברור לכל קורא  . האפשרות לחוש  ברצון האל  כתשובה לכל שאלות  החיי ם
אלא  , ל א רק לחייו  הוא, עד כמה  חש ובה הה דרכה ל מודע ות כל כך  מושלמ ת

ידי חוסר  -ייסורים  נגרמים עלכמה סבל ו. לחייה של כל החברה האנושית
יודע כ די לקבל   -היכולת וח וסר הנכ ונות  של אנשים לשא ול בענ ווה  א ת הכל

 .תשובות לפני קבלת ה חלט ות 
 : ברונו גרונינג א מר

אין באפשרותו  ; האדם אי בד את ה אינסטינק ט האנושי הא מיתי  שלו, בקיצור"
ב דו   ע שאנשים כיון. אין באפ שרותו להיות  מודרך  מ מרחק ים, להיות מונ חה יו תר

ת סתדרו  בכוח ות   , בסדר' : אלוהים זנח את שלי טתו וא מר,  זוהדרכהעל כל כך 
עליהם לשנות את דרכיהם   כי אני יו דע שאני  מח וייב לומר לאנשים ' .עצמכם
. [...] עליהם שוב ל השתמש ב אינסטינ קט האנ ו שי האמיתי שלהם, ידיימבאופן 

כל כך הרבה . נשיםלא הרשיתי לעצמי לסטות  מדרך הישר כפי שעשו  הא
,  אחד כותב בדרך זו בקשר לנושא מסויים. לא ניתן להפנים את הכל! ספרים

-אנח נו  יכולים ללמוד  מבעלי . יש בלבול? מ ה נכון.  ואחר כות ב  משהו א חר
אך להפוך , לא, חיים-לא להפוך לבעלי. עלינו למצוא את דרכנו חזרה, החיים

 61." שוב את האינ סטינק ט האנו ש י לחלק מ חיינו
הקשר הפני מי  , רוב האנשים כבר לא  מ סוג לים להבין את הרמז הע דין הזה

במ קרים רבים  .  לא  פועלים בה תאם לוהם ו,  הזה שבאה בה  מנסה  להנחו ת  אותם
ולעיתים פשוט  אין להם א ת הרצון להיות נאמנים  ,  אין להם את האמ ונה והכו ח

 א חרים ברוב  המ ק רים דעות  אנשים. כלומר לעצ מ ם ולכן לאלוהים,  לתחושותיהם
והם מ עדיפים להימנע   מוויכו ח ב מקום  להיות  , וההגיון שלהם  חזקים יות ר

 . נאמנים לרחשי לבם
 :טרינה כותב .ו.ר, In Harmonie mit dem Unendlichen,  בספרו

.  ד אי הדבר היחיד ה מספקוו בו, להיות עצמך הוא הדבר הי חיד ששווה להיות"
יות לפעמים בשליט ת  לה,  'א מר  מישהו',  מ דיניו ת טובה והאם לא תהיה ז '

 . בסוף  ולעולם, להיות עצמך  תחיל ה? מהי  מדיניו ת טובה?' הסובבים א ותך
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 ; הייה נאמן לעצמך–מעל לכל '
 ,כפי שהלילה ממשיך את היום, והדבר צריך להימשך

 '.כזב אף אדםאלא תוכל ל
 )המלט/שיקספיר(

אנ חנו לא   , כשאנו פונים לכוח  עליון וחיינו  מנוהלים בהתאם  לעקרונות
וא נחנו יכולים  ,  ידי פחד  מ דעת  הקהל א ו  מהיעדר איש ור הציבור-מנוהלים על 

אם ב דרך כלשהי ננסה לחיות ב דרך  . להיות בטו חים שהכוח העלי ון יתמוך בנו
כך הם יהפכו , וככל שננסה יותר, לעולם לא נתאים להם, שתתאים לאחרים

די בינך לבין  הנהלת  חייך היא  עניין בלע. ליותר ויותר בלתי סבירים  ומייגעים
 62." אתה   בדרך הלא נכונה, וכשחייך נשלטים ו מושפעים מ מקור א חר, אלוהיך

.  אנשים רבים טועים בין נא מ נות כלפי עצמם לבין אגוצנטריות בלתי מו גבלת
יותר חשובה עבורם הכרת הזולת וסיפוק גאוותם האישי ת מאשר להיות נאמנים 

 . לחוק לבם
בכך  שהוא  מאפשר  ,  ה אנוכיות  שלואך ככל שהאדם   מחו בר למ ו דעות  המ טרות
כך הוא  מ אבד יותר  את הקשר  עם  ,  למשאלות לב ה אחרים להיו ת הפקטור ה קובע

שירות ה מידע היו מי מציע לו חדשות יו מיות   . הוא שם לב לכל יחד ולחוד. עצמו
ה חדשו ת היחי דות  מהן הוא  מתעלם הן א לו שאור האל  מראה לו   ; מכל העולם

ב משך  , במ קום זאת .   לו זמן לשים  לב לעצ מואין.   דרך תח ושותיו  הפנימיות
דורות אנשים דבק ו במ טרו ת חסרות ערך מבלי לשאו ל את עצמם אפילו פעם 

ם המחש בות להן הם נותנים גישה פנימה מעוררות  א. אחת אם מעשיהם הגי וניים
ה ם שוקעים לתוך כבלים  , מ בלי להיות מודעים לכך. תחושו ת מרוב ות בהתאם 
לעיתים הגוף ישים קץ להרס העצמי הזה ורק כאב  .  ררוחניים אף עמוקים יות

 . וחולי יוביל אנשים רבים לה תעשת ושו ב לחשו ב ולהתנה ג בהיגיון
מהילדות  . מ זיק לחייםהאך רוב האנשים הם קורבן  לבורות כללית ולחינוך 

המ ודעות  דרך ת חוש ותיהם   הן האינטלקט  שלהם  והן המוק דמת  מ קבלים הכשרה  
,  וניבר סיטאות  ש לנו מכריעים תלמי דים ביד ע שט חיהספר והא-בתי .  החיצוניות
ב מק ום להראות  ל הם כיצד להשת מש  בידע  הפ נימי ובה דרכה הפנימית  , חסר  ערך
ועל אנשים להיכנע  " ס ובייק טיביות  מוט עה"תחושו ת אישיות נ ח שבות כ. שלהם

 .ה עזרים הטכניים" אוביי קטיביו ת"להאמין ב
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הי א  , ון ו ולפגנג  וון ג טה'ידי הנטורליס ט  והמש ורר  ג-התפתחות  שגונתה  על 
 Maximen und Reflexionen zur Wissenschaftslehre:  , בספרו

הוא  הכלי הגופני המדוייק  , עד כ מה שהוא מש ת מש בח ושיו הבריאים, האדם"
 וזה  האסון הגדול בי ותר בפיזיקה המו דרנית שניסויים  ,והמדהים ביו תר הקיים

המוכ חות  בעז רת מכשור  האדם והט בע  מוכר רק ד רך תוצאות -בודדו  מבני 
בדרך זו  מדענים  אפילו רוצים להגביל ולהוכיח מה שה טבע יכול  . מלאכותי
 63."להשיג

אבדה  . האדם-כתוצאה מכך נוצר חסר גד ל והולך בעצמאות הרוחנית  בבני
התחושה הפני מית להבדיל ב ין אמת לשקר ובין  טוב לרע  באור התפיסה ה חושית   

  כ עת. השפעה חיצונית  ו תלות בדע ות הזולתאנ שים נהיו רגישי ם מאו ד ל, הגבוהה
רבים  .  אצל אחרים א ת התשובות שלא יכלו למצ וא בתוך עצמםיםחפשמהם 

מהם אפשרו ללחץ להשפיע  עליהם ללכת בדרך מס ויימת  שהיא בדרך כלל דעת   
,  כיום הלג ט ימציה לטוב  ורע לא נוב עת י ותר מת חושות  אישיות. הקהל המק ובלת

בנ וסף לכך בעזרת חברה   . וצות אינדיבי דואליותאלא מהתנהגות הציב ור או קב
 . להטו ת א ת דעת הק הל וסמכותית  ובעזרת הת קשורת  ניתן בקלות לכוון

זהו הבסיס  הפורה ביותר להתפשטות א מונות  מו טעות  הקוס מות לת חושות   
אך מ ובילות לדפ וסי מ חשבה והרגלי חיים ש ג ויים שבהדרגה מעכ בים  , החיצוניות

נ יתן לראות את  תוצאות  הת הליך הרה האסון  הזה  .  את זרימת  החיו ת לתוכנו
 . בהרס הס ביבה ובכ מות הא די רה של הסבל בעולם

 : ברונו גרונינ ג אמר,  באחד  מנא ומיו
אתם לא [...]. לא אמרו לכם את האמת . הוטעיתם, ידידיי היקרים, גם אתם"

כלומר  ,  מ חובתכם לשכ נע את עצמכם. [...] צריכים להאמין למה שאני  אומר
אז  . אז תא מינו, אז תח וו א ת האמת. חשוב שתשימו לב אליו[...]. פכם בקשר לגו

אני  . זוהי  חוב תכם! שכנעו א ת עצ מכם.  אז  תה יו משוכנעים, לא תהיו יותר פתיים
אני לא מקשיב  ! לא? אתם  מא מיני ם שביכולתכם לשכנע אותי שא ו . משוכנע
כשהם   .רלא באמת האמנ תי להוריי כשהם אמרו לי לעשות דבר זה או אח. לאיש

אך זה . כמו בן שהם נתנו לי אג רופים באוזניים' .לא אעשה  זאת, לא': טעו א מרתי
אנ י אף פעם לא עושה מה  . וא ני עדיין עושה זאת כיום, תמיד התנג דתי, לא שינה

אני  מושפע   ,  כי אני לא  מושפע  מאנשים[...]. שאנשים רוצים שאע שה  
ו  קשיבשגם אתם ת,  יקר יםידידים, ואני רוצ ה זאת עבורכם. זהו זה! מאלוהים
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שתפסיקו להאמ ין לכל ההוקוס פוקוס  , שתפסיקו להאמין  לכל דבר, לאלוהים
 64." ושלא תתפתו לכל דבר

 : הוא המשיך
.  יש לנו את הכל בתוכנו. נתן לנו כל כך הרבה, שהוא אבינ ו מלכנ ו, אלוהים"

א לכן אני ל. לנ טוש א ת אלוהים, לא שוכנעתי  לזנוח את ה טבע, לי עדיין יש
הורים  שינו  [...]. אך אלוהים  נתן זאת  לכל ילד . לאף  אדם  א ח ר, מקשיב  לאיש

אתם לא חושבים שזה כואב לאלוהים , ידי דים יקרים. זאת וחינכו אותו  מח דש
אלו הים לא ישנה את רצון  ? שהאנושות שינ תה את הרצו ן שהוא נתן לכל אדם

אתם נהייתם  , ההורים שלכם עשו ז את לכם. אך הורים עשו  זאת. כל יצור חי
וילדיכם יע בירו זאת   . תע בירו זאת  לילדיכם, וגם  אתם  בה תאם.  אדםמקשיבי  

? מ תי  יפסיקו הב עיות  והסבל? מתי זה  ייפסק.  לילדיהם וכך זה  עובר  מד ור לדור
על האדם להפסיק , אז ידידים יקרים? מתי זה ייפסק? מתי יפחת ים החולים

ף  חד ש ובא מת להיהפך למה   עליו לפתוח  ד. הרגלים אלו שאליהם הוא  התרגל
עליו להיות  . עליו להקשיב  לאלוהים. ולא  לשו ם דבר א חר, שאלוהים ייעד לו

 65."אחרת  אין חיים , ידי אלוהים-מודרך על 
 ניתן להפוך את העזרה שבהדרכה הפנימית האלוהית לנגישה בחיי  כיצדאך 
וכפי , הנקודה החשו בה ביותר כאן היא תמיד להיות תקיפים בדעתכם? היומיום

עכשיו  עליכם לקבל בא מונה   , שבעבר ש מתם לב  לדעות  ו הגיון אנשים א חרים
כפי שזה לא מקובל  . עיוורת את התחוש ות הפנימיות כשהן מתעוררות בכ ם

ידי כך שלמראית  עין מכ ירים בהם ברמת   -להצדיק מוש גים אג וצנטריים על
  כך  אין לבקר ה תמסרות  לתח ושות  בסי סיות  בתירוץ  המת חס ד של , התחושו ת

או שבכך   , כל המאמין שבכך הוא נאמן לעצמו. צורך בהנאה מירבית מה חיים
לא הבין את ברונו גרונינג כש דיבר  , הוא נשמע ל סמכות  פנימית  עליונה כלשהי

היתה סיב ה לכך שהוא שוב ושוב  ."  לאלוהיםהק שיבעליו ל"בקשר לאדם ש
וא ה. להמשיך לשכנע את עצמו הזהיר כל אחד שרצה ללכת בדרך הרוחנית 

הזהיר להמשיך לשכנע את   עצמו את  מי  שבעק בות ה וראותיו קיבל  את בריאו תו  
החיים מציעים מג וון  . וב בדיקה  מדו קדקת  ח ווה את האמ ת שבח וקי החיי ם, מח דש

העל בהתאם ל מצבים ה מש תנים -ת מיד י ש לבחון  את  חוקי , רחב של  אפשרויות
 . הרבים

, ה של רצון האללתפיסה הברור, הדרך לתח ו שות האמיתיות , באותה הדרך
זה שפעם  שמע  את   . ישנה דרך של  בחינה  מ דוק דקת  ויושר  מוחל ט עם  עצמ ך
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,   בקרו ב יחוו ה שהם לא תמיד תואמים  למשאלותיו האישיות, "רחשי לבו"
 .ולעיתים אף נוג דים להן

אך ניסיון רב  שנים  , ברו ר שהוא ציפה לטיול ב הרים, ר הוכנ ג"בדוג מה של  ד
תו להתנ גד ל טיעוני  מו חו  ואלו של אשת ו ולהיות   הו בילו או" ר חשי לבו "בנוסף ל

 . נאמן לתחוש ותיו הפנימיו ת
כך הוא יוכל לזהות  ,  ככל שאדם נמצא  בע מדת   שחרור עצמי  מת שוקו תיו

אך  מי  שמע די ף לנכות ב עמ דה קצרת  . בצורה ברורה יותר  את  ת שוקות  האל
ב קרוב י בין ש הוא רק  חש   מה שה וא  ,  ול דבוק  ב דעותיו  וב מ שאלות לבו, טוו ח
עקב  חו סר  , כל  עוד  האדם  אינו מוכן להתכופף  ולהיכנע  לרצון האל. וצה לחושר

הוא תמיד יפר את חוקי האל ויגרום לסבל , ההתאמה הנובע  מהאינטלק ט  שלו
לפלס את דרכו   "בה משך לכך הוא י צטרך , כפי שברו נו אמר. לעצמו ולאחרים

ללכת בדרך   אך  מי שמוכן . עד שיגיע לנק ודה ב ה לא יוכל להמשיך עוד"  בעצמו
שאינן ניתנו ת לתפיסה  עבור ה מו ח   ,  ב קרוב י גלה שזיקה  ואפשרויות, שונה

   .נ מצאות בה ישג יד עב ור הכוח העליון, האנושי המו גבל
והיא , לתאר את חוויו תיה בעניין זה. מר) 29(שאלתי את ברגיט הויזלר 

 :כתבה
או  , מתוך נ אום של ברונ ו גרו נינג נהייתי מו דעת לעניין  הכניעה לאלוהים"

כמובן שד חיתי על  הסף את רעיון הכניעה  . כניעה לא נשים, בהתאם למקרה
בין השאר שאלתי את עצמי איך טיפלתי , אך בביקור ת עצמית, לאנשים אחרים

הייתי שוקלת את הבעד והנג ד   , אם היתה לי בעיה, לדו גמה . בבעיות היומי ומיות
 עם אנשים א חרים  בנוסף לכך הייתי  גם דנה  בנ ושא.  במטרה לה גיע לידי ה חלטה

כי ום אני יודעת שצ ורת  . שהצעותיהם לעיתים קרוב ות השפיעו עלי מא וד
אך שכ ח תי את ה מקרה ה חשו ב  .  התנהגות  מעין זו  אינה  מוט עית באופן ב סיסי

פיו קבעתי את החלטתי לג בי הבחירה בין כל -שעבורי היה הגורם שעל, ביותר
ית מהא חד  והיחיד   הבקשה עב ור ההבהרה הפנימ:  העצות והדע ות המנ וגד ות

 .היודע יותר  ממה   שביכולתי לקבל מ דיונים אינ סופיים) אלוהים(
איך ביכולתי להיכנע ?  ניתן לשמוע ולה ב ין את קול האל שבתוכיכיצדאך 

 ?לאלוהים
דרך ספיגה  שו טפת של  הזרם המרפא  במשך  הז מן היה  ב אפשרותי להבין יותר  

מ תי לב שאפילו הערכת  ש . ויותר את הק ול הפנימי של  אלוהים דרך תח ושותיי
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. לא יכלה להבהיר ולענות לצרכיי, הנושא באופן האינטלקט ואלי המפוכח ביותר
 הקול הפנימי שלי כיצדח וויתי , אך דרך גישת בקשתי וש חרור מחש בותיי

ולעיתים הקול הש קט  בתוכ י נתן לי את  מה ש מאו חר  יותר התברר כתשו בה  
 .הנכונה

ע קב  מח סור בזמן לא היה  . באותה התק ופה נבחנ תי ב בחינות ה בגרות
, הת כווננתי לזרם ה מרפא.  באפשרותי לעבור  על כל  החומר  עב ור הב חינות

,   מ חשבותיי  הסתו בבו  סביב  כמה  נושאים.  ושאלתי על אלו  סעיפים  אבחן
 . מה  חזרתי על נ ושאים אלויובאמונ ה של

מיד התכו וננתי  . בבחינה ה מילולית נשאלתי  לגבי סעיף עליו לא  חזר תי
.   והית  ולאחר  רגע של  חזרה  במו חי יכול תי לענות  על השאלהלאנרגיה האל

 . קיבלתי את הציון הגב וה ביו תר בבחינה ז ו
עבורי זאת היתה הוכ חה  מ ספקת שקול הה גיון לא היה  בעל ידע כמ ו הקול  

 . הפנימי ואעשה ב חוכ מה אם  אסמוך  על האחרון
.  דרך חוויות  אלו ודו מות  להן התגבר בט חוני בהק שבה לקולי הפנימי

באופן ?' מדו ע  שאלמד הכל' : חשבתי לעצ מי, בחינה נו ספת נראתה בא ופקכש
דפי המבחן  חזרו מסו מנים במילים  . אקראי בחרתי מספר נושאי ם אותם למדתי

בהת חלה רתח תי על ברונו גרונינג והייתי מאוכזבת לגבי ק ול . 'לא מספק '
אל  ':  יזיהיתי את  טעות, כשב דקתי  בתוכי , אך י ו תר מאו חר. אלוהים שאכזב א ותי

מ חשב ו ת יהירות מעכבות את  ). ציטו ט מברונו  גרונינג(' !אלא רכשי, תדרשי
 . ההדרכה הפנימית

 התכו וננות לאנ רגיה האלוהית היתה   כיצדחוויתי  ,  אך גם  בעת ל מידה לב חינות
ספרים וחוברות מלאים במי דע היו בפניי ובעקב ות ההתכווננוי ות   . לי לעזר רב

ך שבלימוד מיני מלי זכיתי לקבל את התואר כ. להתכונן ידעתי על אלו נושאים 
 .שלי

עלי להדגיש שההצתה מ חד ש של רגישותי במ טרה לז הות את קולי הפנימי  
  אין לה כל קשר – אם הוא  יאפשר זאת  –שידריך כל  אדם  ,  בהנחיה ל טוב

לרצונות טיפשיים או  לרצון לחיות  בהתאם  לתח ושות   האדם או  להנאה  מלאה  
ת ו  שיטבהקשר זה  . שה להדרכה  והכרה אלו היתבק,  זה ו  מאבק  פנימי. מהחיים

 66." לעזר רב עבו רי– והיא עדיין  -של ברונו גרונינג היתה  
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ח ות א חרים  מעידים על   ערך העזרה של ה מדריך ה פנימי דרך הת חושות  "דו
כ מ ה חשו ב יהיה  עבור רו ב הא נשים אם יוכלו להיכנס   . בנושאי זו גיות  ומ קצוע

ה ב תוך לבם  בנו גע לב חירת מ קצוע  או  אל והים הבהרמפנימה וברצינות לב קש  
 התלהבות   -לעיתים הרוש ם החיצוני ה וא זה  המ ביא  להחלטה  .  זוג לחיים-בן

כמה  . לעיתים גם הרגל ופחד להיות כן עם עצמך; זמנית של הרגשות או השכ ל
תו של ברונ ו גרונינג  ש יטכן מאוד ה תרשמתי ש דרך !   סבל יוכל להיחסך  מאנשים

צמם מה קושי ה מענה ב קבלת החל טה והרגישו   אנשים רבים יכלו לשחרר ע
כיון שיכלו . בטח ון פנימי משחרר בעזרת  ההסתכלות הניסיונית הח ד שה לה זכו

 הם זכו – את ההדרכה הפנימית הא לוהית –לחוות ב מוד ע את הה דרכה העצמית  
דרך  מספר  ,  ב נוסף לכך.  מח דש ב ביט חון העצ מי שלה ם שכל כך שאפו  לקבלו

המשפילה שלהם  בפני  בעלי דר גות  גבוה ות  שיחות ל מדתי  שההתרפסו ת 
 .  הוחלפה במ ודעו ת  לאחריותם על גופם ו חייהם, ורופאים

עמדה שבעבר הוחז קה  , אנשים אלו החזירו מחדש א ת שלטון אלוהים בלבם
 . ב אינטלק ט וב דעה אנושית, ידי אמונה  במ דע-על

 לו שיש להקשיב, חוק פנימי, דיבר על קול פנימי, יאנג . ג.כ, האנליסט הידוע
הוא  ראה בכך כתנאי בסיסי  . אם רוצים בחיים מאושרי ם ובהגשמה עצ מית

 : להתפתחות אישיות  האדם
 67." הוא  עומ ד על ד עתו, אדם בעל נ חישות  מקשי ב לקולו הפנימי"

כך ק ולו  , ככל שאדם  טוב ע תח ת העו מס  ומ ה ש מקו בל בח ברה, לפי יאנג
חסר יכולת ליצור אדם  מתורבת ו מתו חכם  מדי ב דרך כלל . הפנימי משתת ק יותר

זה הגורם  . קשר עם ההדרכה הפנימית הזאת ואין ביכולתו לזהות את המסר שלה
 :לכל כך הרבה גורלות טראגי ים

הוא לא זיהה את  , [. ..]בהתאם למי דת  חוסר נא מנו תו של האדם ל חוקי עצ מו "
68." מטרת  חייו

  

 ? הדרך לאלוהים–תו של ברונו גרונינג שיט
 :מר ברונו גרו נינג א מו בנאו

והגשר  , הם ה וסטו  מה דרך. היום אתם יכולים לכפר על כל שגיאות אב ותיכם"
הוא כבר לא יודע . כיום האדם איבד את ד רכו. לאלוהים התפוצץ מאחוריה ם
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,  מ סכנים, אני עומד  בפני אנשים חולים, היום, ולכן. [...]  להבדיל בין טוב לרע
 69. "לדרך האלוהים, כמו ת מרור המדריך או תם ח זרה לאמת

שוב ושו ב במ הלך מ חקרי  נתקלתי באנשים שיכלו לה עיד לעובדה  שדרך  
או ש הם רכשו   , תו של  ברונו  גרונינג וה ספיגה השו טפת של הזרם ה מרפאשיט

 . ת חזקה  באופן ניכר כתוצאה מכךהאמונה או  שאמ ונתם 
מנפרד  . ומצאו  את הכוח לשנו ת את חייהם" אור"אחרים תארו איך התמלאו  ב 

תו  שיטח  כתוב  בק שר לחו ו יות להן זכה דרך  "של ח לי ד ו, . קמנהל  בית  ספר ב, .ב
 . של ברונו גרונינג

תו  של ברונו   גרונינג היתה השפעה  שיט אני  מ שוכנע של1990מאז פברואר  "
ושהיא יכלה להח זיר להם את בריאותם  , גרמה לא ושר  האנשיםש  ,משחררת

חניים  הגופנית והרגשית  אם הם  ה יו מוכנים לש מור  על ראש  פתוח בנ ושאים רו 
אך הצהרתו , הייתי ואני עדיין קתולי. ולהשתמש בידע ה חיים השנון של גרונינג
-א מונתי  בכל, ה אמון  שלי  באלוהים. של ברונו  גרונינג  נתנה לא מו נתי מי מד  ח דש

נהיה  .  יכול וההשפעה של רו ח  הקו דש בת וכי קיבלה  מש מעו ת  עמוקה  יותר  בחיי
 . לי ברור שבעבר למעשה  הייתי נוצרי מתוך הרגל

זכו , דרך השתתפותם השו ט פת במפגשי חו ג הילדים, 12- ו11בני , ושני ילדיי
הם  למד ו  . לידע רוחני  יוצא  דופן לגילם ואמ ונה יוצאת  דופן  באלוהי ם כרופא העל

קיבלה  חשיבו ת  ) התכו ו ננות(תפילה . להתייצב בביט חון לכל מ שימותיהם
 . מתג מלת ב חייהם

הגעתי למ סקנה   ,  עם הילדיםדרך עבוד תי, כמנהל בבית  ספר יסודי ק תולי
במג מה ה חומרנית  . שרוב המשפ חות  מקדיש ות  מעט  מאו ד זמן לעניינים רו ח ניים

.   אם  היה לו  תפקיד כלשהו  בנושא,  תפקי דו של  אלוה ים היה משני, המכרעת
המג מה ה חו מרנית נשארת  מעו גנת  ,  "ה שאלו ת והתשו בות"בר מת , לרוע המזל

 ד תי הוא   להמחיש  שאלוהים יפעל  התפקי ד ה עיקרי בכל  חינוך. בהוראה הד תית
בדרך המביאה תועלת ב חיי  כל אדם המוכן לפתוח את לבו ולקבל את ההדרכה  

הוא  בעל  ערך רב  ,  מה  שלמ דתי  בקש ר לחוג  ידידי  ברונו  גרונינג  ו ממנו. האלוהית
 70." עבורי

רצון , ע בורו". אני מאמין"ברונו גרונינג התנג ד לכל צורה של כפייה או 
הוא   לימד א ת הק הל שלו  מה  ש הוא למ ד לזהו ת כא מת  . כלחופשי היה  מעל  ל
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,   בעת  ו בעונה א חת  הוא  רצה שאנ שים שהאמינ ו לדבריו.  מחו ויותיו  האישיות
 . יעשו זאת רק לא חר שהם ב חנו את  דבריו בי סודיו ת

של ח לי את התגובה הקצרה הבאה   . מג) 35. (רולף צ, בתגובה ל חקירתי
 :בעניין חוויותיו  הקשורות  בז רם המרפא

כאתאיסט   . אלוהים הלאברונו גרונינג ה וא האדם  שהראה לי את הדרך "
הייתי  מורגל בבדי קה מאו ד ביקור תית לגבי כל מה שעמד  , המאמין ב מרקסיזם

הבחנתי בהי גיון .  אף  בביקורתיות רבה יותר,  לגבי נושאים דתיים-בדרכי 
אך לא היתה שום  הוכחה לג בי התנאים   , מסויים  בתורת הא מונה הנ וצרית

)  דת-חכם (אף כו מ ר או תיאולוג  .  לקיום אלוהים, כלו מר, סיסיים לק בלת הדת הב
לא יכל לשכנע אותי  לקבל  שאלוהים היה יותר  מאשר  י ציר הדימיון ששרת  רק  
.  כמשהו שנתן למא מינים סו ג  של יציבות נפשית המבואר ת כמטרה נעלה ב חיים

ציה של התחלתי לחשוב א חרת רק לאחר שחוויתי את הזרם המר פא דרך המדיט
, ב מיוח ד עזרה  לי בקשתו של גרונינג לא פשוט להאמין לכל דבר. ברונו גרונינג

ההז דמנו ת לעשות זאת ניתנת דרך  . אלא לשכנע את עצמי ב דיוק דבריו
הידע ה מעשי ב אופן  לא ניתן לרכוש א ת. ההתכווננות לק בלת הזרם  המרפא

 71. "אלא באופן  חווייתי, תאורתי
 שבכוחות עצ מם ומבלי  ,ים קרובות סיפרו לי לעית,במיו חד אנשים צעירים
תו של ברונ ו גרונ ינג הם גילו את ה מובן  שיטדרך ,  שיאמרו להם בקשר לכך

ולהבנה ז ו הגיע ו  . הרוחני הע מוק  של ערכים מ וסריים רבים אותם  קיבלו  ב עבר
לעיתים קרובות שמ עתי שה תכווננות לזרם המרפא  . מבלי שיאמרו להם על כך
אלו שהת דרדרו  מב חינה ח ברתית הרגישו   .  ל ו בסמיםשחררה מתלות  באלכוהו

מצאו שוב   ,  ו דרך מתנ ת האמונה, מח דש את הצורך הפנימי לתמוך בעצמם
היה הרצון להקים , בפעם הראשונה מזה שנים, לאנשים צעירים אח רים. עבודה
גם   , סימן  מיוח ד לשינוי פנימי.  דבר שב עבר לא ב א בחש בון מ בחינתם,  משפחה

 .  הוא בד יווח  חוזר על א מונה דתית  ע מוקה  חדשה ,אצל אנשים צעירים
ניגן  בלהקת רוק  . מוו)  26(תו מס  אייך , קשר לברונ ו  גרונינגהלפני שלמד ב

   .יםוהיה חוב ב מ ושבע של  מו סיקת רוק ו מטל כב ד
 :הוא תאר לי את התנהג ותו ב עבר

מאח ורי החזות החיצונית   .  קר מאוד ולא י דידותי, כן, "ק ול"מב חוץ הייתי "
אך אסור היה לאיש , הייתי אדם חסר בט חון עצ מי, "קול" נגן רוק הזאת של
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הלכתי עם הזרם של התקופה ועם השחית ויות  . לגלות שהיתה לי חולשה פנימית
הפרזתי בשתייה ובקביעות ה מרתי  , הייתי מעשן כבד. השונות שתא מו לה

,  ת אירוניו, הערותיי הי חידות  הי ו סרק סטיו ת;  דיברתי  מ עט  מאו ד. במכונות  ה מזל
רו חנית   הת חלתי להתעניין  בחשי בה 1984-ב . משמיצות  וכדו מ ה,  משפילות

.  ה ופיתח תי  משאלה ל חיות  בדרכה דת ריתקה  אותי .  בהתאם לד ת לה נ ולדתי
אך לא היה בכוחי להתנגד  , בהדרגה הבנתי שד ברים רבים בחיי לא היו תקינים

 . פנימיכך ה תגבר ייאושי ה, ה תעמקתי יו תר בלימו דככל שהבחנתי בכך ו. להם
אך אפילו לפני שיכולתי . הייתי מאוד סקפ טי, כששמעתי על ברונו גרונינ ג

הפסקתי   , תו או לאשיטלהחליט אם אני מאפשר לעצמי להצטרף וללמוד את  
  הבו למ ד  איך להפנים את(לאחר המב וא . מהיום למ חר לעשן ולשתות

,Heilstrom- ז מן ניכר  היה  ביכולתי מזהלפתע. ח וויתי שינוי ב חיי)  9ראה פרק 
 72. "  מעולםםדברים שלא הצלחתי להש יג, לשנות דברים בהתאם  לרצוני

עכשיו  הוא  מרגיש  שלווה  .  בהדרגה ה וא ש חרר עצ מו  מאפיוניו  המענים
הוא הקים  . פנימית שלא הכיר קודם לכן ורכש מחדש את בט ח ונו העצמי

וע כשיו הוא א ב לשלושה   ,  דבר ש קודם  לכן לא היה עולה על  דעתו,  משפחה
מכונ ות  .  הוא כבר  לא שו תה  מ שקאות  אלכוהוליים ואיב ד א ת הד חף לעשן. לדיםי

.   הוא גילה שביכול תו לדבר באופן חיובי. ההימורים אינן מושכות או תו יותר
במשך  עשר שני ם הוא הרכיב  מש קפיים .  ה חלמ ה גופניתגם תומס  אייך  חווה  

גיית זמן קצר לאחר שהתחי ל להפנים את אנר. בשתי העיניי ם+ 3.5מספר 
א ך החשו ב ביותר  עבורו   . כיום  הוא אינו ז קוק ל משקפיים. עיניו החלימ ו, הריפוי

 . היא העובדה  שזכה מ חדש ל האמין באלוהים
אף פעם לא יכולתי להאמין שיהיה ביכולתי לחוש באופן מיידי את הרוח "

ב אופן , ובכל כך הרבה אושר בתוכי, הבלתי מו חשית והכל כך מ רוחקת הזאת 
אם מישהו היה .  דרך ברונו גרונינג וספיגת הזרם המרפאשהתאפשר עבורי

אני  מרגיש   .  עכשי ו זה שונה. הייתי צוחק  לו בפנים, מספר לי על כך  קודם  לכן
לא ניתן להביע זאת  . הוא רק אור ואה ב ה. את אהבתו ה אבהית של א לוהים

אני מודה לברונו גרו נינג מעומ ק לבי שדרך . ניתן רק לחוות זאת, במילים
אלא שזכיתי ביכולת , לא רק זכיתי לקבל את בריאותי מחד ש, יה שלוהמדיטצ

  73." ליצור קשר פעיל עם האור האלוהי שבתוכי
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 סיכום
 .  הייתי רוצה לסכ ם מה שנא מר עד כה, בנקודה ז ו

 : תו של ברו נו גרוני נג מס וכם ב מילותיו אלושי טבסיס 
שות את אך אסור לי לע, הורשה לי לעזור לאדם למצוא את הדרך לטוב"

 74." על כל אחד  למצוא  את דרכו בעצ מו. ההחלטה ע בורו או לכפות א ו תה עליו
  להפנים שוב את  כיצדידי ברונו גרונינג -אלו שחיפשו עזרה הונ חו  על

הוא  . אך על כל אחד לעשות זאת בכוחות עצ מו. אנרגיית הריפוי האוניברסלית
יר את מאזיניו לא ובד חיפו ת הזה, הסביר את חוקי עולם הרו ח ואת כוח המ חשבה 

אלא לשים לב לגופם ולתחושותיהם כך שיוכלו להבדיל , לחשוב באופן שלילי
אך זה היה באחריות  היחיד  להפוך לשלו את דברי  .  בין מחש בות  מסו גים שונים

 . העצה של ברונו גרונינג
 : הוא אמר

. כי אתם שייכים לו, עליכם ללכת בדרך האלוהים.  עליכם  ל לכת  בד רכי  הטוב "
אם א ין ברצונו ללכת בדרכי . כל אחד  חב זאת לעצ מו! נו לעשות זאתעל כול
 75." אין אפשרות לעזור לו, אין אפשרות לייעץ לו, האל

,  אז. זה תמיד  בא חריות היחי ד לש נות את  דרכיו או לפחו ת לרצות לעשות זאת 
.  הוא יכול להפנים את האנרגיה האלוהית, דרך המדי טציה של ברונו  גרונינג

ח ש בתוכו יג דל במ טרה לעשות את הצע ד הנחו ץ חזרה לאלוהים   לאחר מכן הכו
הגוף והנפש  , דרך התקפת כאבי הוויסות. ולשחרר עצמו מ מחש בות  שליליות

כאחד ישו חררו  מכל השליליות שהופנמה  דרך החשי בה השלילית והשתכנה   
כשבע קבות זאת   . כפי שכינה ברונו גרונינג את המחלה, וגרמה להפרעה, בנפש

עכשיו  על ה אדם שה חלים להמ שיך  . ננ קט  הצ עד הראש ון, המגיעה  ההחל מ
כי אין כאן המדובר ,  לשלוט במ חשבותיו כדי ל הבטיח שהה חלמה תיש מר

בתהליך מכני וה אדם אינ ו  פטור מל בקש  מאלוהים  לשחרר אותו  מתוצא ות  
החל מה  ,  לפי השקפת  ברונו  גרונינג.  האנרגיות השליליות  שנגרמ ו  בגופו  ובנפשו

 .  אק ט של  חסד  אלוהיהיא ביסודה  תמי ד 
אלא גם  , תו  של ברונו גרונינג לא רק מ קבל החלמהשיטאדם ההולך בדרכי 

הוא יכ ול להעריך את אלוהים , דרך  מה שהוא  חווה ב גופו וב חייו. מקבל עזרה
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כיון  .  א מונ תו באלוהים  וב טוב  תמ שיך לגדול  בתוכו, כתוצאה  מכך. יכול-הכל
הולכים  ב אושר ובסיפוק , באה בה, הוא  יתמלא בשלווה, שהוא מפנים את הטו ב

לפנות את  , פירות המ חשב ות  השליליות,  הפ חד  והחרדה, על הייאוש .גדליםו
 . מב חינה רגשית  וגופני ת האדם מ תחיל לבנות  את ע צמו מ חדש . הדרך

 : ברונו גרונינג
, התפתחות רו חנית פרושה ששוב האדם יכול לקבל שד ר אלוהי דרך נשמתו"

 76." זויכולת שאלוהים נתן לו מסי ב ה 
הגוף וחו שיו במיד ה הולכת וגוברת מת חילים להגיב לטוב ולרע ולומדים  

לאט ובב ט חה נח שפת ליחיד מ טרת קיו מו   . לחסום  מחש בות ו תח ושות  שליליות
הוא  מגלה שיש בזה יותר  . על פני כדור הארץ דרך הפנימיות המת חזקת ב ו

,  ך מחש בתונעשה ברור יותר  ויותר שדר. מאשר רק סיפוק צרכי הגוף  הבסיסיים
פגה . ידי הבחירות האישי ות של ו-מונ חים על , החלטו תיו ופעול ותיו, ומעל לכל

המודע ות המו גבלת להיות ממוצע והו א רואה עצמו כמישהו הנמצא במרכז   
 .רוחו  מתחילה להתע ורר. התרחשות  במי מדים קו סמיים 
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,  עתה. כוח ות רו חניים פעיליםמהדיון ה קודם נ היה די  ברו ר שמח שבות  הן 

ניתן , האדם-ידי צפייה זהירה בהשפעתן על בני-על.  קיים מספר רב של מחשבות
לכן אני  מ דבר  על מ חשבו ת  חיוביות  או   . לעשות הב חנה  בין השפעה  ב ונה והור סת

 . שליליות
ניתן להוכיח שיש קשר  ברו ר בין מחש בות שליליות וה ת וצאה היוצאת כמ חלה  

השפעת  ,  פן נית ן לדבר על העלאת  מוד ע ות הבריאותבאו תו או. באנשים
 .  המחש בות ה חיוביות  על ההח למה

אך מ דוע  מ חשבה  שלילית מזיקה  לאנשים ול מח שבה  חיו בית יש  השפעה  
לכן ראוי לדבר על . זה חייב להיות כתוצאה מאנרגיה רוחנית נס תרת? הפוכה

 . הרסני ות, ואנרגיות שליליות  מ שתקות,  מ חזקות,  אנרגיות רוחניו ת חיו ביות
לא ניתן להגן על דעת מדע נים רבים שמחשב ות אינן יותר מאשר תהליכים 

עובדה  מוכ חת  ברורה הי א שניתן לשדר  , להפך הוא הנ כון.  כימיים במ וח-אלקטרו 



 תו של ברונו גרונינגשיט: 3פרק  110

ראה   (מחש בות  מאדם  לרעהו בתנ אים הנוגדים  את כל  חוקי ה קרינה המקו בלים 
 ). 4גם בפרק 

יח ו ש שמה  שהיה  בעבר  ,  ה מוותמי ש חווה  את ה שינוי ב גוף   האדם  מיד לא חר 
.   בל בדהאדם הוא  מעבר  לגוף חי ונושם: עכשיו הוא ודא ו ת פנימית, ספקולציה

מה   . נעלם משהו שע שה את הגוף לאדם, קיימת תח ושה ברורה שדרך המוות
מ עביר א ת הת חוש ה שהגו ף הו א רק  קליפה  מ מנה  משהו  נעלה נית ק  , שנשאר

 ".  מוו ת" עצמו דרך ה
,  עולה צורך לקבל שיש עוד מישור, למהות התמותהאם אדם רוצה להתקרב 

 . בת חושו ת ושהו א למעשה  מהות הא דם, ב חיים, התו מך במ חש בות, מלבד ה גופני
 : ברונו גרונינג ראה ז את כך

היא  , האדם הוא רו ח עם נש מה  ובמשך ת קופת חייו על פ ני כדור הארץ"
 77." משתכנת ב גוף

כלי זה ה וא  . ה חומרישאיפ שר לאדם לתפקד ב עולם , הוא ראה בג וף ככלי
אך הוא  דו רש קשר עם הרוח  והנשמ ה לצורך קיומו כצורה   , מתנה  מאלוהים

הכלי  .  האדם  נ פרד מהכלי שלו,  כשמתרחש  המ וות.  חיצונית  של הא דם, נראית
 . מיד מ תבלה ו מתפרק בעז רת אנרגיה מו מרצת, שאבדה לו הצורה א ותה קיב ל

ר ור ונראה לעין בזמן  התלות העצומה  של הגו ף ב נפש וברוח נ גלית באופן ב
דרך תוצאות   , באו תו אופן. עקב ת וצאות השיל וח לחופשי ש בפירוד,  המוות

ניתן לצפות ביחסי  התלות ביניהן במהלך  , המחש בות ה חיוביות ו השליליות
 .  תקופת החיים

שברור כי הן מלאות באנרגיות שונ ות  , מאין מגיע ות מ חשב ות אלה, עכשיו
,   ב מילים אחרות, האם מקורן ברוח  האדם? היכולות להזיק או להועיל לאנשים

או  האם הן  מ גיעות   , האם הרוח  האנו שית ש בפנים היא שיוצרת  אותן  בעצמ ה
 ?אליו ממ קור עליון

.  בואו נ סתכל שוב  מ קרוב  בדרך בה  המ חשב ות עו בדות  אצל האנשים
מהסתכלות  מדוק דקת נהיה  ברור שמחש בות שליליות וחיוביות כא חד מציג ות  

 .  ה מזכירים סגולות ש אופיין מנוג דאיפיונים מסויימים
לעיתים קרובות מח שבות ש ליליות מתפרצות לתוך מוח ם של האנשים ומענות 

זה כאילו הן רוצות להכריח את הנש מה לאפשר . אותם בת מונות כשלון ש ונו ת
 . דאגה  ושנאה,  להן כניסה במטרה ל מלא או תה בפחד
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הן . עין אלהבתנאים רגילים האדם לא מושך אליו באופן מודע רגשות מ
שאיפות לפשוט שם ולעיתים קרובות הן מתנגדות בתכלית לרצונות ו

במקרים רבים ניתן לזהות . לעיתים הן מסכלות כל אושר אישי; אישיות
שדרך מחשבות מסויימות מטרתה , אפילו תכנית פעולה המתוכננת בזהירות

 ,כעס או חמדנות במטרה להרוס קשרים בין אנשים, לעורר תחושות קנאה
 .בטחון עצמי ואהבה

למ רות זאת הן  מ גיעות  ? מי נושא  בש מ חה בא מת ח תו מ חשב ות שכאלה
הן   , בכמויות  משתנ ות ואם  האד ם מעניק  להן אפילו כמות  קטנה  של אמ ונה

,  באנשים  מסויי מים. משתלטו ת עליו ונראה  שנהנ ות מה עינוי הרגשי של  קורב נן
מ עוותו ת  ,  אישיתהן כל כך חזקות שהן מונעו ת מהם כל אפשרות לקבל החלטה

אנחנו ק וראים לזאת . את אישיותם וכובלות א ת  קיומם הרו חני וכוחם לעצ מ ם
 . התמכרות

הן אף פעם לא דוחפות עצמן לתוך מו ח  . מחש בות חיו ביות הן שונות  לחלוטין
הן מ עוררות ת חושה   . יד  ה מושט ת לעזרה , אלא  הן יותר כ מו  נשימה, האדם

יש צורך להתאמץ כדי להחזיק  . ימשחררת נעי מה ומכב דות  את רצונו החופש
 . אחרת הן בור חות, בהן

ובז מן מת ח הן  מספ קות  ,  לעיתים קרובות  הן מ מלאות  אנשים באה בה פנימית
שלווה בלתי צפויה ומ ספק ות תשובו ת ופתרונות שהר וח האנושית  המ גששת  

 . לעולם לא היתה מסו גלת למ צוא בכוח ות עצמה 
,  תקר ית שכל אדם חווה, אינטואיציה, אחרים, רבים יקראו לזאת השראה

זה קורה לעיתים   . שנ היה מו בן מא ליו, פתרון פתאומי ל מצב מ סובך, למשל
בהבזק המידע או תו חיפ ש והרעיונות להן הוא . כשאדם מתעורר לאחר שינה

 . הם  מתבהרים ב מו חו כ אילו הם הגיעו אליו  ממ קור  לא ידוע, זקוק
 : קורט  אלגייר כותב, Die Wunderheiler,  בספרו

או מרים , אך גם  או מנים וסופרים, טכנאים רבים,  מדענים,  תו של  דברלאמי"
או כשהיו  במצב  , פתאום הגיעה  אליהם ב שנתם, שהפתרון לבעיה שהציקה ל הם

ולעיתים קרובו ת התב רר שהמצאה או ת גלית  . ל שינה בין ערנות, של נים לא נים
 . נ עשית ב מקו מות ש ונ ים בעולם באות ו הזמן, מדעית

 : סוקרט ס כבר א מר
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אלא  , לא ע קב  הידע שלהם, גיליתי שסופרים מ גיעים להישגים בעבו דתם'
שלפעמים   , כמו  נביאים  ומ גידי עתידו ת, הודות לכו ח  טבע  מ סויים  והשראה

 ' !אך אינם מבינים  מה הם או מרים, אומרים דברים נעי מים רבים 
 : יוהן וופגנג וון ג טה הו דה

 ' .אני אותםלא , השירים יצרו אותי. כתבתי את  דברי כמ ו סהרור י'
  :וולפגנג א מדא וס  מוצרט א מ ר'
אלא  ,  אני לא ש ומע  חלק א חד של ה מו סיקה שלי  לאחר קו דמו, בד מיון שלי'

,  כשדברים מתנהלים היטב. ני יכול לתאר איזו הנאה יש בכךיא. את הכל יחד
, או בלילה כשאני לא יכול לישון, כשאני נוסע בכרכרה או י וצא להליכה

 78" ' .אין ביכו לתי לומר,  מאין או איך. לתוכיהמחש בות  מת חילות לזרום 

ללא הרבה  . יש מע ט מ אוד  הגיון בהנ חה  שמוד עות הא דם היא  מקור   המחש בה
הרבה מע בודתם   " קיב לו"גטה ו מוצרט  , מחש בה ברמ ה האינטלק טו אלית

ברור שהיתה להם גישה לידע שהוא מעל  לסיכום כל חוויותיהם . המדהי מה
זה מזה  הם הביע ו את  האמונה  שעב ודתם לא   באופן  נפרד .  האישיות המי וח דות

 . נבעה מת וכם
ניתן להבין את ההקבלות ש סקרנו רק אם נראה שמ קור  המחש בה הוא  מעבר  

באותה  ד רך שמחשב ות יכולות להיות  מועברות  מאדם לאדם  . לרוח האדם היחי ד
 ניתן ל הסיק ש מח שבות  יכולות לה יות מו עברות  מ מישור  – וזה כבר  אושר  –

 . מ ה שלעיתים  קרובות נ חשב כהשראה, חווייתי עליון
יש  צורך  , בה משך להנ חה  שכך הוא.  אך מק ור ה מחש בות  תמיד  מ גיע מהרו ח

הבנה ו מידע  כאח ד  ) א לוהי(מ קור ;  לקבל את קי ום הרו ח שיכול ה ליצור מח שבות
 . וא חד  המשתרע הרבה  מעבר לתפי סתם ובינתם ה אישית, העומד  לרשות אנשים

יכל במילים פשוטות להעביר מידע זה ברונו גרונינג זיהה הקבלו ת אלה ו
אלא בעזרת   ,  הוא  הסביר ש אדם  לא יכל בכוחו ת עצמ ו ליצור מח שבות. למאזיניו
אך  , הוא ה מקבל. מ חשבות  נשלחות   לאדם. היה רק בע מדה להפנ ים אותן, רצונו

כי הו א יכול לשקול את המ חשב ו ת אותן קיבל וגם  יכול , באותו הז מן המש דר
הוא י כול לא רק להפנים את , ג יה הנמצאת לרשותועקב האנר. להעבירן הלאה

אלא  גם להביען במילים ולכותבן או להחל יפן בצורה אחרת של , המחש בות
 .פעילות גופנית
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ו אנשי ם יכולים להפנימם , שירי גטה  מועברים  באופן מילולי או  בכתב
יכולים להיות מועב רים למילים או להפוך לסיבה למעשה  שניתן לראו ת  , ובחזרה
כל אח ד מא מין שה שירים והיצירות המוסיקליו ת הנהדרות הגיעו  מג טה  . ץמב חו

עבודתם הגיעה  מ מקור  אינו כי  ו מתעלם מה עו בדה ששניהם הו דו , או מ מוצרט
 . ידוע

, רקע המח שב ה האנושית משתקף ב ביטו יים אופייניים כגון, באופן סמלי
 ." אני  אחשוב  על כך" או " עלתה בי מ חשבה "

מ קבל מ חשבות נ עלות  הוא זה האין זה יד המקרה  מי בנקודה זו יש לציין כי 
יצירתית זקוקות לד חף מ ודרך   ועבוד ות אנושיות ב עלות איכות מעולה . ומי לא

אולם חשובה באותה  מידה האישיות האנושית   . מעולם המ חשבה של אלוהים
להביע א ותה  , בש מירה ע ל טבעה, שיש ביכולתה  לקבל זאת ואז, המתאימה 

אלא ה וא  משקף   ,  אי נו בו בה הנ משכת  בח וטי  אלוהיםהאדם .  באמצעי  המתאים
 .  בהתאם לאישיותו א ת האור  האלוהי בעולם הח ומרי

אם אנו יכולים להמשיך בעקבות ההנ חה שמ חשבו ת נש לחות אלינו מ מקור  
 .יהיה חשוב  ביותר לגל ות יותר בעניין ט בע אות ו מ קור, עליון

רק א מונתו  . כוניברונו גרונינג  קיבל את  הי דע שלו  מבלי לקבל  חינוך  תי
 . העמוקה  הקנתה לו  גישה לת חומי הרו חניות ה אנושית

מצד א חד  נמצא  .  הוא היה  משוכנע  שה מין  האנושי מ וצב  בין שני כו ח ות
,  הרוע, מצד  שני נמצא  ק וטביות ו הנגדית ; מק ור החיים,  מקור כל הט וב, אלוהים

ת  פסגת כל האנרגיו,  שאלוהים,ברונ ו גרונינג  ה כריז ללא פשרה. או השטן
.  היו הוויות ממשי ות, פסגת  כל האנרגיות השליליות, וה שטן, החיוביות

, התפתחות  האדם  קרתה  בעיצ ומו  של המ תח  בין שני  כוחו ת  הרוח  המנו גדים  הללו
משרת א ת מ טרת  , ובניג וד ל מה שה תכוון, למרות שכוח  הרוע ב סופו  של דבר

 . כפי שיתבהר מאו חר יותר, האלוהים
במילים ,  נובעים מעולם המ חשב ה האלוהיתכל המחשבות והר גשות החי ו ביים

יריב  . ב אופן רציף הוא שולח לא ד ם את מ חשבו תיו. מקורן  מאלוהים,  אחרות
כישויות ר וחניות הן  בלתי נראות   . האלוהים עובד  על רוח  האד ם באותה ה דרך

ו היא זמינה לאדם בדרך  , שפת הרוח היא המח שבה.  לחושים הגופניים של האדם
 .למק ו רהכלל מבלי שיהיה מוד ע 
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 : ברונו גרונינג א מר בא חד  מנ אומיו
,  בהתחלה. הוא רוצה אותו כזה. טוב ובריא, אלוהים ברא את האדם הגון"

זה היה   . הרמוניה ובריאו ת, המין האנושי היה קרוב  לאלוהים והכל היה אהבה
,  מע בר לאיחוד זה, הראשון האזין לקול הרוע אך כשהא ד ם. איחוד  מושלם
תה ום ג דול  .  שם–והא דם  , ק  ומאז אלו הים נמצא  פההאיחו ד נית ,  כשעשה זאת

,  א דוק  ככל שיהיה, האדם  בע צמו.  אי ן כל קשר ביניהם.  נפער בין אלוהים וה אדם
,  יהיה במהלך  חייו  תחת  הת קפה מת מדת  מצד  הרוע, ואין חשיבו ת עד  כמה  יתפלל

אתם  חווים  מזל . ה געתם  לנקודה נמ וכה זו ב מסלול  החיים. ויישאב למע מקים
,  אני קורה לכם  לא לשקוע נ מוך י ותר. ב  ומ חלה בלתי  נית נת לריפויכא, ביש

! עלו מהמע מקים ואני אבנה ג שר מכם מעל לתהום. אלא לשנות את דרכיכם
ואין  , אין כא ב, כאן אין  מזל ביש! עיזבו את  דרך הס בל ועלו  ע ל השביל האלוהי

 79!" םדרך זו  מו בילה חזרה לאלוהי. כאן הכל טוב; משהו שאינו  ניתן לריפוי
קונפליקט הנש מה בין מ חש בה חיובי ת ושלילית ,  תו של  ברונו גרונינג שיטב

הא דם  , רק דרך סוג המ חשבה. הוא המאב ק של האדם בין אלוהים לישות הרוע
א ם הוא שומר על קשר עם החיובי והטו ב או עם  ; מחליט ב מי הוא מ אמין

 .השלילי והרע
א ת דרך פעולתו של משקפים , שכבר תוארו, איפיוני המחשבו ת החיובי ות 

אלא רק ד ופק בשקט  בדלת הלב  ,  עצמו על האדםאת  הוא לא כופה . אלוהים
 .האנושי בתק ווה שהא דם יאמ ין לדבריו

שעד היום ניתן  , קול ה מגיע  מעב ר לאחדות בין אלוהים והא דם, מצד שני
בעיקר  ,    מסת ער על  חושי  האנשים,הרוע, לשמוע  אותו  דרך ה מ חשבה   השלילית

 .  בני סיון להשתלט עליהן, ותיהםעל תבניות מ חש ב
בים של  , ל גרום להם, הוא רוצה לכבול אותם לע ו לם החיצון של האשליה

לשכו ח את מקורותי הם ותפקידיהם הנעלים ולכבול אותם למישור הקיום , דאגות
ללא ליאות הוא סותר כל מחשבה טו בה ומו שקעת   . הנראה ותשוקותיו המ וגבלות 

ובכל אמצעי מנסה להרוס את   , פק ותבמספר רב של מחשב ות המכניסות ס
אמונתו  של הא דם ב אנשים  אחרים  ובכך  מנתק  את  ה קשר שלהם עם  מ קור  

   .המחש בה האלוהי
 : בשיחה ברונ ו גרונינג  אמר א ת הדברים הבאים ב קשר לנו שא זה
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שהאדם לא קיבל את הדברים , האדם כבר אינו יודע שאלוהים מדבר אליו"
כי הוא חסם , וא אפילו לא בעמדה לקבלםהיום ה; הרבים שאלוהים הכין עבורו

שו ב וש וב ה מ חש בות השליליות  מת גלות  .  עצמו  והוא  בהת מדה  מש קיע  זמן ברוע
 80."שוב ושו ב הוא  מע סיק ע צמו בא סונות ש הוא  מגלה בג ופו. לו

דרך מ חש בותי ו הוא מכו ון לטוב א ו  . האדם  חשוף לה ד רכה רוחנית, בכל רגע
 .לרע

 :ברונו גרונינג ת אר זאת כדל הלן
81. " האחד  מנ חה והא חר מ תעה–ישנם שני סוגים  . אין אדם שאין לו מ דריך"

 

יש  . ידי השוואתן  לרדיו-שוב הוא  הס ביר את ההת רחשויות הרו חניות  על 
כל עוד  המכשיר נשאר מכוון  . לכוונו לתדר הנכון במטרה  לקבל שדר מסויים

 . לא ניתן לשמוע אף  ת חנה א חרת, לתדר
 בכו ח רצונו להתכוונן למחשבות חי וביות  באותה דרך האדם יכול להשתמש

.  הוא יכול להתכוונן לשדר האלוהי או ליצור קשר עם שדר השטן: או שליליות
לא יוכל , כי הוא חשף עצמ ו לאנרגיות שליליות, מי שמלא ב מחש בות שליליו ת

עליו תחילה להיפטר ,  דרך כוח רצונו. באותו זמן לקלוט מ חשב ות  חיוביות
 .פני שיוכל לחשוף עצ מו לשדר ה אלוהימהמ חשבו ת השליליות ל
 : ברונו גרונינג א מר

? האם אתם  רוצים שאשקר   לכם ואומר ש עליכם להסת מ ך רק על א דם כ מוני"
ומ תי  . איך אתם מפנימים א ת ה אנרגיה החיובית ,  זה תלוי בכם, חברים, לא

רק כששחררתם את עצ מכם מ הרוע ובא מת אין לכם ? ביכולתכם לעשות זאת
אז פיתחו  את לבכם   . להפנים את הא ח ר פני כן אין ביכולתכםל. שום קשר אית ו

רוב  האנשים אינם מי טיבים  !  סלק ו  את הבעי ות והצרות! ונערו את כל הש אר
 82." גם זה הרגל. לדעת מלב ד להמציא ב עיות  חדשו ת

כל אחד  חופשי להקים  חיץ רוחני בינו  לבין אלוהים  ולחזק א ותו עם כל  
אלוהים משעב ד עצמ ו  . ל מעשה לא נעי םכל מלה  שלילית וכ, מחש בה שלילית

כך שכאשר האדם שם   , אלוהים אף פעם לא ישפיע.  לרצונו החופשי של האדם
הצד  השני  מרחיק  א ת האדם  מכל ה טוב  אם  .  אלוהי ם נסוג, את מ בט חו  בצד ה שני

 . האדם מאזין לו
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  ה שהוחזרכישות זרה,  את עבוד ת האלוהיםהציגבדבריו ברונו גרונינ ג 
 לאיזשה ו רקיע   הלא חר שאנשים  רבים שילחו  אות, י ותרלסמיכות  קרובה 

שלעיתים תכופות  מתייחסים אליו  בחיוך  מו חל   , דרכו יריב ה אלוהים. מרוח ק
   .שוב נהיה ב אופן ברור יריב ממ שי של האנשים, כאיזשהו טיפוס  בסיפור אג דו ת

אומו ת  , באופן אינטואיטי בי. הידע לרקע הטוב והרע ב ח יי האדם הוא עתיק
  ,ישות  מ משית וז מינהכאלוהים מצ טייר . על-ות  בכך פעולה ש ל בינת רבות מזה 

ך רואים  "סופרי התנ. כפ סגת כו חות ה חושך  המאיי מי ם תמצויירוהרוח השלילית 
נסיך  , השטן, הרוצח מאז י מי  בראשית, הוא המפתה. יריב אלוהים, בו כאויב
 . עולם זה

מ חשבה  "ו, ומצורת חשי בה ז חל ניתוק  , במהלך ת קופת ההארה , 18-במאה ה 
קיום הכוח הרוחני  . נהיו המד ד לכל דבר" הבנה אנ ושית  בריאה"ו" הגיונית
 . נדחה כשרי ד מי מי הביניים, אישיה, השלילי

,   המכשפותירק  חיש בו  על  כל צייד, מסקירה  היסט ורית ניתן לה בין כל זאת
טי מציה לרדיפה והרשעת   יאיך הרוח  השלילית הזאת נ תנה לעיתים קרו בות ל ג

 .  ליוני חפים מפשע  עונו והועלו  על המו קד בז מן  האינקוויזיציהמי? אחרים
מאוד  מסוכן להתכחש לכו ח שיום אחרי יום מוכי ח את קיומו ב מימ דים  

מיליוני  על גבי  מיליוני אנשים   ,  רק ב מאה  שלנו. מפחידים  הולכים וגו ברים
שבמדד  שלא  , הם זיכרון מבעית  להשפעת ההרס של הרוח ה שלילית, שנרצחו

מ מון  ,  ודרך  חזיונות  כוזבים של כוח,  שיל ח  אדם נגד  אדם, ותו  בעברנודע שכ מ
 . הפך אנשים לחיות ח סרות ר גש,  ודת או אי דיאולוגיה פנ טית
 :  שנה והביע זאת  במילים הב אות2500לאוטס זיהה זא ת לפני 

והתנהגותו  מראה אם  ,   הוא קובע את  גורלוכיצדבידי הא דם  נת ונה ההחלטה "
 83." מ ועילות או  מזיקותהוא חוש ף עצמ ו לאנרגיות  

כל מ חש בה ש האדם  מקבל  משפיעה  , בהתאם לכו חות הרו חניים ה פנימיים שלו
ובהת אם  למידה  בה הן  מ מלאות  , מחש בות  הן זרעים רו חניים.  על כל נסיבות   חייו

,  הן יתגלו  כ מזל טו ב או  ביש  מזל,  את אמ ונתו  והכרתו הפנימי ת של האדם
 . ת בע ולם הג שמיא ו אפשרו יות רבות א חרו, בריאות או  מחלה

הוא יכול  . האדם יהפוך לבורא במ סגרת  בחירתו, בהתאם לרצון האל, וכך
להשתמש ב חיות או  בכוחו ת הבריאה המוענ קים לו כדי למלא את מ חשב ותיו   
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.  או  ביכולתו  להתנגד ל מצוות  האל, ש מקורן  ברוח ה אלוהים,  באנרגיה וב חיות
, וחני של אלוהיםאם  הוא כובל את רוחו לת חו ם הר, דרך מחש בות  חיוביות

ה וא  יהיה כמו אגם  שלתוכו  . זרימת האנרגיה האלוהית   תתחדש  באופן ק בוע
ומהיתרה הוא יו כל לדאוג לשט ח א דמה   , צלולים, זורמים בק ביעות  מים מ תוקי ם

 .ה מים באגם זה צלולי ם כך שהרקיע משת קף בת וכם. נרחב
מזייף  ו בהתמ דה  , דרך מ חשב ות שליליות  האד ם מכלה א ת האנרגיה  שניתנ ה לו

שבשלב מסויים ימ קמו אותו בכלא אכזר שמ מ נו לא יוכל להשתחרר , קשרים
מי מיו  ,  ה וא הופך לביצה;  סכר  חוסם  א ת דרך ה מים לתוך  האגם.  בכוחות  עצמ ו

 . הקרקעית שלו תירק ב ותה פוך לשחורה. דלוחים וה חיים בתוכו י גווע ו 
 מתוך   מתוך  בורות  או ,  מה על  אלוהים לעשו ת כשה אדם או טם  את  מו חו  מפניו

אלוהים נאלץ לצפות בא דם נ סוג  מה דרכתו ע ד  לנקודה  בה הא דם אינו   ? רצון רע
ידי -מו מרץ  על, עד  שהאדם  קורא  לאלוהים, מבין עו ד א ת קריאת ו של  א לוהים

לעיתים קרובות רק כשהוא נמצא   . סבל ובעיות שהתע וררו כתוצאה מהתנהגות ו
למשל   ,  ב מצב כזהאז יש לו יכולת לק בל את המ סר שאלוהים שול ח לו, בקושי

 . ולהיא ח ז ביד המ ושיעה, דרך דברי אדם א חר
   :ברונו גרונינג א מר

אם  הוא מפנים את כו ח  .  הוא   מטפל בעצ מו ו בגופואיךזה תלוי ביחי ד "
אך אם הוא  . אז הוא יזכה בהגנה, האלוהים ונשאר תחת הה ד רכה האלוהית

 84." ה וא לא יזכ ה בה יותר, ינטוש הדרכה זו

יש  להשוות א ותה לילד  . כפי שאנשים מ אמינים, מאלוהים מחלה  אינה עו נש  "
הם לא יכולים להגן , אין בי כולת ההורים לשמור עליו עוד. העוזב את בית הוריו

אסור  לנו לשכוח  שאנ חנו ילדי ו  .  גם אנ חנו  עזבנו   את אבינו  שבש מים.  עליו יותר
נמצא  והוא י עזור לנו ברגע ש! רק  הוא יכול לעזור לנו. הבלעדיים של אלוהים
85. " את הדרך חזרה אליו

 

ברונו  גרו נינג לא רצה להפחיד , למרות דבריו הכנים בקשר  לרקע הטוב והרע
הוא  רק רצה  להראות לאנשים איך  . או להכין את הקרק ע לקיצ וניות דתית 

מצב העולם כיום מ ראה באופן ברור ביותר . להתגבר על דאגותיהם  ובעי ותיהם
האנרגיה השלילית היא גרועה יותר שבורות בקשר לתגו בות ה אפשריות של 

 . משלוות ההארה
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לחיים  הפנימיים של כל א חד יש   ! למרות זאת  כיום הדרכה זא ת חשו בה בי ותר
כל היצירות בעלות הערך של העולם החומרי מב וס סות על  . גם גילוי דעת חיצוני

,  מקורו ברוח הא דם, כל הישג טכנולוגי, כל כלי נשק, כל בית. מחש בות
לפני שקיבל צור ה חו מרית דרך העב ודה  , אופן בלתי נר אה תחילהב, במ חשבותיו 

משפיעות  באופן , שהתפתחו דרך רו ח ה אדם, צורות  אלו. הגשמית ה מתאימ ה
חיובי או שלילי על תחושו ת וחוויות אנשים א חרים והתפתחות השימ וש בהן  

העבר  . אותו דבר  תקף גם לגבי המלה המ דוב רת או הנכתבת. לטוב או לרע
מניה וכו ח התקש ורת הן דוגמאות שלא ניתן לשגות בהן לגבי הדרך הקרוב בגר

בה מ חשבת הי חיד יכולה להשפיע על ההכוונה הרוחני ת של חוגים  חברתיים  
 . בעיקר ההמון נת ון בח וסר י שע לרחמי ההשפעו ת השליליות . אחרים

הבט חות ו מילים מ חמיא ות י תעתעו שו ב ושו ב ב מי שלא  למד להס תכל מעבר  
 . להתרחשויות

מ צהירות על ,  אלא יצירות ספרותיות א חרות,   של גטהFaustא רק ל
ארץ   או מר לין. ההשפעות הנסתרות של הר וח השלילית על החברה ה אנושית

לא רק מציגים את הרו ח   ,  של סטפן הייםAhasver  או, של טנקר ד דורס טברן 
אלא רואים מע בר לו כו ח מ שמעותי  שיש לו השפעה   ,  השלילית כאויב חיי הי חיד

 .  סו וית עצו מה על כל המצי אות הח ברתיתמו
 ?איך יכול האדם לשחרר עצמ ו מא חיזת הדיכוי וה סבל

 ?איך הוא יכול להגן על עצמו  מהשפעת הרו ח השלילית המ איימת וה חזקה
 86."יכול-אך אלוהים הו א  כל, השטן חז ק"
אלא יהיה גם , מי שמשרת א ת אלוהים לא רק יקבל תמיכה מכו ח הא לוהים"
 87." ה ו א יוכל להשתלט על השטן, ח האלוהיםדרך כו . מוגן

ב רונו גרונינג הבהיר  , בצורה שאינ ה משת מעת לשתי פנים, במילים אלה
כוח ה מאפשר  . למאזיניו מה  מפת ח באנשי ם כוח הק שר עם רוח  ה אלוהים

יתרון   "להם ב חיים " שת מיד יה יה"הוא  ביקש  מ מאזיניו  . להשתלט על ה שליליות
 . ג ד האוי בוקורא להם להתא חד נ "על הרוע

הבה נתא חד  ב מאב ק נג ד ה רוע ונצעד  יח דיו ב שביל ש באמת  יוביל א ת כל  "
 88." האנשים לטוב
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אליהם  , טובים, א ני רוצה שתחיו חיים ברי אים! אני קורא לכם לסדר"
אל תפקירו . בשד הזה,  ושלא תדאיגו יותר את עצמכם במפלצת,אלוהים התכוון
אם תעש ו כל  !  ד חו א ותו, לא,  ותואל ת סבלו  א, אל ת שלימו  א יתו, עצמכם בידי ו

, אז הכל יהיה שונה. אז תהיו משוכנעים ש אתם עושים את הדבר הנכו ן, זאת
אלו הים יתחיל לפעול בתוך  ,  כלומר, רק  אז  החיים ית חילו. יהיה הרבה יותר ט וב

 89." האנשים
ברונו גרונינג  רצה להסיח את תשומ ת הלב לחוקי הקרב ב מאבק   , בדברים אלו

אך הייתי  , בעיקרו של דבר כבר  דנו  בדברים אלו. ל כל אח ד לנה לשע, רוחני זה
 : מעוניין לחזור עליהם כאן פ עם נוספת

,  על האדם לנתק עצמו ב אופן שכלי מכל דבר שהוא מח ש יב כמחלה בג ופו - 
לעולם  אין  להתנגד לשליליות  . עליו ליחל ש וב ל טוב  ולהפסי ק לחש וב  עליה

 .בעזרת מ חשבו ת ות חושות  ש ליליות
 באופן מודע וקב וע Einstellen*ערוך תנאי המוקדם הב סיסי לקר ב הוא לה - 

לאנרגיה האלוהית במ טרה  לשמור על הח וסן הנ חוץ ול הסיט כל מ חשבה   
 .שלילית

 .אלא דרך רצון האל הוא יכו ל להשיג הכל,  לעולם אין על האדם לדרוש - 
.   םולהפסיק להשתכנע  מכל דעה  ש ל אנשים אחרי,  לאלוהיםהקשיב עליו ל - 

כל ד בר שהועבר אליו  , עליו להעביר  ד רך תחושותיו  כמב חן, בנוסף לכך
עליו ללמוד  לזהות א ת  .  ולמס ו ר אותם בלב ו לאלוהים,  בדברים או  ב מעשים

כי שליליות לעי תים קרובות  קשה  , התשובות  והאזהרות  ברמת   תחושו תיו
 . מאוד לזיהוי

חר עושה ב ברור  אפילו א ם הא, י דאג ל א לגנות אדם א חר, מי שמו דע לזיקה זו
אלא הוא  ,  כבר ברור כי האדם אינו רע מטבעו תהן שעוכל זאת כי. מעשה שלילי

 .רק משמ ש ככלי בידי כוח ות  הרוח השליליים
 : ברונו גרונינג ה ביע זאת  במי לים הבאות

כשהוא  [...] אלא , רע[. ..] הוא אף  פעם אינו .  האדם הינו  ונשאר אלוהי"
הוא הופך לכלי משחק זמין בידי , עצמו ממנ וומרחיק את [...] נוטש את אלוהים 

                                                 
 12 עמוד –ראה הסברים  *
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זה אינו . הרוע תופס ומ חזיק בו והאדם הופך להיו ת משועב ד לו. ישות הרוע
 90." זוהי ישות הרוע,  האדם העושה  מעשים רעים

ידי רעהו היא  לסג ור את   לבו -אז החו בה הראש ונה של ה אדם ה מותקף  על 
אס ור ,  אם מת עללים בו.  לשליליות שברור כי הא דם  השני פתח  את  לבו  בפניה

אלא עליו לקשר עצמו באופן מוד ע לאנרגיה החיובית כדי להסי ט  , "להחזיר"לו 
ע ליו להתנגד לו בשלווה   , ובעזרת המח שבה או ה מילים, את המשא ה שלילי

 .ב דרך זו הוא  מגן  על עצמו וע וזר לרעהו לשחר ר עצמו מה שליליות. ובתקיפות
 : ברונו גרונינג א ומר כך

91." לכעוס פירושו שה פנמתם את הרוע. ם  אל תכעסו  על אישאף פע, חברים"
 

אני לא אכעס . כמובן שאתם יכולים לגש ת אלי ולתת לי אגרופים באוזניים"
עכשיו הוא ש חרר עצמו מהכע ס ועליו לקפוץ   ': אני אשמח בז מן שאומר. עליכם

 92." על ההזדמנו ת לגמול  בטו ב

 93. "  שלוהרוע  לוכד עצמו  ברשתותיו. אני אוהב א ת אויביי"
זה . אין להחזיר רעה תחת רעה, "מחזירים"אין זה סימן לחולשה כשלא 

 . דווקא  מראה על הבנה  עמ וק ה בחו קי הרוח  ושליטה עצ מית אדירה
לקורא המחפש תוכנית  בה  יוכל להשתמש עבור כל מקרה בו הוא נת קל  

לא תשרת בקביעות את  ” Fתוכנית "ניתן לומר כי ,  בשליליות מאנשים אחרים
בשלב  . ויהיה צורך ב טוו ח ר חב של ת גובו ת, כל מצב  שונה. רכי החייםכל צ
את  " לחתוך"יש צורך ,  ן שיש על כל אחד מ איתנו להגן על עצמווכי, מסויים

. הקשר עם אדם שפשוט מ ס רב להשתנות ותמיד  מד בר ומתנהג ב אופן שלילי
אך  מי   . לעיתים  דווק א דמ מה  עוזרת, קולנית, לעיתים גם נ חוצה  מלה חר יפה

ותמי ד מגי ב  בשלווה מלאת אה בה  , ששם לב לשמירת לבו ח ופשי משליליות
 .יח ווה שבכל  מצב  לבו ידריך אותו להתנה ג באו פן הנכון, ותקיפות

א סור ליפול , א ינו רע,  המ דבר  והמתנה ג בצ ורה גרועה,  כפי שאדם ה חושב
ב אופן בסי סי נכ ונה ההנחה  שמ חש בות  . בפח ולראות  בא דם ח ולה  כאדם רע

ליים גזלו  ממ נ ו את אנרגית  החיים  ולכן הם מכינים את ה קרקע  ומעשים שלי
א ך אסור לכך לשמש  בדרך  כלשהי כתירוץ לגנות  . לבעיות גופניות  ונפשיות

ברוב ; כי לא ניתן לדעת את הסיבה בגללה איפשר גישה לשליליות, אדם חולה
רחמים ו שכמותם מופיעים מ בלי , דא גה, פחד. המקרים הדבר לא קרה בזדון
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ולג בי רוב האנשים הם נחשבים   ,  להימנע מהם במצב ים מסויימיםשניתן
חוץ  .  באותו  ביט חון ק דום,   כי  אין ה ם יודעים לב טו ח באלוהים, כתחושות  ט בעיות

ישנם אנשים  מע טים כיום שיש להם שליטה מלאה  על מח שבותיהם  ובכך   , מזה
  כל השאר הם פחות  או יותר ב דרך להתגבר . שומרים על קשר רצוף  עם  אלוהים

 . על שליליותם הפנימית כל עוד הם רחש ו את היד ע
מקריבים  , ברונו גרונינ ג היה  ב דעה  שרוב האנשים  המ חו ברים  לשליליות

א ך בתוך לבם הם עדיין , עצמם להשפעות סביב תיות  שליליות ולחולשותיהם
שבורות  , ך נוקב באיומו ע ל פני האדמהכל כהכוח השלילי  הפך ל. שואפים לטוב
,  רבי ם מאלה הנחשבים לבריאים  מנקוד ת מב ט רפואית". דיול חס "היחיד נתונה 

ה מלה  , בכל זאת  חשפו את  גופם לא נרגיות שליליות אותן  הפנימ ו דרך ה מחש בה
כתוצאה מכך  מערכת הבקרה ה גופנית ש להם נמצאת במצ ב של  .  או המעשה
 שנחוץ רק ש חר ור שסתום כדי להפעיל את  קבוצת התאים לח שוף  והפרעה כז

הנפשית והרגשית של , המערכת החי סונית השכלית .   כמחלהזאת בצורה גלויה
ידי היחשפות  מ תמ דת להש פעות -גופם לעיתים קרו בות נ חלש ה מאז  הילדות  על

רק  קח ו ב חשבון  איך הרבה יל דים . השליליות שדבק ו בהם  דרך  מילים ות מונות 
. ובני נוער ב מהירות  מתמ וט ט ים נפשית כשדרישות  חסרו ת ערך מופנות  כלפיהם

 . תא בדויו ת מ דברת ב שם עצמהכמות הה
במשך עשרות שנים לאנשים  רבים מעולם לא היה כוח לעמוד על שלהם בפני  

מ חש בות חרד ות וכעס  מוד חק   , וברגשי נחי תות, קרובים ובני משפ חה שרדו  בהם
, הם פתחו את לבם לכו ח הש לילי שבהתמדה היד ק יותר ו יותר את חג ורת הס בל

מתוך רגש מו טעה של , אחרים כבולים. חוסר שמ חת ה חיים והאומל לות בחייהם
שנ ה  אחר שנה  הם  חשופים  . בקשרי נ שואים ש הפכו להיות עינוי,  חובה

חלק   . אינם מ וכנים להשתנותר שא, זוגם-בנימקר ינים לאנרגיות השליליות ש
אמהותיהם או סבתותיהם ס בלו משב ץ  , למשל, מהאנשים דוא גים במשך שני ם כי

הם מביאים  , דרך כו ח  המחש בה, אז. ומהמוחי והם  חושבים ש מחכה ל הם גורל ד
 .  הכי פחד והם על עצמם את ההתר חשות  מ מנה 
מועדים ל מזל ביש כי  כפי שהם פתוחים  , אנשים שהם במיו ח ד רגיש ים

מ תוך גישה  מו טעה של  . הם גם פ תוחים להשפעת ה שלילי,  להשפעת החיובי
ליות הם  פותחים   את לבם לכל ויש להם  קושי  לחסום  את ה שלי, בעלי טב ע ט וב

הם לוקחים על עצמם את בעיות האחרים כי . שאנשים אחרים מקרינים כלפיהם
ו תמיד  יש להם  אוזן ק שבת  לסיפוריהם הארוכים  ,  הם רוצים לעזור לכולם
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לעיתים קרובות  הם מתמלאים בר חמים על  רעיהם וכתוצאה מכך  . והנוגים
. להםסובלים מהתוצא ות ההרסניו ת המוזכרות המשפיעות לר עה על בריאותם ש

צריך שיהיה לאדם מה שהוא קרא  כי לעיתים קרובות ברונו גרו נינג ציין 
א סור לו לבזבז י ותר כוח  .  ו אסור לו לזנו ח את  עצמו,  אגואיס טיות  חיים בריאה

 .  ויגיע הז מן בו  הוא יזדקק לעזרה, אחרת ה ו א יצבור חוב , מאשר הוא  מפנים
ירות  לוק חים ובמה, בין האנשים הרגישים יש  גם כאלו הנפגעים ב קלות 

,  הם לעיתים קרובות סו בלים במשך זמן מ מ ושך עקב מלה זוע מת. דברים ללב
לעיתים קרו בות אנשים אלו  סו בלים . שלא היתה משפיעה  על אד ם בלתי רגיש

 . לאמץ  גישה  קשוחה  הנחוצה כלפי השלי ליותיםמ דולר שאעד 
הם מ קדישים  את  . אחרים אינם  מסו גלים לסלו ח לעצמם  על כישלונותיהם 

 .ייהם לנזיפה עצמית ו מכביד ים מאוד  על עצמם ע קב רגש ות שליליים אלוח
לא שדוגמ אות ללא סוף מראות איך . רשימה זו יכלה להימשך ללא סוף

 . במכוון הא דם סו טה לכיוון ט ווח שליט תה של ישות הרוע 
כ ס ף  ו חיי  ,  חו ש בים  ר ק  על   עב ו דה,   ש אינ ם  ח שים   ח מ לה כ לפי  א חרי ם,  אג ואי ס טי ם

פ ציע ה  או   , ך  חיי הם  ה ם יה יו  כ בולי ם ל אשל יה  זו   עד  ש מין   מצו קה לכל   אור . מו תר ות 
ב עזר ת  סב ל ה ם נע שים   מו דע ים ל סי בה   ,  ל עיתי ם  קרו בו ת. מש חר ר א ות ם  מ מנה ,  כאב 

 . חייה ם  מש תנ ים  לחל ו טין,   ו בר גע  ש הם  מ חלי מי ם,   ל חייה ם י ותר נעלה 
ישנו הגי ון , ייסורי ם ואסון, למרות שקשר עם הרוע יכ ול רק לגרום לסבל

אנשים רבים , בעזרת הס בל והייסורים. א חורי תוצאות הרות  אסון אלונסתר מ
חווים ב גרות פנימית ה מש חררת אותם  מהתפיסות  ה מוט עות של ה חו מרנות  

שאינם חייבים לעב ור , א חרים . ומאפשרת להם לחפש סי בה  נעלה יותר לקיומם
כבולים  , לעיתים קרובו ת  נשארים במצב  של קהות רו חנית עד  מו תם, שלבים אלו

ברונו גרונינג פעם , כ די להדגיש את הקשרים ה ללו. לנוחות ה חומרית ב חיים
:  הוא קיבל תשובות שונות רבות . שאל את הקהל שלו מה הוביל אותם אליו

אז הוא  .  אך אף אחת  מהתש ובות ל א סיפקה אותו',  קרובי משפ חה וכו , העיתון
 . ים אליוענה על שאלותיו שלו ו אמר  שזה היה הרוע בצורת  מחלה  שהוביל אנש

 94. " הרוע תמי ד מו ביל לטוב"
אנשים רבים צריכים ? האם לא ה סבל הו א ש גרם  לאדם לחפש  את אלו הים

לעבור מרופא א חד ל משנהו  במשך שנים רב ות לפני שה ם מבינים שיש רק  אח ד  
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כפי שברונו   , "העל של כל המין האנושי -רופא.  "אותו הם  שכחו) אלוהים(
על ההגיון הנ סתר  ,  שלוFaust-ופן דו מה  ב גטה  דיבר בא.  גרונינג קרא לאלוהים

 :מאח ורי פעולתם של הכוחו ת  השליליים

 95. " זה חלק  מכוח  זה שת מיד מ חפש את הרע וא ולם משיג  א ת הטוב"
ה וא י חפש ד רכים להחזיר לעצמו  . יודע  את  ער ך הגוף  הבריא,  מי ש חווה  סבל

  ר ק עכשיו ה וא מוכן לש חרר עצמו , לעי תים קרובות. את הבריאות שא בדה
שעקב יהירות  , מהדעו ת הקדו מות ה מושר שות ולהפיק תועלת מאפ שרויות

,   את אלוהים, לשנות עצמו ול חפש את הטוב; התנגד להן בעבר, אינטלקטו אלית
 . ולהאמין בו

,  כשאדם חווה א ת היותו ח ס ר אונים לחלוטין בפני מחל ה או סבל מס וג א חר
בפנים לענווה  אז  הוא  מוכן  מ, כשהוא הגיע ל קצה גב ול  יכולתו וכוחו תיו
מי שחו וה סבל  ,  לעיתים  קרובות. שבחיפוש כו ח עליון ולהשת טח בהכנ עה בפניו

יכול בפעם הראשונ ה בחייו  להרגיש ח מלה כל פי רעהו הנמצא  במצב   , שכזה
ול מעשה  ביכו לתו להתחיל לפתח דא גה  בלתי אנוכית לרווחת  , דומה לשלו

 .  אחרים

סיפרה לי , תה לקבל החלמהשזכ, חברה מ חוג ידידי ברונו גרו נינג של היום
אם היא לא היתה כל כך . שעכשיו היא אסירת תודה  עבור שנים של סבל

כפי  . היא  אף  פעם לא  הי תה מ תעניינת  בברונו  גרונינ ג או  בריפוי רו חני, נואשת
היא  התגברה  על כל  הדעות  הקד ומות  שהיו  לה ו היתה מוכנה  לשכנע  את   , שקרה
 .היא  מצאה  את דרכה לאלוהים, זאתהיא זכתה ב בריאותה  ואף מע בר ל. עצמה

עכשיו אני באמ ת יודעת  בפעם הראשונה איך להעריך את בריאותי מאז שזו   "
רבים אחרים שמעו על החלמ תי ויכלו . הושבה לי בעזרתו של ברונו גרונינג

 96." ח  שלי שכנע אותם"הד ו. לזכות בחוויה  דו מה
ו ו את  דעותיו   יש או מץ  לשנות  את דרכי,  ידי סבל-ש טולטל  על, כאשר לאדם

אלא גם  לאחרים  ,  ה וא לא  רק  עוזר ל עצמו, ומשכנ ע עצ מו  בכו ח הרו ח,  הקוד מות
.   ו הם הולכים בע קבותיו, העדים לשינויים ה גדולים  בג ופו וב חייו הנ גלים בפניהם

לח סוך  מעצ מם הרבה   צער ובעיות  אם ילמ דו  , ב דרך זו, אנשים רבים יכולים
ו את  מ לחמת ה קודש  לגאולתם  לנהוג בהתאם ל חוקי  החיי ם הבסיסיים  ויהפכ

 .כל זאת לא חר שהו שפעו מד וגמ ת ח ברם, העצמית
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  שלושומבו טא ב, הרוע הרווח כיום הוא ה מנ עות מצרכים מסויי מים בחי ים

 : המילים הבאות
 ."אין לי זמן"

,  פעי לויות בשעו ת הפנאי, חו בות  מקצו עיות: כל דבר א חר נד מה כח שוב י ותר
נד מה כבלתי אפשרי   ,  את הטוב  עב ור הגו ףאך למצוא  את הז מן בש קט  להפנים

 .    השעות שיש  לרשותנו  ביממה24-ב
 : ברונו גרונינג א מר פעם

אדם יכול  לפנות ז מן ולתת  הזד מנות לע שות  משהו  עב ו ר גופו כך  שיהיה לו  "
ועם  , כל כך הרבה אנרגיה  חיוב ית לרשותו שלא יצטרך  ע וד לפחד  מהרוע 

בדרך זו הוא חי   . שארה בקצ ב שלוהוא יכול החזיר מלח מה , האנרגיה הנותרת
 97." בסדר האלוהי

יכול לע שות זאת רק כשהוא  , מי שרוצה להחלים ונלחם  במה שרע ב חייו
 .מפנים את הכוח  הרוחני הנ חו ץ לשם כך

וה סביר  , )הבטריי (ברונו גרונו לעיתים  קרובו ת השווה את  הגוף ל סוללה
וו ח הארוך לא  ניתן כילה את האנרגיה  שבט,  דיבור  ומעשה,  דרך  חשיבה, שהאדם

לכן עליו לפנות זמן לפחות פעמיים ביום . היה להחליפה באופן מספיק בשינה
לעיתים . עליו להפנים במקום שקט א ת א נרגית אלוהים. להתכוונן לזרם המרפא

ע שר או  חמש  עשר ה דקות  מ ספיקות לקבל א ת  האנרגיה המ ספקת כדי  , קרובות
אושרו ושלוות  , ר על קו ר רוחולספק את צרכי היום ולתת לו את הכוח לשמו

מו מלץ גם  מעת  לעת  לשבת בק בוצה ולהפנים א ת הכוח י חד  עם אנשים  . נפשו
 . כי אז הזרימה  מת חז קת, אחרים

 לברונו  גרונינג היה  את   1958,  באו קטו בר5-בעת נאום  בפני  קבוצת  ספרינג ב 
 :הדברים הבאים לומר  בנושא  זה

א יך אנשים התהוללו : א מתאני מ אמין שיותר  טוב אם או מר את ה, חברים"
רובם   !  הם לעיתים ר חוק ות  חוו  דבר כלשהו. בחייהם כאן על  פני כדור ה ארץ

עלינו בהתמדה   . [...] זמן הוא י קר ערך! בזבזו אות ו. בזבזו את הז מן שניתן להם
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ובז מן שאנו נ ת קלים באלוהי ומפני מים . אלוהיות, לחוות  חוויות  רבות נה דרות 
 . אז נחיה כאן כפי שאלוהים התכוון עבורנו, ו פשייםאז אנו  ח;  נרגיש  טוב, אותו

אף פעם אין להם . מה שכבר סיפרתי לכם, כן? אך מה עושים רוב ה אנשים 
בה  הם  (י ש את  הח ברה ,  יש  את  עב ודת  הבית, יש  את  הע סק. זמן עב ור עצ מם

עליי , עליי ללכת לכאן,  יש את בעלי, יש את הדודה, יש את העבו דה, )עובדים
א ולי ! אין לי זמן! לא!  לא! ה לזנוח  אותם/אני ל א יכול,  לאאוי. ללכת לשם

.  על זה אנשים ת מי ד מת חרטים ברגע שהרו ע  נאחז בהם ואינו  מרפה... אבוא
יצטרך   , מי שלא מקשי ב. [.. .] אז יש להם זמן, אז הם  מג לים, כשזה חדר לג ופם

את   , תצטרך לחפש נקודה ק טנה כך שתוכל להפנים שוב את האלוהי. [...] לחוש
אסור , עליך לשים לב לגופך. כך שהסדר יוכל לחזור לגופך, השלווה האלוהית

דבר ראשון עליך לשחרר עצמך כפי שאתה עושה . לך לקשר עצמך עם הרוע
כאן א ף א חד  לא יכול להפריע  ,  כאן  אני נשאר, כאן  חדרי  ה קטן':  כשאתה או מר

 . כך  שההפרעה בגופך תיעלם, אז הפנם את הכו ח' !לי
אך עב ור .  יש לע שות ז א ת מידי  יום. או פעמיים[... ] שות  זאת פעם  אך אין לע

הוא  , חברים י קרים,  למי שאין ז מן עבור  עצ מו.   [...] רוב האנשים זה  יותר  מדי
ה ו א חייב שיהיה  לו זמן  . ה וא  באמת  התנתק  מאלוהים. אינו מא מין באלוהים

 98." עבור ג ופו,  עבור עצמו
בין שלא רק חשבון בנק מאוזן נ חוץ  יש לה, החושב ב אופן מציאותי, על אדם

,  כשהוא מוכן בא ופן זה לפנות זמן עבור עצמו. אלא גם איזון אנרג טי, בחיים
בקרו ב יהיה לו ברור  שהוא יכול להרוויח לא   , למרות התנג דות הרגליו  וסב יבתו

,  כא שר  לאדם ישנה הר גשה ש שליליות יכולה ל חדור  לגופו. אלא  גם ז מן,  רק כוח
אני חוויתי איך . ת וזמן  לסגת ולמלא את הס וללות שלוישנם תמיד הזד מנו

  גופי הת מלא שו ב בא נרגיות מפיח ות  חיים, א חרי התכו ווננו ת, במהירות
הרעיונות  . ידי הכוח השופע  בו זכית י-הז מן שזה לקח  תוגמל על . מרעננותו

, ב מ קרים קטנים או  גד ולים, כיצדהנכונים התחילו שו ב לזרו ם והייתי מופתע  
 . יבלתי עזרה מ למעלה בעבו דתי ברג ע שנהי יתי פתוח לקלוט  אותההיה ברור שק
גוף ונפש בריאים  הם מתנה מאלוהים  . יש ליצור סדר ע דיפויות, חוץ  מזה

 . ועליהם להיות בעדיפות עליו נה
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על עבור  חיי  -תו של  ברונו  גרונינג  או מרת בצורה  די  ברורה שישנ ם חו קישיט

ה חוקים של  : "או כפי שקרה להם ברונו  גרונינג, ח וקים ב סיסיים אלו . אדםה
, כולם כפופים להם. הם למעשה  חוקי הט בע של ניסיון האד ם" משח ק החיים

 . בדיוק כפי שהם כפופים לחו קי הגוף היד ועים
 :ברונו גרונינג פעם א מר בק שר לכך

אינו  ,  דע זאתמי  שלא יו.  בכך  אני מתכוון למצו ותיו,  לאלוהים יש חוקים"
 99." וגם לא יזכה בהצל חה,  להןק שיבאינו  מ, לוקח או תן בחש בון

.  יצר קשר רוחני עם אלוהים, הודגש שא דם המא מין במ חשבות  חיוביו ת
יכול הנעלה מהאדם או את  -אמונה באלוהים לא רק פרושה לקבל את קיום הכל

,  ב טובא מונה באלוהים הי א  האמון ללא תנאי . היכולת לפרש את כתבי הק ודש
אמונה  באלוה ים פרושה לא להעניק . גם לגבי עצמך ו גם לגבי א נשים אחרים

לאף אח ד  או לשום  ד בר ב חיים כו ח להתעלות   מעל ל אמונה  בניצחון  הטו ב א ו  
 . בגאולה

 : ברונו גרונינג 
,  לכוון את כל מחש בותיך. טוב זה לזה,  אנוש פירושו להיות טוב-להיות בן"

לא רק להבטי ח  , ושו להעבירם ל מ עשיםאת כל דבריך כלפי מה ש טוב שפיר
 100! " אלא לעשות זאת, לא רק לו מר זא ת, לעשות זאת

,  בעזרת  מ חשבותיו , כי בעזרת  גישתו  הפנימית " מתפלל בהת מדה " אדם כזה 
כי דוגמתו  , הוא בקשר רוחני עם אלוהי ם ומשרת אותו ב מובן האמי תי של המלה

ד בר נכון לגבי הבריאות  או תו . באחרים, כלו מר א ת אלוהים, מעוררת את ה טוב
 . והמחלה

 : ברונו גרונינג
101."מאמ ין באלוהים,  מי שמ אמין ב בריאותו"

 

בלתי ניתן  "שעק ב אב חון רפואי מאמין ב מחלה וא ולי בשקר , אך אדם
זוהי   . כי מחלה אינה מגיעה מאלוהים. לא בכוונה התכחש לאלוהים, "לריפוי

 . פעולתו של הכוח השלילי
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אחרת  ,  העי מא בחון רפואי  עוב דה שיש  לה תמוד ד  ל חלוק  על היות עתה ניתן 
א דם ה מד חיק  נסיבות  שליליות  בחייו  . הד חקה  היא ת ו צאה של פח ד.  היא תוד חק

 . כך  שהן ימשיכו להשפיע עליו, לא ניתק את הקשר איתן
ל הת יי צב   מ ול  ",  " ל ה ת מו ד ד  ע ם  ה ע וב ד ות "ה א ו מר   שע לי ו  "  מ צי או תי " וה א דם  ה 

ל ח י ות   עם   ",   עצ מי ת   טו ע נו ת-של   עז רה כפי   שה רב ה  ק ב וצ ו ת  ,   ולל מ ו ד"   ה מצי א ות 
ה מ בו ט א ת  ,  גם  נ כנ ע  בא ו ת ו  אופ ן ל בי ט ו י ה א נר גי ה  הש ליל ית "  , ה מ חל ה  או  ה ב עי ה

ו ב עז רת  א מ ונ ת ו  הש קר ית  ה ו א  ,  ה ו א  כו ב ל  עצ מ ו ל של ילי ו ת. כמ ח לה  א ו  כ בע יה  ב ג ופ ו 
דר ך ר ח מ יה  ה מ ער ער ים  ,  לע ית ים  ק רו ב ות   סב י בת ו .  מ אפ שר ל ה ל ה ת חז ק  ב מ ו דע ו ת  של ו

 . ת  ב או פן  מ ש מ עו ת י ל ה דרי ך  ל מ בו י  ס ת ום  א ת  הא ד ם  ה מ וש פע ע ו זר ,  וה מ ח לי שי ם
ר בי ם  ה מצ היר ים  .  לעי תי ם  ק רו ב ות   קי י מת   אז   סת י רה  א ופי ינ ית   ב ח שי בה  ש ל  ה אנ שים 

א ך   בת ש ו בת ם  ל ש אלה   א ם  .  התפי לה -ה ולכ י ם  ב ק בי ע ות   לב י ת ,  על   א מו נ תם   ב אל והי ם 
ש ל  ל ב  חל ש א ו  ת ופ עו ת  הל וו אי  ,  אר טר י טי ס,  ו מ טי זם א הם  מ א מי ני ם  שני תן  לה ח לי ם  מ ר

ח   הרפ ו אי  ש לה ם  ה מ ד גי ש  ב עי ק רו   את   הע ו ב דה   " ה ם  יצ ט ט ו  א ת  ה ד ו' ,  ו כו ,  שב ץ   מ ו חי 
 . שה ס בל  א ינ ו  נ יתן  ל ריפ וי   או  א ת  ה חי ז וי  ש ה מצ ב  י תד ר דר  ב מ ה ירו ת 

 :ברונו גרונינג א מר ב קשר לכך
',   אמ ונה'אתם מנח מים עצמכם במלה . כוח ההרגל, הפכתם להיות עבדי הכוח"

.  'א מונה ' כי לא קיבלתם  בלבכם את ה מלה ,אך במציאו ת אינכם יכולים  להאמין
 102. " לא יישמתם אותה

אני מפנה את תשו מת לבכם לעובדה שהחל מה היא רק עבור אלה המאמינים   "
 103. " באלוהים או מ וכנים לקבל א ת האמונה

פועל  , תו  של  ברונו גרונינ גשי טאדם ה מפנים את  אנרגית  ה ריפוי בהתאם ל
".  לומ ד לחיו ת איתה"ת ה מ חלה א ו בדיוק ההפך  מהדרך  בה  מי שהו המ דחיק  א

הגדלה בתוכו  , יכול-דרך אמונתו באלוהים הכל.  הוא נלחם עבור בריאותו
הוא במ ודע  מרפה מא מונתו ברו ע ומ חזיק חז ק  , בעזרת חוויו תיו עם הזרם המרפא

כי הוא לא  , בדרך זו   הוא זכה בניצ חון רו חני על  השליליות.  באמונת ו ב גאולה
.   מודע ותו והני ח ב סיס  לרווחת גופו  וחייוהרשה לרוע לתפוש חזקה  על 

גישה "הופכת ל, של מחלו תיו דרך טיפול רגיל" דחייה-סילוק -הדח קה "ה
.  כל ה מודע ות  של  האדם ה מחפש  החל מה  מאו תתת  מוכנות  לזכות בה ".  חיובית

הוא מ קבל  את הע ובדה  שהת גברות ה סימפ טומים  או  הכא בים דרך הזרם  המרפא  
 .  אלא לזכות בברי אותו,  " עםל חיות"הן תגובות ל מצבו והן לא 
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 :ברונו גרונינג א מר ב קשר לכך
 104."אני מעורר את ה ביט חון הע צמי באדם ו את א מונתו  במ ט רתו"

 105!" רק הא מינו. כבר קיבלתם עזרה, כשאתם מא מינים שת חלימו "
יש לדחות כל  . מאוד  חשו ב לשמור  על הא מונה ב דרך להחלמה הנ גלית  לעין

 Regelung - ה  ו יש לשאת את כל הזמן הנחוץ עבורהתנגדות פנימית ו חיצונית
 . והניקוי מה מצב

 : באחת  משי חותיו ברונ ו גרוני נג אמר
הא מונה  בא לוהים תנצח למרות  , מי שיכול ל הישאר נאמן,  מי שאיתן"

 106." הקשיים
אני יו דע על כ מה  . אינו לב דו, אך גם האדם  שכבר אינו  מ סוגל להא מין בטו ב

הם כ בר לא  , החו ויות ה שליליות הרב ות ב חייהםאנשים שהחלי מו ל מרות של אור 
היה מרשים   .  יכלו לדמיין שהט וב יוכל ל הגיע אליהם או  שקיים כו ח כלשהו

כו ח אמונ תם החל  , בעזרת הפנמ ת הזרם המרפא באופן שו טף, כיצדלראות 
 . ר כך שגם הם יכלו לחו ו ת החלמהולגב

 : ברונו גרונינג  אמר, לאנשים אלה
אני אעש ה זאת עבורכם ע ד  , ין להאמין היוםכיון שאינכם יכולים עדי"

אינכם  ,  וכיון ש אינכם מ סוגלים לבקש. שבאמת  תוכלו לעשות  זאת  בעצמכם
 107." אני אעשה גם זאת  עבורכם, מסו גלים להתפלל היום

תו של ברונו גרונינג   שיטיכול דרך -של האנשים להאמין באלוהים הכל
אינה  אוסרת על ביקור אצל באופן טבעי , והפנמת אנרגית הריפוי באו פן שוטף

רוב עמיתיי היו שמ חים אם מ טופליהם היו מג יעים אליהם עם גישה . רופא
ההשפעה המזרזת של אנ רגית הריפוי מביאה את   , ב מקרים רב ים. פנימית שכזאת

 .וה ופכת ביקור שכזה לבלתי נח וץ , ההחלמה ת וך זמן קצר
עד  , ם נוטלים אחרים מגלים שהם יכולים  להפחית בהדרגה את התרופ ות שה

 .שהם זוכים חזרה בבריאו תם 
היא מספקת הגנה  יעילה נגד . היא נורמלית, ידי רופא אובייקטיבי-בדיקה על 

זהו  עידוד יקר ערך לאמ ונה  . ספקנים בחו ג המשפ חתי וב קרב חבריו של הא דם
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דוג מה מרשי מה של כו ח  האלוהים באנשים   .של האחרים המ חפשים עז רה
גרונינג ו מק בלים את ע בודת אלוהים  באמ ונה  הפועלים בהתאם לעצת בר ונו 

 הוא  שייך לקבוצת גיל לה 70ב גיל . מתגלה ב מקרה של הנס רוש מוו,  ובבט חה
.  ידי מ חלה-נותנת ה חברה שלנו  הזד מנ ות ק טנה כשה גוף  והנפש נ חלשים על 

הם  , באנשים רבים האמונה המו טעית שגיל באופן אוטו מטי  קשור למחלה וכאב
היא  " תה זקן ואין ביכולתנו לע שות דבר למ ענךא .  "פשוט עוב דה מ קובלת
אין  לזלזל בדינמיקה  העצ מית ש ל ביטוי  שש מעתי  בזמן   . הצהרת רופא שכיחה 

 " . ואין לו כאבים הוא  מת50-מי שעבר את  גיל  ה: " האחרון
שהתפ שטו לצדו  השמ אלי , מר רו ש ס ב ל מכאבי  חזה  בלב,  במשך שנים

הו א  . עשה  מא מ ץ גופני ג דול  מדיוזה קרה כשה וא , ולעיתים גם התפש טו לזרועו 
תמיד נשא  בא מתח תו תרסי ס  פה של ניטרוגליצרין והשתמ ש בו כמה פע מים ביום  

,  מנקו דת  מב ט רפואית.  היו נ חוצי ם גם כמה  סו גי כדורים ללב. כדי לשלוט בכא ב
וניתן היה לראות זאת בברו ר ) coronary heart disease( היתה לו מחלת לב  

החולים העירוני -מי רפואי של המנה ל הרפואי של ביתח פני "דו . ג.ק.בבדיקת ה א
 : מצהיר. בה

 התלונות של החולה הן באופן ברור כתוצאה מס טנוקרדיה  , בקיצור"
)stenocardia (108."היא  אופיינית.  ג.ק.סטיית ה א. כתוצאה מ מ ח לת הלב

 

 :הנס רוש א מר
תר  כשהכאב היה יו.  הכאבים היו גרו עים במי וח ד כשהייתי לחו ץ או  מו טרד"
תו של שיטבשנים שקד מו  לקשריי עם . הוא התפשט לזרועי השמאלית, חזק

אפילו לא יכולתי לעלות חצי קו מת  מ דרגות  מבלי לעצור כדי  ,  ברונו גרונינג
 109." כי נעתקה נ שימתי וכא בי החזה בלב  שוב ה חלו, לנוח

והשלים ע ם המג בלות הה ולכות  ,  הוא לא ה אמין ש מישהו  בגי לו יוכל להחלים
 . ב חייווגדלות 

ה אב ח ון הרפ וא י הי ה ש ח יק ת  .  ש נים 25בנ וס ף לכ ך ה וא  ס בל  מכ אב י  ראש  ב מש ך 
  10הו א  לעי תים  נ טל  ,  כשה כא ב  היה   מ מש   חז ק.  ח וליי ת ה צו ואר  ב ע מו ד  הש ד רה

כא בי  ה רא ש  שה ט ריד ו  א ות ו  ב מש ך  ע שרו ת  .  ש אפשר ו  לו   ה קלה  ז מ נית ,  כדו רי  א ק מול 
 .  א ח ת  לשנת יים ו היה  לנ קז ו,  ה חמ ירו  ע ק ב  סינ ו סי טי ס  ק ד מי  כרו ני,  שנים 
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בתחילת  . רשת המחלה והכאב התהד קה סביב איש זה ככל שהשנים חלפו
 ) .לו מבגו כרוני: הא בחון הרפואי(הוא  פיתח כאבי  גב ' 70-שנות ה 

 : הנס רוש
היו לי . הכאבים הגיעו מעצם העצ ה ולעיתים קרובות התפשט ו לרגל ימין"

,   התכופפתי קדימה,הכאבים הח מירו כשזז תי. כאבים תמידיים לא נעימים בגבי
,  כש הם נהיו חזקים במיו חד. או הלכת י מרחקים ארוכים מדי, סחב תי משהו כבד

ולחכות   , לשים את שתי הידיים על גבי התחתון, בלי לזוז כללמהיה עלי לעמוד 
כולל תרופות חזקות כמו  , נטלתי הר בה כדורים נגד כאבים. עד שהם נחלשו

Felden 20ו -Butazolidin  .עיס וי ו טי פול בגלים קצרים נתנ ו  ,   בוץיחד  עם , אלה
הרופאים  אב חנו   . א ך אז  חזרו הכא בים ב מלוא ה עוצמה, לי מנו חה למ שך ז מן קצר

חולייתיים של ע מוד  השדר ה המותני  וש חיקה של  חולי ות -שחיקת ה דיס קים בין 
עשר -נח שבתי כ בלתי כשיר לע בוד  במשך  ש מונה , כתוצאה  מ מצ בי.  עמוד  השדרה

שנים קודם  . לא היה מדוב ר בהחלמה.  ל צאת לפנסיהחודשים לפני שהתעתדתי
 110" ' . ת צטרך ללמוד לחיו ת עם זה':  האורטופד שלי אמר, לכן

 : עדיין היו בעיות א חרות
פתאום נ מצאנו ת חת  מ טח  ,  במהלך  מבצע  צבאי  מ חוץ ל סטלינגרד,  1942-ב "

ונקברנו  חיים בע קבות פגיע ה  ,  הפיקודים שלי  ואני היינו ב מקלט. אש ישיר
לח ץ  הפיצוץ מהפגז קרע את  . ח זי נמחץ  בצורה קשה, בין שאר הדברים. ישירה
איך שזז תי או   , תלוי  בסו ג העב ודה  שעשיתי.  מאז היו  לי כאבי ם בחזה[...] ריאתי 

לעי תים קרובות ציינתי זא ת  . דו קר בריאתי, ס בלתי מכ אב חז ק, אם נשמתי ע מו ק
ב ור פצעי אך  הוא רק אמר שלא ניתן לעשות דבר ע, בפני רופא המשפחה

 111." מלח מה ישנים
במהלך עש ור הוא סבל בעקב ות  . לא מפליא שהנס רוש פיתח גסטרי טיס כרוני

. כך מכאבי בטן קשים פעם או פעמיים בשנה והוא נאלץ לעשות דיאטה עק ב כך
 ושגר מו לכך שנשאר ער במשך שעות  1946שסבל מהם  מאז , ובעיות שינה
 .יה הרפואית  שלוגם הם  מובנים  לאור ההיסטור, במשך הלילה

תו של  ברונו גרונינ ג וה תחיל להתכוונן לזרם  שיטה וא ש מע על  , 1987בסוף  
, הוא ניתק עצ מו רג שית מכל התחזיו ת הרפואיו ת השליליות של רופאיו. המרפא

וביקש  , העל-והאמין וקיבל שאלוהים הוא רופא, מכל הכאבים והבעיות בחיי ו
 . בלבו החל מה
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ברג ע שהוא שינה כיוון  , עלת במהירות אנרגית הריפוי פוכיצדמרשים 
 . באמונת ו ב טוב

  מכאבי ה חזה  בלב  שהיו לו  במשך  שנים  ה שתחררזמן קצר לא חר  מכן הוא  
עכשיו ה וא  . ולא היה זקו ק יותר לתרסי ס  הפה של הניטרוגליצרין ולט בליות ללב

ועשה טיולים רגליים , יכול להסתדר לעלות כמה קומות  מדרג ות ללא הפסקה 
ובגיל ו אפילו יכל שוב לחזור .  השחור ובאוס טריה ללא שום בעיהרציניים ביער

 . מה ש היתה מש אלת  לב שלו, לרקוד
גם הסינוסי טיס ה קד מי הכרוני וכאבי הראש נעלמו  ברגע  שהתחיל להפנים את  

 . הם פשוט מעול ם לא חזרו. זרם הריפוי
 : הוא אמר כדלהלן לגבי הה ח למה מכאבי ה גב שהיו  לו

.   ש וב  יכול לעבוד  בגינה  ואני יכול   להתכופף ללא כאבאני.  גבי  חופשי  מכאב"
אינני זקוק עוד   . אני כבר לא מוצא שקשה לי לקום מהמיטה או להיעמ ד מישיבה

בעיה זו  .  או לזריקות  של  משככי כאבים, בו ץ ו טיפול בגלים  קצרים, לעיסוי
 Regelung ".112נפתרה באופן ספונטני ללא  

, ה וא יכול לאכול הכל. הבעיות ב קיבהולא חזרו ,  הכאבים בריאה שלו נעלמו
עכ שיו שכל הכאב  והפח ד  .  עליו לש מור  לא להשמין יותר  מדי,  ולפי מכתבו

 113". לישו ן כמו תינוק"הוא  שוב יכול , נעלמו

ג חוזרת  אישרה את  . ק.ב דיקת  א. החלמתו  של הנס רו ש נב דקה רפואית
.   אבחנתו  האישית  שהוא  ז כה מ חדש  בכו ח ההתנ גדו ת שלו לתנאי  לחץ

בהתאם  " לא היה סי מן למח לת לב "125-כשהפעילות החשמלית הו ג ברה ל
 114. ח הרופא ה בוד ק"לדו

,  מהיותו  אדם  זקן ה סובל  מ מחלה  ומכא ב  ושרופאים  ח שבוהו כ חשוך  מרפא
וכל   . הוא הפך לאדם מלא חיים הנהנה מהחיים וזכה מ חדש ב בריאותו ובא מונתו

  ששחררה אותו  מהא מונה  זאת רק עקב הליכה בע קבו ת עצתו של ברונו גרונינ ג
ופתח שו ב את לבו להאמין בטוב   , באנרגיה שלילית שהתבטא ה במחלה ובכא ב

 . ובגאולה
 115!"הוא ש לך, מה שאתה  מיי חל לו"
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זהו  בא מת השירות  הנעלה  ביותר ל עזור למישהו  למצוא   . אמר ברונ ו גרונינ ג
חו  כך שרו ,  בדפו סי ה חבר ה וב מנהגיה,  אך ה מו טעה,  את האו מץ  להתנגד  למ קובל

 .  יכולה לשחרר עצמה ולזכות  בגאולה
 

  החוק הבסיסי של החיים–אהבה 
 :עבור ברונו  גרונינג האהבה   היתה החוק  העליון בס דר הא לוהי של החיים

ואהבת ! כן? האם ישנו עיקרון אחד ב חי ים שלפיו האדם יכול לנהל את חייו"
 116." לרעך כמוך

לחם להשיג את הוא חווה הנאה אישית ג ד ולה כשהוא שם לב שאדם נ
אלו שהי ו  . והפגין זאת   דרך פעולותיו, האידיאל הנעלה של אהבת   אלוהים ורעהו

,   תושיטרוחנית דרך -קרובים לברונו גרונינג יד עו שבנוס ף להחלמה גופני ת
 .טהורים אל ה, מטרתו הית ה להדריך אנשים  לרגשות נעלים

ת  ו בע ו נה  בע .   ע ב ור ו ה י א ה ית ה  מ הו ת  אל וה ים אל ו הים הו א  הר גי ש  שא ה בה  הי א  
ה א דם   ה מכ וו ן  .  א חת   הו א  ז יה ה  ש הי א  ה ית ה   הנ שק   ה חז ק   בי ו תר  ב מ ל ח מ ה  נג ד   הר וע 

כ ל  מ ח ש בת  ,  מ ס י בה  ז ו.  מ ק שר  עצ מ ו  ל שי א  הק רי נה  של  ר ו ח  ה אל וה י ם,  עצ מ ו  לא ה בה 
ב דרכ ים   .  ח יו בי ת  ו מ מר יצה ,  מ ו עיל ה ,  אה ב ה  מל אה  ב אנ רג יה  רו ח ני ת  בע לת  כו ח  ר ב
מ גן  על   עצ מ ו  נ גד   ,  א   מ חז ק  א ת  עצ מ ו ה ו.  רב ות  ז ה  מ ע מ י ד  ב מ קו ם  ט ו ב  א ת  הא ד ם  הא ו הב 

הן  פ שו ט   ,  וכ ש הו א  מ ש ת מש   ב מ ח שב ו ת  אה ב ה  אל ו,  אנר ג יו ת  ה מ ח ש בה  ה שלי לי ת
,  מי   ש מו ד ע  ל ע וב ד ה  ש א הב ה .   מ עו רר ות   מ ח ש ב ות   ד ו מ ות   בר ע יו   ה חו זר ו ת  ו מ ופ נו ת  כ לפי ו 

ל א  י ופ תע   שה רו ח   הש ליל ית  ,  ה יא  ה ב ס יס   לשל ו ם  ו או שר ,   הכ ו ח  הר ו ח ני  ה ג ד ול   בי ות ר
אין   כ מע ט   א דם   .   הב ט י ח  ש כיו ם  ת ח ו שה   זא ת  ב ד יו ק   תע ו ות  ו תי ר מ סעש ת ה  כל   דב ר  כ די  ל 

ל א ור  הת ח ר ות  לה יש ר דו ת  ב ח ב רה  ה מ חש י בה  א ת  או פן  . שג יש ה  ז ו  מ טר יד ה  א ות ו 
א ו  דפ ו סי  ה ת חו ש ות   ,  א ה בה . נר אה  כ איל ו  ני תן  מ ע ט  מ א ו ד ל הר וו י ח  מ א הב ה ,  הב יצ וע 

ת ים  לע י.  זו ג  או   מ שפ חה -ב עי ק רם  מ ו ג בלי ם ל א נו כי ות   בנ י ,  שי ד וע  כ ד ו ג מת ם  כי ום 
בר ונ ו  גר ו נינ ג    . רח ו ק ות  א דם   מש י ג א ת  ג ד ול ת  הא ה בה  הא מ י תי ת כל פי  ח בר  א ו  אלו הי ם

היה   מש וכ נ ע ש ג ם  בז מ נים  ה מ ו דר ניי ם  ני תן ה יה  ע ב ור  כול ם  ו ע בור  הר צו ן ה ט ו ב ל ה וצי א  
א ך   על  ה א דם   לה יו ת   מ ו דע   לע ו ב דה   .  לפו על   א ת  ה אה ב ה  כל פי   א חר ים   וכלפ י   אל והי ם 

אלא   הי א  ל ע ולם  ,   ע ורר   מ יש ו תו   ה מ ו גב לת אי נ ה  יכ ול ה  לה ת ,   כ מ ו  כל   מ ח ש ב ה,  שא ה בה 
בש פע   בל תי   ,   ה יא   זו ר מת   מ ה מ קו ר  הי ח י ד  ש ל כ ל  ה ט ו ב.  מ תנ ה  ר ו חנ ית   מ מ מ לכ ת  ה או ר

 . לה פני ם  ז את   ול אפש ר ל ה   לג ד ול  ב ת וכ ם,  ו על  א נש ים  ר ק  ל קל ו ט  ז את ,  נד לה 
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בהצהרה  . היותו צ עיר מאודעוד בכוחות הריפוי של ברונו ג רונינג ניכרו 
הוא הבחין ביכולתו  , הצהיר שכאשר בנו היה ילד, אוג וס ט גרונינג,  אביו,כתובה

 1."לרפא אנשים ממ חלות ו מס בל"
 .לחוו ת  זאתהיה ל והוא בעצמ ו יכ

,  טיפול קצר מבני. איי כבר הרימו ידייםרופעד  כי  רציני ה כאופן ביתיחל"
 2."הספיק כדי לרפא אות י, ברונו
ידי בני ז מנו  של ברונ ו גרו נינג אישרו  -ח ות  מאו חרים יותר  שה תקבלו על "דו

 .שוב ושו ב את  מתנתו  בריפוי
 : כתב, ר קורט   טרמפלר"ד,  הדין והעיתונאי-עורך

מרוכזת תשומ ת הלב הל שהשתו וה , בקושי היה אירוע בגרמניה1949-ב "
  .ת הקשורים בברונו גרונינגמאורעו שהק הל העניק לכל ה,והמח וייבות המ וחל טת

כנראה . מה שהוא השיג היה פשוט  ללא השוואה עם כל מושג חו מרי בחיים
ניצתה סביבו  ו ,ה  לעיתיםע רא ש,שזאת גם הסי בה הא מיתית  למחלוק ת המרה

ל רק  להאמין    שיכו,מי  שמ בחינה  מ חשבתית  כל כך  חו מרי.  וסביב  הריפוי שלו
פשו ט לא  ,  או  למ דוד  ולהוכיח  ב דבר ים מו חשיים,במה  שהוא  יכול לחו ש בי די ו

,  יוכל להבין את התוצאות הב לתי ניתנות לתפיסה של עבו דתו של ברונו גרונינ ג
,  אך א דם עם יר את כבוד  לבלתי מ ובן.  ה להתכח ש לזאת  בחו ס ר סובלנותסוינ

,    ה סברים הגיוניים בלבדאינו מבס ס את דעו תיו בחיים עלאשר ו, םלאלוהי
לפחות יחפש  ביסו ס לכו חות  הריפוי של גרונינג הזור מי ם ממ קורות נצ חיים אלו  

הוא  יהיה  מוכן להא מין בתופעו ת  , בנו סף  לכך. שמעבר  לכוח  המ חשבה  של נו
אפילו אם אין להן הסבר מבחינת  , בלתי רגילות ויוצאות דופן  להן הוא עד

היינה המ סקנו ת הסופיות בעניין הניתוח   לא חשוב מה ת, וכך. המוכר ומה שנ חקר
 התוצאות  גרמו  לאנשים להתפלג לשני .ברונו גרונינג  ועבודת ו הסופי לגבי

,  בלת י נודע  ומ סתוריברור  באלו שהיו  מוכנים ל קבל כמ ציאות את  מה  ש : מחנו ת
 3."לאר שאואלו 



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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  החלמת אלפים– טרברהוףהרפורד ו
מעולם לא  היה  .  א ת כברונו  גר ונינגמעולם לפני כן לא  היה  מר פא בדרישה כז"

איש לא עורר כאלו רגשות כאדם שהפך . שנוי כל כך במחלו קתה ,כזהדבר ש
שוב ושו ב השלטונות א סרו עליו  . לידוע עבור עב ודתו עם כ דו רי נייר אלומיניום

 4."לרפא
 "Die Wunderheiler" "מרפא פלאים ":קורט אלגייאר כתב על ברונו גרונינג בספרו

 ?רונ ו גרונינג כ די לגרום לכזאת מהו מה ב קרב כ ל כך הרבה אנשיםמה עשה ב
הוא קרא להם לנתק עצמם . הוא דיבר אליהם, ככל שניתן לשפוט

 .העל-רופא, ממ חלותיהם וב עיותיהם ולח דש את א מונתם  באלוהים
הוא  רשם את . 1949,  באוגו סט27- בערב הטרבר ה וףר טרמפלר הגיע ל"ד

 : התרשמויותיו הראש וניות
 כשהוא פונה לנאו ם בפני המוני אנשים  ,וה אינסופית  מוקרנת  מאיש זהשלו"

 שאלו  הע ומדים  ,כל  כ ך שק ט). גרונינג  עמ ד  במרפ סת  בקו מה הראש ונה. (לרגליו
גרונינג . [...] יכולים לשמו ע כל מלה, במעגל ה חיצוני מתוך הקהל  העצום סביבו

ת ו דו חק בקהל   בפעם הראשונה שמענו או[...] נמנע מכל סו ג של לשון נמלצת 
שזאת ה דרישה הבסיסית כ די לזכות  , שלו להצהיר על אמונתם  באלוהים

לעצום את עיניהם , אז באה ההוראה  להפסיק לחשוב על מחלותי הם. בהחלמה
ברגע  זה נהיינו  מ וד עים לתחוש ת ע קצוצים  [...] ולשים לב לת חושות  גופם  

שבמהלכו , רבלאחר זמן די . התחו שה היא כזרם חשמלי חלש. עדינים בידינו
נתן להם כל שהוא   ה וא  אמר, הוא בהה  מעל לראשי הקה ל במב ט  מרוכז מא וד

למרו ת  ,  עליהם לאפשר לאנרגיה לעבוד בת וכם ולה אמין בהחל מתםכעת. שיכל
 5."ימיידבאופן  לא תופיע היא שאולי 
האם הא דם לא  .  פשו ט לא  יבין  זאת,  ש מעולם  לא  חווה  הח למה רו חנית,אדם

מספק  בסיס פורה לסו ג סטיה  , לוהט המרתק את ה קהל וכמ ובן יעדיף לחוות נ אום 
 ? המונית

 . ר  טרמפלר היה בדיוק  איך שב רונו גרונינג עב ד"תיאורו של  ד, ובכל זאת
 :  הוא בעצמ ו אמר
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אני  פועל בתיאום מ דוייק  . אני לא עוב ד כפי שאדם  חו שב שעלי לעשות זא ת"
את זאת עלי   . האדם-ואני לא מקבל א ותה מ בני, לדרך שבה אני מק בל מתנה  זו

אני לא יכול לשנות אותה ולכן אני .  כי אני מקבל אותה  מאלוהים עצמו. להבהיר
6."לא עושה זאת

  
הו א פועל כמתווך  בין , כפי שהוא  אמר. עבודתו  של גרונינג היא  רוחנית

האנרגיה האלוהית לאנשים שיכולים להפנים אותה ולזכות בבריאותם מ חדש   
 . רה מתאימהברגע שהם הוכנו ל דבר בצו 
  ,לעיתים קרוב ות, שה וא מ עביר ברג עי השתיקה  ש לו, מתנה  בלתי נראית זא ת

 . מחפשים עזרההיש לה  השפעה מדהי מה ביותר על א לו , לאחר מכןזמן קצר 
 : ר טרמפלר כתב"ד
ית  יא ינו חש בגל אנרגאשר מישהו יש , בעת פגיש ה שכזאת,  לעיתים רחוקות"

שבאופן בו טח  מפני מים  ,  ב אחרים. כא בחופשיים מל  הופכיםרבים מיד  . הריפוי
היא מ משיכה לעבוד ולמ עשה משפ יעה על שינויים גופניים , את האנרגיה שספגו

שכל , והברור ביותר, ת החל מות ספונ טניו תמתרחש ובמקרים רבים  .  ארוכי טווח
למעשה בכל מפגש  . מו שך את מירב תשו מת  הלב, אחד ס ביב יכול לראות בעצ מו

- נ כים רבים מושפעים בצורה כל כך אינטנסיבית עלאנשים, המוני של החלמה
שהם יכולים לק ום מכיסא ות הגלגלים שלה ם או לזרוק את  הקביים  ',  זרם'ידי ה
החלמו ת  . במקרים כאלו ה עיוורים פתאום זוכים במ אור עיניהם. שלהם

 הן  בעלות  חשיב ות עצו מה לאלו  ה מחפשים ה חלמה  ולאלו  וספונטניות  אל
,  מת חזקת  אמ ו נתם שהם יזכו בעזרהכמו כן . ותרשהחלמתם  אורכת זמן רב  י

אינם מא מינים בריפוי  א שר והיא שומרת  עליהם מפני  ההתנגדו ת של אלו 
7."הרוחני

  
ידי ברונו גרונינג  - שניתן על,נאוםבתום ו ר ארעש אמצאתי רשימת החל מות 

  8:עניין צ ייןת וצופה מ,טרבר ה וףב
הוא יכול  ,  פתאוםלפתע. םרואי והרכיב משקפיי- היה קצר .ממיוסף פריץ  - 

 .באופן ברור לראות שוב היה 
 שיתוק  רציני בכל צדו השמאלי בעקבות פציעה  , מ בלודוויג סו דינג - 

 . החלמה ספונ טנית, 1918-במלח מה ב 
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עכשיו  .   זרו ע  שמאל  משותק ת בע קבות  שי תוק ילדים,.  מווולטראוד  גייגר - 
 . את זרועה שליש הדרך היא יכולה להרים

 היתה  משות קת  מה מותני ים ומ טה ב עקבו ת  1937מאז  ,  .  מררגראנליסה ב - 
 .  תחושת  משיכה ו חום, מר גישה עקצו צים. ילדים שיתוק

 שבעק בותיה זרועו  השמאלית   1943-נפצע במלחמה ב , .  מאקורט קונזה - 
 זרוע ו ישרה 1949מאז אוגו סט . במרפק ובלתי ניתנת להזזה נשארה כפופה
 . ונעה בח ופשיות

טיפו ל רפואי לא הביא .  אר טריטי ס במרפקה מזה שנה, .מ מלמריה סיגל - 
 . הכל בסדר ואין כאב עכשיו. להקלה

 שנים  ס בלה מ קשיי ם בהליכה וכאבים  29 ב מ שך , 73בת  , . מאמרתה רות   - 
 . בריאה והולכת ללא מקל כיום. בגפייה

. שיתו ק בשתי הרגליים; 1922שיתו ק ילדים מאז , . מ טאליסה רומינגר - 
 . עכשיו יכולה ללכת ללא שימוש בכלי עזר.  בעזרת מקל הלכה בקושי רב 

ת חי לה שיתוק בר גלו  .  שנים11טרשת  נפוצה מזה ,  . מ מהנס שונא ואר - 
קיבל  טיפול  מרופאים ש ונים ו גם  .  ואז  בימנית ,השמאלית ו עד  הירך

ה מקרה שלו הוכרז  . הצלחה ללא ,במרפאה הנוירולוגית האוני ברסיטאית
  1949,   בספט מבר7-ה ,  בי ום רביעיטרבר הוףהגיע ל. כבלתי ניתן לריפוי

ללא  עכ שיו הוא  הולך .  הת גו בה הגיעה  ביום  ה מחרת.  להתכנסות של  גרונינג
 .כמ עט ת קי נה, רגל ימין; רגל שמאל  תקינה. ללא מ קלומאמ ץ 

-דם לאחר  דלקת ריאות  ב -מ שות ק כתוצאה  מקריש , . מו אנדריאס גרו בר - 
 . נעמד והלך. ללכת  היה לו ולא יכ1945

.  שמיד ט מ דוו ח בפשטו ת בקשר לעבוד תו של ברונ ו גרונינג בהרפורד. א. א
רבים התחילו להזיז .  החלו לדב ראשר לפתעדיבור בהוא צפה באנשים עם פגם 

,    למשל, מ שוחרר מל חמה. גפיים שעד אז היו  מש ותקו ת ובלתי ניתנות  להזזה
צתה  זה עקב מ חיז להניתנהשו ב להזיז את זרועו שלא  היה לויכ, שנפצע קשות

 .  ידי כדור-במרפק על 
לאחר  איזשהו  .   שנים7לאשת מהנ דס  היה  קשה לה זיז את  ברך ימין  במ שך 

ויכלה ללכת באופן , פתאום היא י כלה להזיז אותה שוב ללא כאב, קושי בהתחלה
9.תקין
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לזהות בין היה ל ו יכ,פתאוםלפתע ", עיוור ב עין שמאל, . מ סוילי הורסטמן
  10." יכל לראות באופן די תק יןכך-וז מן קצר א חר, אור לחושך

היה ידוע  , לחלוטיןכמע ט מ וזיק אי לשעבר שהיה עיוור , המקרה של מר ויילנד
 הוא ש מע ב קשר לה חלמות  של ברונו גרונינג  בה רפורד והגיע  1949-ב . בציבור

 הוביל לפגם בעצב הראייה 1941-מעיים ב -חיס ון נגד טי פוס. לווסטפליה
ידי קצין  -ח שנכת ב על " דו.  אייה ת קינה מר1/25-ולהחלשת הראייה  שלו ל 

 הג ופנית תורפואה ממשרד הבריאו ת של העיר דרסדן אישר שיכולת עבוד
רד  ווגנר  בדר סדן הד גישה  'חולים ריצ-מרפאת העיניים  בב ית.  90%-הופחתה  ב 

  16-הוא היה בק שר עם בר ונו גרונינג בליל ה . שמר ויילנד היה למעשה  עי וור
 .  השתפר מ חודש  לחו דש ולא חר מכן  מצ בו1949, ביוני

 פגש  את   מר ויילנד  ברוזנהיים  וכתב כ דלהלן בקשר ל מאור  רו וי וכתב  מפרסום  
 : עיניו ששוקם

את  ,  מ טרים500ברוזנהיים מר  ויילנד  יכל  כבר לזהות רכבת  ב מרח ק  של "
יד ב מרחק  מ טר  -  מ טרים  ושעון100בגדי ה אנשים העו ברים וש בים במר חק  

  11."אחד
ההחל מות   ;  כתבו את ת ודתם לברונו  גרונינגאנשים רבים שזכו להחלמו ת

 זכתה   ,אליזבת שוורד ט.  ו לעיתים קרובות כש הוא עצמו לא היה נ וכחארע
 .   בהחלמה  מרשימה  ימים ספו רים לאחר שפגשה אותו

 : 1949,  במ אי12-היא כתבה ב 
לפני שבוע . [.. .] אני פשוט  חייב ת לשלוח  לך כמה ש ורות , מר גרונינ ג היקר"

או ,  ניתוח  רציני בשתי אוזניישעברתיבמהלך שיחה ציינתי . וויום ביקרת אצלנ
 בד ק את   ישרופאמ . שגרם לי לאבד את  שמיעתי  באוזני הי מנית, למעשה איז מל

מ ונת ן לי את פסיקתו המאוד   "  מ4אוזני באוט וסק ופ הוא גילה בתעלה קרע של 
 .  מ חדש בלתי אפשרי ע בורי לזכות בשמיע תיכי נעימה לא

לשמחתי הגד ולה  , 7ביום שלישי בערב בשעה :  את תופתע לשמוע זכעת
עבור זה   ב.  המנותחת ני גיליתי שאני יכולה לשמוע באוזלפתע, ולשמחת הוריי

אינני יכולה להביע במילים עד כמה אסירת  . מר גרונינג היקר,  להודות לךיעלי
  12."לךאני תודה 
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ר  "ד, ונאיהדין והעית-עורך , עם ברונו גרונינגבטר בר ה וף בפגישתו הראשונה 
 .טרמפלר יכל לשכנע עצמו ב אופן אישי ביעילות השפעת  הזרם המרפא

הוא הגיע  , "Die grosse Umkehr" –"  המהפך  הגדול "כפי שכתב בספרו
א ף לרג ע אח ד לא  עלה ב דעתו  .  שםארע  אשרח  על " כדי  לכתוב  דוטרברה וף ל

 .   שהוא עצמו  יוכל להחלים בע זרתו של ברונו גרונינג
,   ב מאי9-ין הרפוא ה הציבורית של ה מכון לבי ט וח פדרלי  ב בבדיקה  שערך קצ

שבה נשברו עקב ימין  ,   נקבע שכתוצאה  מתא ונת טיסה מ תקופת המל חמה 1947
השברים החלימו עם  . הוא סבל מעיוות ארטרי ט י, ר טרמפלר"ועצם השוק של ד

אפילו  בזמן  מנוח ה  מעולם לא  .  עיוות ניכר וכל  תנועה  בכף  רגלו כאבה  ביותר
 . ח ופשי מכאבוטין לחלהיה 
 2הוג ד רתי כנכה בדרגה ', המ טופל מתקש ה מאוד לעמ וד וללכת'עם ההערה "

ו מנקו דת  , התרגלתי לחו לשה זו כתוצאה בלתי נמנעת מהמלח מה).  נכות50%(
  13."מבט רפואית  זו מ עולם לא ני תנה לי תקווה לשיפור אמית י

  בהתאם  הפועלת, עדות  במיו חד   מרשימה  ליעילות השפעת  אנרגית הריפ וי
,  1949,  באוגו סט27-מא וחר בליל ה: "הב אח "נגלית ב דו, לחוקיה שלה בגוף

ר טרמפלר ישב י חד עם  קבוצת אנשים ק טנה של  מח פשי החלמה ב חדר  קטן   "ד
ח  שלו ולכן לא חשב על "הוא היה שם כצופה כדי לכתוב את הדו. טרבר ה וףב

הוא   , אותו היוםבהיות ו עד להחלמ ות בקהל מ וקדם  יותר בעו ד אך . בעיותיו שלו
שהיה עסוק עם   , ברונו גרונינג. רחשתהלהיה ל ויכש מה ל,לקבלה היה פתוח

ר טר מפ לר חש בתג ובה ברורה  "ברגע זה  ד. רק העיף  מב ט  לעברו, מישהו א חר
שבהדרגה ה פך לתחושת עקצוץ ואז  "ראשית בכאב ח ד ב כתפו הימנית : בגופו

14. "הושפע כל צד ימין של גופי
  

ר טרמפלר היתה "ת הפגו עה נהייתה מאוד  חמה ול דאז כף רגלו הימני
 .התחושה ש משהו  עבד  שם ב פנים

זה היה  משהו  . כלי הדם  פעמו. הורגש כאילו הדם זרם ב חוזק רב  מהרגיל"
העקצוץ ותחושת ה חום המשיכו ב משך זמן  . [...] שלא חשתי במשך שש שני ם

ואז   , דותישנתי ב משך שעות  אח , יביתלתי משש ב. אך כף רגלי כאבה  מאו ד, מה
ן כאב  בשרירי החל ק הת חתון   יבמשך  מ ספר ימים היה  לי  מ.  הכאב נעלם ל חלוטין

  15."אך אז גם כאבי הו ויסות נעל מו, של רגלי



Be
i d

en
 P

as
si

on
ss

pi
el

en
 in

 O
be

ra
m

m
er

ga
u

 

ות
שני

רג
ת 
צנו
ס

/
או
רג
רמ
וב
בא

ת 
בו
לה
הת

ת 
או
מל

 
H

ei
lu

ng
ss

uc
he

nd
e 

am
 T

ra
be

rh
of

 S
ep

te
m

be
r 

19
49

 

וף
רה
רב
בט

ה 
למ
הח

שי 
חפ
מ

 ,
ר 
מב
פט
ס

19
49

 
Ei

n 
G

eh
ei

lte
r

 

ים
חל
שה

ם 
אד

 
G

eh
ei

lte
 in

 H
er

fo
rd

 

רד
פו
הר
 ב
מו
לי
הח
 ש
ים
נש
א

 
D

an
k 

ei
ne

r 
G

eh
ei

lte
n

 

מה
לי
הח
 ש
שה
אי
 מ
דה
תו

 H
ei

lv
er

bo
t i

n 
H

er
fo

rd
 

ור
יס
א

רד
פו
הר
 ב
פוי
רי

ל 
 ע

 
Ve

rb
ot

ss
ch

ild
 in

 H
er

fo
rd

 (1
94

9)
 

ד 
ור
רפ
בה

ר 
סו
אי
 ה
על

ט 
של

)
19

49
  ( 

O
tt

o 
M

ec
ke

lb
ur

g 
m

it 
Fr

au
 z

ur
 Z

ei
t d

es
 P

ro
ze

ss
es

 1
95

7-
59

 

פט
מש
 ה
פת
קו
בת

תו 
אש
ג ו
ור
לב
מק

טו 
או

 ,
19

57
-

59 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

 u
nd

 E
ug

en
 E

nd
er

lin
g 

19
52

 

נג 
לי
דר
אנ

גן 
ויו

נג 
וני
גר

נו 
רו
ב

19
52

 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

 v
or

 G
er

ic
ht

 

פט
מש
 ב
ינג
רונ
ו ג
רונ
ב

 
Ei

n 
do

rn
en

re
ic

he
r 

W
eg

 

ים
חת
חת

ך 
דר

 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

 u
nd

 F
ra

u 
Jo

se
tt

e
 

תו
אש
ג ו
נינ
רו
ו ג
רונ
ב

'ז, 
זט
ו

 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

s 
G

ra
b 

in
 D

ill
en

bu
rg

 

ינג
רונ
ו ג
רונ
 ב
של

רו 
קב

 



 143  החלמת אלפים–הרפורד וטרברהוף 

להשתמש בכף רגלו בדיוק כפי היה ל ור טרמפלר יכ" דלאחר מכןימים מספר 
גם  . "הליכהההוא כבר לא היה זק וק  למקל .  שעשה זאת לפני הפציעה

וההחלמה    16."לא היה לי שו ם כאב, ל רגליי באופן  מהיר מדיכשנעמדתי ע
ערך בדיקה חוזרת   . ר הרמן ר"ד, רופאו במינכן.  המשיכה להתקייםונשמרה 
היתה  , ה תנועתיות  של כף הרגל הימנית שסבלה  מנכו ת ניכרת עד כה"וקבע ש

והב דל קטן  , רק באופן מינימלי ב מצב פ חות  טוב  מכף הרגל הש מאל ית הבריאה
  17."עלם במהלך שימו ש שו טףזה יי

 . החלמה  שכזאתהתרחש יכלה לכיצדלומר לו  היה ל ורופאו לא יכ
היא ס בלה מטרשת נפוצה  . הונ קה מא הלן' לגבארע  מקרה היס טורי נוס ף 

 .  שנה15במשך 
 :ר ינס ברגפלד ט סיכם את   סיפורה כדלהלן"ד
פניה  ,  כל  גופה הת חתון  היה  משותק. החולה הי תה כבר  בכיסא  גלגלים"

ראייתה נ ח לשה במי דה  , ידי מום  כתוצאה  מעי וות צ ד א חד  של פיה-מעוותים  על 
כזאת שהיא רק  יכלה לזהו ת את  קווי  המתאר  של אנש ים וחפצים  ממר חק  של 

18."אפילו שמיעתה נפג מה;  אך לא יכלה לזהותם, מטר
  

שם ישבה וחיכתה ב סבלנות  שעה אחר שעה עד  ,  בעלה הביא אותה להרפורד
 .הצהריים על המרפסת ודיב ר אל הקהל-יע אחר שברונו גרונו ה ופ

 : ח מ משיך" הדו
אך  אם בכל זאת משהו   , 'הוא ב מיוח ד ציין את העוב דה שנאסר עליו לרפא"

ברגע   .  'הד בר אינו  בשליטתי ':  אלו  היו  דבריו'  יקרה ובכל זא ת אנ שים יחל ימו
.  שינוי  מדהים  ח ל בפניה של אשת ו, של הח ולה לפי דברי  ב עלה,  שהוא א מר זאת

הפינה המעוות ת של פיה חזרה למצבה הטבעי וה מסך הורם   , א פתאום הוארהו
,  מי ד האישה זיה ת ה את ס ביבתה ה מיידית. כו ח הה חלמה  של גר ונינג פעל. מעיניה

היא   . היא  ג ם יכלה לראות את  סביבת ה המרו חקת י ותר, וככל שחלפו הד קות
הביעה  את  ו,  אז  היא  דיברה   בקול רגיל. נעמדה  וכמ עט  ללא עזרה  הת חילה ללכת

א דם שלא יכל לנו ע ללא  ,  שלו בת  זרוע עם  בעלה ה מאושר. שמח תה והפתע תה
 .היא הלכה ועברה דרך הקהל ,   שנה15עזרה במשך כ מעט  

בעלה הופיע בכיכר של ברונו גרונינג כדי להגיש לו , לאחר  מכןימים מספר 
הנכה  מלפני מ ספר ימים שלא   .  היה כתו ב ש ם שהחל מתה נ משכה.  ח  שלו"את הדו 
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אני חש כאילו אשתי   '.  היתה כבר עסוקה ב סידורים בביתה, ן היה לרפאהנית
 . א מר בעלה', חזרה אליי כאדם ח דש לחלו טין

.  היה לנו זרם מתמשך של מבקרים, 'הו א המשיך' מאז ש חזרנו מהרפורד '
אפילו רופא המשפחה הותי ק שלנו כיבד אותנו בנ וכח ותו והרחיב ב ברכותיו  

  19"' . ליבומעו מק 
 הן סימן מוצהר לאנרגיה , בהעדרו  של ברונו גרונינגארעוההחלמות ש 

 גם מ ומ חש   הדבר. היתה לאנשים שוב גישה  אליה,  תושיטשהודו ת ל, האלוהית
 : בסיפור הבא
כדי , שהיתה רופאה,   עם אשת וטרבר הוףהגיע ל,  אלפרד מוס קטה, עד ראייה

 .  לחוות ב עצמו א ת המא ורעות  הנפלאים שקרו במק ום
 :  או תו נ תן לפרסום בירחון,ח שלו" הוא כתב ב דו

,  חות  שנכת בו על  ברונו  גרונינג  ב מש ך הימים  האחרונים" לאחר כל ה דו"
,   האחוזה היתה  שטופת ה דרת קו דש. ונהגת י לרוזנהיים, רציתי לשכנע עצמי

למרו ת שברונ ו גרונינ ג ע זב את  מינכן שעה  לפני . שקט  מו חלט  כמע ט ה דור כב וד
,    שהתפעלנו מהבניינים המושכיםבזמן. הקהל נשאר בשקט מלא ציפייה, כן

שהתק הל סביב  כיסא  גלגלים   ,  ישנה תנ ועה פתאו מית  בקהל,  הלבנים הרחוצים
בגיל ח מישי ם וחמ ש ובלתי מ סוגל ללכ ת במשך ש מונה השנים  . של אדם נכה

הולך  חזרה  , הוא  פתאום נע מד  ועוזב  את כי סא ה גלג לים שלו,  האחרונות
ג לפני שמונה ימים ובדיוק חו וה את  הוא הגיע מהמב ור. [...] למשפחתו המ חב קת

 נכנ ס  , נעמד והלךלפתעגם אדם נכה  אחר  . [...] חל מהה סימניה הראשונים של ה
פשו טה  , ביניהם  אישה מבוגרת. לאולם הכניסה בבניין כדי לדווח על החל מתו

הי א היתה אמורה להיות ' !אני יכולה שוב לראות':  קראה, שחבשה צעיף לבן
אלוהים אדירים אנחנו   'חדים  התחילו לשיר את המזמ ור אנשים א. [...] עיוורת

אנשים  , עמו ק ה על פני כולםו ישנה הבעה  עזה . וכולם הצטר פו'  מהללים אותך
 . להיות אדי ש לאווירה נמרצת זוהיה לא ניתן , רבים בוכים וגם כצופה מן ה צד

היא פה  .  אנחנו פו תחים  בשיחה  עם  צעירה סטו דנטית  לרפואה  יוגוסלבית
היא מ ד ברת על מאתיים ה חלמו ת  שנגרמו ב עקבו ת ברונו  . ופה בכלצ, יומיים

אך גם   , רוב הה חלמות היו  בקרב הנכים. ט רב רה וףגרונינג מאז  הגעתו ל
היא  בילתה ש עות אח דות  עם אישה  . העיוורים ואפילו רפי השכל החלימו

 שגר מו לנפ יחות בכל  חלקי גופה  , מבוגרת  שסבלה  מעו דף נוזלי ם ברקמות  גופה
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,  ותשקו דם לכן היו נפוח,  פניה. אישה ז ו זכתה ב ה חלמה  ספונטנית). בצקת(
ואז . ות הקודמת ובת וך זמן קצר נראו נורמליןו לצורתשבבאופן הדרגתי 

הלכה באושר הלוך וחזור וא מרה  , שקודם לכן בק וש י יכלה לזוז, האישה
אנחנו ראינו בעצמנו ח מש החל מות שקרו ב משך שעה  . [...] שהרגישה מצויין

  20."וחצי

אני חושב שהקוראים יוכל ו להבין איך האנשים בטח חשו לאור מה שקרה  "
אמר באופן פומבי שהוא חו שב  , ר אהרד "ד, הנשיא הבווארי-אפילו השר. סביבם

.  שאס ור להרשו ת לעוצרו  מטעם  הח וק'  תופעה   יוצאת דופן'את ברונו  גרונינג  ל
  טר בר הוףעד בכל כך התרשם מההחל מות  להן היה ,  פיצר, נשיא מש טרת מינכן

ואת  תקוותו ש ברונו גרונינ ג  , שממרפסת  הבית הוא ה ביע  את תודתו  בפני הקהל
21-23." יקבל רשות להמשיך לרפא

  

 הדרך לעבודה מאורגנת היטב
.   ברונ ו גרונינג נאבק ליצור בימה יציבה לעבודתו,בשנים שלאחר מכן

ידי - התנפצה  על,1950תוכניתו להקים  מרכז ברי אות ב מיטנ וולד  בתחילת  
לכן הוא התחיל להציג . גם בוואריה נס וגה  מרשותה לאפשר לו לרפא. הרשויות

 .  חוגים ק טניםפורום תו  בשיח ות שניתנו  ב שיטאת 
ני א בנר וון אשנ בך  מבד  טולץ  דיוו חה ב קשר לח וויותיה בשי חות אלו  נברונס א

 :  כדלהלן1951- וב 1950-ב
יונותיו לנאום בצורה  כיון שברונו גרונינג לא  קי בל תמיכה מהרש ויות בני ס"

אנשים , פה.  ידי כך שהקצו  לו  חדרים-חברי ו עזרו לו  על,  מסו דרת בפני ה חולים
 שבק בוצו ת גדולות יותר הם יכלו , זאת או מרת.שחיפשו עזרה יכלו לפגוש אותו

מקום  מפגש  אח ד שכזה  היה במלון ויי קרשיים . תו  ולקבל עז רהשיטללמוד את  
על הנוכחים היה .  [...] ר לעיתים קרוב ותשם ברונו גרונ ינג דיב, בגרפלפינג

 .  לשמור מק ומו ת שבו עות  מראש ולהציג את כרטיסי  הכניסה שלהם
או אלו  שנישאו  , היה ברור מ דוע ה גיעו אנ ש ים עם קביים ו מקלו ת הליכה

 שלא חרים היו מ חלות  פנימיות   ,בזמן  השיח ה ניתן היה להב חין;  פנימה ועיוורים
אלו שלא  . ם קרובות בצורה מ אוד מור גשתרק כאשר הם פתאום הגיבו  ולעיתי

כי ר בים מהם  הת חילו ללכת  ,  בדרך כלל יש בו בש ורה הראשונה, יכלו ללכת
לספר  היה כי נ חוץ  , ניתנה  שיחת  מ ב וא, לפני שברונו גרונינ ג  נכנס לח דר. כרגיל
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 שהם יוכלו  להפנים את הזרם המרפא   דילאנשים בקשר לשיטת  הריפוי שלו כ
 . ללא התנגדות
 להירגע ולא לחסום א ת מו חותיהם  כיצדהיה צורך להורות להם , כךבנוסף ל

למרות   . במיוח ד אלו שהיו מרוכזים במחלותיהם, במ חשבות היו מיומיו ת שלהם
רבים מהם כבר הרגישו  ,  שברונו גרונינג היה ב דרך כלל בחדר אחר ב מרח ק מה

הוא נשאר עו מד   , כשהוא נכנס למעבר ה מרכזי בחדר. [...] את הזרם המרפא
אז  הוא  ברך את  מ חפשי העזרה ב קול  . [...] בריכוז עמו ק ב משך  כמה  ד קות

. [. ..] מהדהד  ו חברותי  ודי בר אלי הם בקשר  לאמונה  באלוהים  וש חרורם מהרו ע
ואז  [.. .] אנשים זרקו  את  ה קביים שלהם .  ה קהל הת חיל להגיב, בזמן ש דיבר

 . [...]יצאו מהח דר ועלו וירד ו ב מד רגות
.  דיברתי הרבה': הוא לעיתים קרובות א מר, דב רכשברונו גרונינג סיים ל

מ ה קורה  , עכשיו אני רוצה לשמוע  מכ ם בחדר זה אלו  תחו שות  חד שות יש בכם
מאח וריהם היו  לעיתים  .  [...]  האילמים ענו  לשאלה בקול  ובש טף[...] ?' לכם

א ם אני מד בר כפי שאני ':  קרובות אלו ש היו חרשים ו בלחש הוא  שאל אותם
אני מבין כל מלה   , ' היתה הת שובה,' כן?'  'שו מעים  אותי היטבאתם , מדבר עכשיו 

לעיתים קרובות  [...] ' . וראשי  מסו חרר ,כשאתה מד בר כפי שאתה ע ושה עכשיו
להרים עד  עשר פעמי ם את קופסת ה סיגריות  , הוא גרם לנכים שפתאום נע מדו

לאחר  שב מש ך שנים הם הי ו תלויים  [...] מה שהם  עש ו בש מחה  ,  שלו מהרצפה
 . ה מא חריםבעזר

מרמו ת  (בהן נכחו אנשים מ ס וגים שונים , הרבה פג ישות, כך חוויתי הרבה
וה דוג מאות  המצוט טות בכל פגישה   ) ים שוניםאמ מקצוע ות ו מגיל, השכלה שונות

אך המסר היה  . כשסגנון הנאום התאים לקה ל הנוכח, היו קשורות רק לפגישה זו
  24." הוא הונ חה לאלוהים–תמיד זהה  

כי הן עברו על חו ק המ טפל ,  הבריאות רצו  לאסור על שיחותיו כיון שרשויות
אלו שחיפשו עזרה יכלו .   הוקם איגו ד גרונינג1953בנו במבר  , ברפואה משלימה

וברונו גרונינ ג מינה  אדם מנו סה בכל מרכז   , להתכנס בקב וצות ב מרכזים שונים
  ה ו א עצמו  מידי פעם נכח. להיות מנחה  קבוצה  ולעזור  להם בדרכם להחלמה

בדרך זו ה וקם   .   כמרצה או רח לנאום בפני הקהל  מטעם  האיגודובהתכנסויות  אל
בהפרשי זמן קצובים נפ גשו מ קבלי עזרה אלו  . הבסיס לדרך ע בודה  מסו דר ת

 ". זרם המרפא"להת כוונן ל" מפגשים  קבוצתיים"ב
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שת חביב ו במשך שנים  היה על גבול תופעה , מנהל בית ספר בד ימוס, מר הומן
 :גש הקב וצתי כדלהלןחווה  במפ ,  מדעית

ב הת אם ל תהל יך  .    עו מ ד  אר בע ה  ע ד  ח מי שה   מ טרים   ממ ר  גרו נינ ג30א דם  ב גיל  "
הא דם  .  מר  גרו נינ ג  שו א ל או תו  אם ה וא  מפ נים  את  ה אנר גיה  האל והי ת,  הרגיל  של ו
,  ב בק שה '.  ה איש  או מר  שכן .  מר  גר וני נג  ש וא ל או תו  אם  הו א רו צה  עו ד.  עונ ה  ב חיו ב

.  בא ות ו  הרג ע  ה אד ם נ היה   ח סר  מ נו חה .   רו נינ גא ו מר  מ ר  ג'  עז ור  לעצ מ ך.  ק ח ז את 
מצ בו   מ ח מיר  בצ ור ה נ יכר ת  ע ד  שכל  ג ופ ו  מ ת חיל  לרע ו ד  בצ ורה  בל תי  נ של טת  ב מ שך  

ה וא   שו אל  ,  גרו נינ ג  אי נו   מת ער ב  וכ אשר  ה אפיז ו דה   מ סתיי מ ת.   ח מש   עד  ש ב ע  ד קו ת
ה וא   עונ ה  שת ח וש ה נ עי מה  נ הדר ת  ע ובר ת  ב גופ ו  וה וא  ח ש  . או תו  אי ך ה וא   מר גיש 

 ג רונ ינ ג  ק ורא  ל ו   לקד מ ת  ה ח דר  ו נו תן  לצר ור  ה מפת ח ות   שלו  ל יפול   על  . ח ופשי   וקל 
ה מפ תח ו ת נ ופלי ם  .  לל א  היס ו ס  הצע יר  מ תכ ופף  ו מרי ם  א ות ו.  כ איל ו  ב מק רה, הרצפה 

.   ו הוא   מרים  א ות ם ת ח ילה  בי ד ו הי מ נית  ו אז  ב ש מאלי ת, בפע ם ה שניי ה  וה שליש ית 
 נפצ ע ב מל ח מ ה  ה וא  סיפר   לי שה וא .  יותר  מ או ח ר ש אלת י א ות ו  מה  היתה  ה בעי ה ש לו

הלך  ב עזר ת  שנ י  ,   וע קב  פצ יעה   בע מ ו ד  הש דרה,   בא ופן   חמ ור  ו כלל  לא  יכל  ל ה תכופ ף
.  הרו פאי ם  וה טיפ ולים  ש קי בל  ב מרפ או ת ל א  עזר ו ל ו.  מ קלו ת כ י ה יה  למ עש ה  נכה 

רק  מר  גר וני נג   . לשו וא .  היפ נו זה ו מ גנ טי ו ת, ביא וש ו ה וא  חי פש ע זרה  דרך  סו ג ס טיה 
   25."ו עו מא ז ה וא  ה ת חתן  ו עו ב ד  ב מק צ.   עזר  לו

.  חות ה חלמה " ישנו  מ ספר גדול של  דו, 3195-מאז שהו קמ ו מפג שי הקב וצו ת ב 
כל אלו שה ח לימו ציינו שב מפגשי ה קבו צות הם ח שו הת חזקו ת  , חות  אלו" בדו

אחרים , רבים כותבים על תחושת עקצוצים וזרימה  דרך כל גופם. גדולה
ור הביתה   א חדים  מ הם יכלו לחז. מתארים ת חושות  מדהי מות  של הקלה ואושר

 . אחרים זוכים  להחלמה בה דרגתיות, מהמפגש הרא שון כשהם בר יאים לחלוטין
שניתן  , אלו שהחלי מו ה דגישו  שהם  זכו בהחל מה זו  רק ב עקב ות  הקשבה  לנאום

 . ידי מנ חה הקב וצה שהוא  מינה-ידי ברונו גרונינ ג עצמו  או  על-על
הלך  שאותה רכשו ב מ,   שזכו  מח דש בא מונתם  באלוהים,רבים כתבו בש מ חה

 . קבלת העזרה
ידי ברונו גרונינג  במ סגרת  -אך הרשויות החליט ו שאפילו השיחות שנית נו על 

והם התחילו להכין את , האיגוד נ חשבו לפעילות ריפוי שיש לקבל עליהן רשות
 .  יותראע סוק  ב כך בשלב מאו חר. המשפט הב א נגד ו
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 גבולות ההחלמה
 :ברונו גרונינג ה עיר פעם

לא  אלו הים ולא אני יכולים  . ע  ביותר של יי סוריםסבל רגשי  הוא  הסו ג הגרו "
26."לעזור למישהו המ אבד כל ת קווה

  
מישהו המ חפש עזרה אך  אינו מוותר על א מונתו הש גוייה שאין אפשרות 

יהיה על יו להמשיך ב דרך הס בל ,  או שאינ ו מ אפשר  לעצמו לקבל עזרה, לעזור לו
 .שלו
 : י אבנר וון אשנבך  דיוו חה  על המקרה הב אנאנ
.   ידהליש בה , הא חות  שהביאה  אותה. ישה צעירה הגיעה  בכיס א גלגליםא"

 . נחמ ד להיות  חולה  ושכל בנ י הבית  מרח מים עליך":  פתאום ברונו  גרונינג  אמר
האדם מ ק בל אוכל כל כך טוב וכל , אין האדם צריך לעבוד! האדם כל כך מתפנק
קשר  זה  נכון ב': ה אחו ת  דחקה  בי קלות  במרפקה  ו אמרה' !כך הרבה מתנו ת
היא מפ קדת על כל בני ביתה . היא לא רצתה שאביא אותה. לאישה שלי פה

 שאחרי   , אני  מק ווה. 30והיא  רק ב ת  .  ואינה עושה  אפילו  מא מץ  קט ן כדי להחלים
. השאיפה והרצון יתעוררו בה, שתראה כל כך הרבה דברים נהדרים שקורים

 הבריונות שלה   ,יתכי עבורנ ו בב, זוהי מש אלת לבי ואמונתי. גרונינג יעזור לנו
  27."אך הי א יצאה בכיסא הגל גלים כפי שהוכנסה לשם .הפכה לבלתי נסבלת

על כל  אחד להפוך א ת זה  , בדיוק כפי שאדם  אינו יכול  לאכול עבור רעהו
ולעשות  , לעניינו לפתוח את  ח סימת ו  מבפנים כדי  לשחרר את   אנרגית הריפוי

ן ספונטני במג ע הראשון החלמות מ סויימו ת מתרח ש ות באופ . זאת באופן קבוע
אנשים  מסוי ימים הסובלים  ממ חלות   . אחרות לו קחות יו תר זמן. עם הזרם המרפא

ב מקרים מ סויימים  . ומאו חר יותר  מא חר ות,  רבות מ חלימים ת חילה  מ אחת
ואילו  מ חלה , הבחנתי שת חילה נעלמה  מ חלה לה ניתנה תשו מת לב  פחותה

שארה עד שה וא יכל נ,  שעליה חש ב כל הזמן, שממנה  ניסה הא דם להחלי ם
במ קרים כאלו לעיתים קרוב ו ת ברונו  גרונינג א מר  .  לשחרר אותה  מבפנים

 ". ישב  על מ חלתו"שהאדם 
 : שמי דט היה א ת הדב רים הבאים לומר.א.על א
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כאן כוח המ חשבה  . בכל משאל ה,  כבר הוצהר שנוטים להכיר בכל מחשבה"
לה  והאמונה  מש חקות תפקי ד  שעד כה לא הוכר במלוא ו בקשר עם המ ח

 שאצל רוב אלו המ חפשים עזרה המחש בות   ,זאת עובד ה. [ ...] וההחלמה
מעכבו ת ו מ פסיקות את כו ח הזרם  , המטרידו ת נמ סרות בצורה  בלתי יעילה

, כפי שאני מוכיח אותם לעיתים קרובות כשהם מחכים לכך להשפיע. המרפא
נראה שהם  נהנים  . 'נשואים  למ חלתם'הם  , מבלי שהם  מכירים במה  ש הם עשו

הם כל כך התרגלו לשניהם שהם מקווים  ; ות חולים ושיש כאב בגופםלהי
 .  כ מו ב חברים ט ובים, להחזיק בהם

הוא  נטה  ,  כל  כך מהרהשגרונינ ג ח ש ב, במקרה כזה  של התנגד ות פ נימית
 :לומר

 '.השאר מ חשבות  אלו מא חור יך.  אתה יוש ב על המ חלה שלך'
,  גרונינג א ומר להםלעיתים קרובות  מ חפשי העז רה מבינים  מע ט  מאוד  מ מה   ש

הפנ ימי הזה משתקף בצורה  ' עומ ק' ה. ולכל מלה שהוא אומר יש מ ובן עמוק יותר
 : שיש בו מי דת הו מור,  דרסטית  במ קרה הקטן הב א

לא ניתן , אך למרות שאיפתה, אישה שסבלה מבעיות  לב במשך שנים [...] 
הו א  כש. 'יוש ב ת על מ חלתה'גרונינג  חזר וא מר לה שהיא , אליה" להגיע"היה 

 :היא לחשה  לשכנתה, היה מחו ץ לח דר
א ת יושבת על  'הוא חוזר ו אומר . אני מ מש לא מ בינה מה ש מ ר גרונינג רוצה'

  28"'. אין לי ט חורים בלא. 'מחלתך 
אנשים בעלי הרגל רע המ ד ברים כל הזמן על מ חלתם ו מספרים לכל אחד  על 

ל   ו מי ש מחפש  החלמה  ומ אמין שכ. מעכבים את  הח למתם שלהם,  בעיותיהם
.  מנתק עצמ ו מהזרם המר פא בגישתו הדורשנית, הנחוץ עב ורו הוא לבקש זא ת

יש אנשים הזקוקים ל מידה  מסויי מת של ס בלנות וא מונ ה לפני שההחלמה ת וכל 
אלא ישנו  , לעיתים קרובות יש  לא רק את הצורך בהסת ג לות גופנית. לקרות

ב תחום   קשר רו חני לאנ רגיות שליליות ,  למשל, מח סום  מו דע א ו בלתי  מ וד ע
 .  שאותו יש לה סיר, רגשי-הרוחני 

 : ברונו גרונינג א מר פעם
לא ת מיד ניתן  להרגיש מיד ש חזרו  . עליי להחיות  מה שהיה  מת  במשך ז מן רב"

באופן די , אך אז, לעיתים ק רובות יש צורך לחכות זמן  רב. החיים החדשים
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ידי -אם בינתיי ם האדם לא איפשר לעצמו  להיות מושפע  על,  פתאומי זה שם
  29."הרוע שבספק  ובא מונה ה חלשה

.  1979- ו 1976  סבל  מח מישה  מקרי פריצת דיסק  בין ,)37(אנדראס אר מיש 
פריצת הדיסק  הובילה לשית ו ק בשתי  רגליו וה גבלה  , למרות שע בר ניתו חים

הו א נזקק  לעזרי הליכה ויכל להשתמש בהם רק ב משך  חמש   . רצינית בתנועתו
השיתוק  ברגל ו השמאלית  . מ טר 200-300ש במהלכן הצליח ל עבור , דקות

אחרי הניתו ח . עשרה שנה-ארבע נמשך  , ו ברגלו  הימנית,נמשך שבע שנים
אם  הוא  הורי ד אותה  למשך  . היה  עליו ללבוש  ק ורסט  מפלדה, 1979-שעבר ב 

.  100%-הוא  הוכרז כנכה ב. הוא  סבל  מכאבים בלתי נסבלים, יותר מחצי שעה
 ,הפסיקה הרפואית היתה.  הוא יצא  לגמלאות מו קד מים31 בגיל 1983-ב

לאחר חמיש ה ניתוחים במרפאות   . תמידישהשיתוק בשתי רגליו יהיה 
ב דצמבר   . הוא  סרב  לעבור  את ה ניתוח ה שישי, אוניברסיטאיו ת  מיוח דות  שו נות

בשנים הראשונות היה לו קשה . תו  של ברונו גרונינגשיט הוא התח בר ל1983
כנראה שזאת  א חת   . וח ני שגם  הוא  יחלים בעזרת  הריפוי הר, מאוד  להאמין
רק  .  לה חלמ ה במשך  זמן כה  רבהמתין  שהיה על אנ ד ראס ארמיש  ל,הסיבות לכך
כשהיה עד  להחל מת א נשים אחרים שה וכרזו רפו אית כבלתי  , כך-זמן מה  א חר
שגם הוא יוכל , כפי שסיפר לי, להתחיל להאמיןהיה ל והוא יכ, ניתנים לריפוי
 .  גת  החל מתווהוא יצא ב מאב ק רוחני להש, לקבל עזרה

 : אנדראס אר מיש
  ב מאי20-עד  שב רבה  אך נז קקתי  לס בלנות , Regelung-ב האמנתי  בנחיש ות  "

כשהכנו  , ב סוף ה מ פגש הקבוצתי.  המ קרה האדי ר של ההחלמהאירע 1990
יכול להזיז את כי הנני  שמתי לב לכך עפתל, עצמנו לקראת קבלת הזרם המרפא

.  יכול  להזיז אותה  בהתאם  לרצונימאז  רגלי אינ ה משו תקת  ואני.  רגלי הימנית
אך ל מרות  מאמצים א דירים וגישה   , מהי באופן טבעי  ייחלתי אז לה חלמה של

פשו ט  מתוך  אמונה  והא מנתי  , אז לכן מסרתי ז את. דבר לא  קרה, לזרם המרפא
 .  שהכל יסתדר

יצאתי  מ מיטתי  ,  יום  לאחר שר גלי הימנית  החל ימה12,  ובדיוק  אז ז ה קרה
ולשמ חתי הרבה  גיליתי ש פתאום יכולתי להזיז גם   ,  ילהכשרגלי השמאלית ה וב

  30."את רגלי השמאלית
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נע לם בזמנים שהוזכרו , נמשך במשך שניםר שא השית וק  ,מרגע אח ד למשנהו
מאז הוא יכול להזיז  את שתי רגליו ב אופן די  רגיל ואינו זקוק לעזרי  . לעיל
ב דק   בנוב מבר .   ה וא הפ סיק להשת מש ב קורס ט שלו1990,  באו גוס ט3-ב. הליכה

 . השיתוק נעלם לחלוטיןכי רופא מו מ חה ואיש ר אותו שוב  
הו א הרכיב  מ שקפיים במשך  שנים  . דו מהל חוויה  אף  הוא  זכה  ,תומס  אייך

רק לאחר שהתכוונן לזרם . ללא הצלחהאך , ב הן וניסה להפסיק להשתמש
עת הוא כי כ ,מבפניםהוא חש   ,יום אחדלפתע ,  מ ספ רהמרפא במשך ח ודשים

.  לראו ת ב א ופן רגיל ללא עזרתןהיה ל ו הוא  יכובפעם הז .  נסות  שובל לויכ
שיתוק במ חצית  (המי פלגיה . חוויתה של אנה קליר היתה בדיוק הפוכה לזאת

ש מיעת   נעלמ ה תוך  שמ ונה ימים לא חר , שנגרמה  כתוצאה  מ שבץ  מו חי,  )הגוף
 . תו  של ברונו גרונינגשי טשיחת ה מבוא שלה ל

 ב התאם לחו קים שונים  מתר חשריפוי רוחני כי  די  ברו ר אופן מ אשר בהדבר
  שהמצב של  אנה  קליר ,ניתן  להניח, מנק ודת  מב ט ה גיונית.  מאלו ה מוכרים לנו

יהיה זקוק לזמן רב יותר כ די להגיע להחלמה  מזה של  השיתוק של אנדראס  
אין דרך למ דוד את  מידת הפתי חות  .  או ב עיות הראייה  של תומס  אייך,ארמיש

מי יכול לתת  .   לזכות בה חלמה  ממ חלהעל מנת יפ וי של כל אדם לאנרגית הר
מי יודע  על ההתנגדות של האנ שים  ? מידע ב קשר לסיבות הרו חני ות של המחלה

מי שמחפש ה ערכה ? מי יודע מהו  גורל היחי ד? וסביבתם ה מתנ גדת לה חלמ ה
 . א סו ר לו להגביל עצמו לאב חון ה רפואי, לגבולות הריפוי הרוחני

.  ו ת את מ גבלות ע בודת ו במ קרה של ילדיו שלול חוהיה על ברונו גרונינג 
וישנה חשיבות  , ילדים קטנים קשורים במי וחד לאמה ותיהם מב חינה  רגשית

,   גרונינג'  זה  מה  שקרה   במקרה  של ג ב. מכרעת לגישתה  של  אמם  לריפוי הרוחני
הפריעה ,  גישתה  השלילית הק יצונית כלפי פעולות הריפוי של בעלהר שא
-היא אשפזה אותם בבית, ילדיה חלור שאכ .פא להשפעת הזרם המרחלוטיןל
 .נפטרוו שניהם  . חולים ללא ידיעתוה

, 9- הבן זה ההחלמה של ילד. המקרה של דיטר הולסמן הצעיר היה דומה
היתה תחילת עבודתו  , סבל משלבים מתק דמים של ניוון שריריםר שא

שה למע, שהיה כבול למיטתו, הילד). 5ראה גם פרק ( הציבורית של גרונינג
החלמתו . למרות שתחילה בחוסר יציבות, הלך שוב בעזרתו של ברונו גרונינג

 יכל ללכת יותר – כפי שאישרו הוריו –כך שדיטר  , התגברה באופן הדרגתי
ההורים רבו בקביעות ? מדוע. ה נסיגה רציניתחל 1949אך בסוף . ויותר
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דה על לה שניהם תמכו בגרונינג מתוך הכרת תויבתח. ומאוחר יותר נפרדו
. משפטה-מאוחר יותר האם לקחה א ותו לבית  אך,ההחלמה הפלאית של בנם

והיה עליו לשלם לה ,  דרשה תשלום פיגורים עבור השימוש בביתהע היאפתל
לפירוד של בני הזוג היתה כי מתוך רקע זה ניתן להסיק . חייוימי עד סוף 
זוג כבר לא בני ה. תקובמיוחד כשהקשר עם גרונינג נ, רעה על דיטרלהשפעה 

והפריעו להשפעה המאוד רגישה של הזרם , ה לימדאותשהלכו בדרך ההחלמה 
טיפול רפואי לא יכל . עם התגובה התואמת של תהליך הריפוי, המרפא על בנם

ודיטר הולסמן נפטר , לעשות דבר במקרה של מחלה שאינה ניתנת לריפוי
 .מספר שנים לאחר מכן

ב מי וח ד  אלו  , ב ות  אנשי ם  אחרים  השפע ת  מ חשכיצ ד סיפורים  אלו  מר אים 
יכולה לעכ ב בא ופן מ שמ עותי א ת הפנ מת אנר גית   , הקרוב ים ביו תר לאד ם המ דו בר

  ברונ ו  גרונינ ג  הזהיר  ,מ סי בה  מ וצד ק ת.    והפיכת  הה חל מה  ל קשה  בי ותר,הריפוי
.  בקבי עו ת את  מחפש י העזר ה לשים לב לח ברה או תה  חיפשו ול אנשי  סוד ם

  בורו ת אנשי ם רבי ם גור מים לאנר גיה זו   מ חשב ות הן אנר גיו ת רו חניו ת ומ תוך
אנ שים   . דרו ש כו ח רצ ון א דיר ל ע מוד  בפ ני השפע ות  אלו .  לפגו ע  בא חרים,  להזיק

א ו ש מצ בם ה גופני  כו פה עליהם  להיו ת תל ויים   ,  נ חלש ו  מא וד  בע קב ות  מ חלתםר שא
צריכי ם  , מלגל ג ים או  מתנ גדים  ב חריפות ל ריפוי האפשרי,   ה מפקפ קים,בא חרים

ל עיתים  קרו בו ת  . ה יו תר  מא לו ש סבי בתם  בונ ה  מב חינ ה ר וחני תלעבור  דרך  מכ ביד 
הם  חשים  ח סרי  ,  ל מרות  הפנמ ת הזרם   המרפא, או , על אנשים  כאלו ל היאב ק  בס פק

,  "ח בר"   בן  משפ חה א חר  או ,ב תה, ב עלהכוח לל א ש חרור  גישה  שלי לית זו של  
 ) .  3ראה  גם  פרק .  (שהיה לאי ש  סוד ם ו ח סם א ת  אנרגית  הריפוי

ב מטרה   , ה וא מ סתייםר שאלשו חח  על תהליך הריפוי עד לא שלכן עדיף 
הצלחה אישית בהחלמה נותנת לאדם את   . תחילה לשכנע את עצמך ביעילותו

.  הביטח ון העצמי הנחוץ כדי  להתנגד לספק ולפתח התנ גדות בא מונה הנ חוצה
בזמנו של ברונ ו גרונינג א נשים הרחיקו לכת ב מידה  כזאת שהפיצו שקרים 

 .ה ל חבל  בהשפעת הריפויבכוונה ת חילה במ גמ
 : כדלהלןר טרמפלר כותב  בעניין זה"ד
בנסותם לה מעיט  , חו גים מ סויימים אלו ה פיצו שקרים בכוונה תחיל ה…"

:  בז מן הא חרון ב משרד  קיבלו או תי  בהפתעה ג מורה וה עירו. בהצלחת גרונינ ג
תדה מתי  לא היתה פחותה  יותר  ' !א תה יכו ל עדיין ללכת, אלוהים אדירים'

סבלת י מנ סיגה  והייתי תלוי   כי  ה גיע  דיוו ח ' ממ קור א מין ב יותר' שכשגיליתי 
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מי  מפיק  ? מס וג זהמי  ממציא  ש קרים . במידה  גוברת  והולכת ב מקל  ההליכה שלי
לרוץ ולקפוץ כדי להוכיח   , היה עלי ללכת, כסוס הפו סע  בהופעה? מכך תועלת

  31. "לספקנים שלא היתה כל מלת  אמת ב מה שש מעו
יכולו ת  , המתפש טות  ללא מחשבה, יך שמועות שכ אלוכל אחד יכול להבין א

 . להזיק לאנשים העוברים את  תהליך ההחלמה
 : לעי תים קרובות ל מחפשי העזרה נה ג לומר ברונו גרונינג 

  32." שכולכם תהיו טו בים ושתהיה בכם א מונה,אני רוצה"
הוא  ראה ברצון להאמין , עבור האנשים שכבר לא י כלו להאמין באלוהים

אך מטרת  עבו דתו ת מיד   .  יאות  כתנאי ה מוק דם החש וב ביו תר להחלמהבטוב  ובבר
תו ביל את  האנשים חזרה לאמונה  ,  שהחוויה של קבלת  הבריאות מ חדש,היתה

חייהם ב התאם ל חוקי   ימ י אמיתית ו חיה  באלוהים ולה חלטה ל חיות  את ש ארית 
 : עבור בריאות ובאלוהים ההוא החשי ב זאת כ חוב  התודה של הא דם כלפי . האל
הוא  .  הו א יפסיק  לה שתתף ב מפגשים, שכאשר ה אדם  חווה  החל מה... [...] לא"

הרבה  , יש הרבה. זה לא רק בגלל ההחלמה. בדיוק זה שצריך להיות נוכח שם
33."מעבר לכך

  
האדם שהחלים נקרא   . ריפוי רוחני אינו כרטיס ב חינם להמשיך לחיות כבע בר

שיכו לנסות  למצוא   הכוחו ת השליליים ימ.  בכל הרצינות ללכת בשביל הטוב
,  מה שת מיד אפשרי, מקום ב חייו ולזרוע זרעים להתחדשו ת הסבל בנש מתו  או

הוא יכול להתנגד לכוח זה רק כשהוא  . לגרום לו לחזור לדפוסי חי יו הישנים
 .לומד למנ וע את כני סת ההש פעות הרוחניות ה שליליות

 : לכן ברונו גרונינג אמר
אינו מקיים את  ,  את  הד רךכמה שגוי ה וא שהא דם ש חווה ה חלמה  ומצא"

,   הו א שוכ ח את  הט וב לו הוא  זקוק  וח וזר שוב  לנהל חיים מו שחתים. הבט חתו
ואז  . הוא שו ב נותן לעצמו   לסטות  מדרך הישר, הוא שוב  מקשיב  לאנשים א חרים

מי  '  . החל מה זו  לא תאריך  ימים.  זה  וזה  ואל ה ואלה צו דקים, כן':  הוא או מר
.  אל תמחק ו מילים אלו,  חברים יקרים. האדם בו מדו בר הוא האשם? האשם

34."הדגיש ו שהוא  עצמו האשם  בכך. הדגישו או תן
  

עבור כל אחד מגיע  . ה להאריך את החיים הגשמייםנמטרת הריפוי הרוחני אי
הוא היה משוכנע   35"ה חול  מסתי ים: "כפי ש ברונו  גרו נינג פעם א מר, זמנו כאשר
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האדם רק יכול לקצר . וות אלוהים גם נ תן לכל אדם את זמן המ, שבעת הלידה
ידי מניע ת ג ופו  מאנרגיה  עד  כדי כך  שהוא  לא יוכל להכ יל יותר -את זמן  חייו  על 

המוות של הגוף לא . עד שכבר לא יוכל להתקיים,  ב מילים אחרות. את נשמתו
,  זה היה ב סך הכל  שינוי למצב קי ום נעלה. נחשב כ מוות  עבור  ברונו  ג רונינג

עב ורו ההחלמה לא היתה   . ה חומרית שלההנפש משילה את המעטפת : נצחי
 כך שהא דם יוכל לה משיך לתפקד  ו להמשיך להתנהג  בצורה   , תהליך של תיקון

אלא  היתה  לכך מש מעות  מ סויימ ת ע בור ה משכ יותו ב ספירות ג בוהות   , שגויה
כאן אמ ונה והתבגרות פנימי ת של היחיד הן בעלות  חשיבות   ". מות ו"יותר לאחר 
 אינו מודע להן כל עוד הוא נמצא על פני כדור  שהאדם המ מ וצע,משתי בחינו ת

תמיד מש מעו ת ההח למה האמיתית היא הסליח ה והמחילה והיא אינה  . הארץ
 . יכולה להיות נפרדת מהשינוי  הפנימי שחל בא דם

 : כיסיכום יש צורך להוסיף ל
שאף  , יהיה ברור לכל אח ד ה מבין  את הח וקים הב סיסיים  של  הריפוי הרוחני

באופן ב סיסי נכ ון שאנרגית הריפוי  של .  ב טיח  א ת ההחל מהפעם אין אפשרות לה
ולכן היא יכולה להתגבר על כל " בלתי ניתן לריפוי"ה מקבלת דבר כ נאלוהים אי

היא אינה יכולה להבטיח  שכל אחד יזכה בה חלמה  ,  אך כפי שכבר הוסבר, רוע
כשאחר עם אבחון רפואי  , אדם מ סוי ים יאלץ לחכות שנים. בכל נקודת זמן

א חרים יוכלו לקבל  עזרה והחל מה בת חום  .  יוכל לחוות  החל מה  ס פונטנית, דומה
 . אך  בת חום א חר לא ניתן יהיה להימנע מניתו ח, מסויים

וגם אם מדגישים זאת לעיתים  , כל צורה של היצמדות לעקרונות היא שגויה
אלא , אין המדובר רק בבריאות ה גופנית של האדם. אין הדבר מ ספיק, קרובות

תהליכים אלו נחוצים למטרה זו ונוגדים את ציפיות הבנת  . שמת וגם בבריאות נ
מי  ). 8ראה פרק (ו מקורם בג ורל האישי של האדם , האדם הרואה לטוו ח קצר

א ו  " מתק דם פח ו ת מ בחינה  רוחנית " שמאמין  שהוא  יכול להח שיב אדם  א חר כ
הו א נאלץ לח כות זמן ארוך לה חלמה   , למרות  כל מאמציו, כי"  חסר א מונה"

-או נו קט בע מדה  עקיפה על ,  או שאינו ז ו כה לה עד מו עד  מותו,  מב חוץהנראית 
אינו מבין את  דרכי ה בינה  האלוהית אשר  במיש ור  , ידי כך שהוא עובר ניתוח

 .של הא דם וב חייו  באופן כללי" מצב  הבריאות"קיום שונה  מתחש בת ב 
 כדי להתגבר על שגיאותיו   ,מחפש העזרה חיי ב לשאוף לעשות את כל שבכוח ו

. ואז ההחלמה תהפוך לאפשרית, ולהשתנות, שאותם הוא זיהה, ליו הרעיםוהרג
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ריפוי הוא   , בס ופו של ד בר.  זה  בגדר שי קול ד עת עליון,  תחוללמתי ואיך  היא ת 
 . פעולה של חסד  אלוהי

 :  ברונו גרונינג
  36."אלוהים עצמו י חליט  מי יזכה בהחלמ ה"

 ?ות ההחלמותכיצד מתרחש
ואני  ח ושב שכך זה  צריך , משמ עית לשאלה זו -חד  שאין  תשובה   ,יש לציין מיד

,  בנ וסף  לכך. אני   רק אציין את  הקשר  המו ביל להחלמה , ב חלק זה , לכן. להיות
למעשה א קט  ההחל מה  .  עלי להגביל עצמי לע קרונות  הפשוטים והב סיסיים בי ותר

גור ל האדם והחס ד האלוהי  : למשל, משלב גור מים רבים שאינם נלקחים בחש בון
 . יו  שוללים כל דפוס תבניתוגורמים אל, 

הגדיר  את  ,  ר הנ ס נאגלי"ד,  הפסיכיאטר והפראפסיכולוג  הנודע  השווצרי
 :הריפוי הרפואי כ

מפעיל אנרגיות עדינות ב אופן [...] ההשפעה על החו מר דרך האדם והח ומר "
  37. "סימולטני

הב חין ' גורביץ. א,  החוקר הרוסי,בשנות העשרים של המאה העשרים
יכל לאשר זאת  ,  גא ורגס  לק ובסקי, איש  ארצו. סביב  תאי ה גוףבקרינה חלשה  

 הוא סיכם את שנות מ חק רו Das Geheimnis des Lebensבספרו  . דרך ניסוייו
 : בשלושה מו שגים עיקריים

 .החיים מתפת חים דרך קרינה  1. 
 .ידי קרינה-החיים מונ חים על  2.
  38.החיים נהרסים כשאיזון הקר ינה מופרע 3.
אישר את התגלית ) קאיזרסלאוטם(פופ . א.ר פ"ד ,  קאי הגרמני הפיסי1975-ב

הוא יכל להב חין , כפי שאמר. ולקוב סקי לא חר מ חקר  מעמי ק'  של גורביץ
 לפי מחקרו  הוא הני ח  39."קרינה  מאוד  חלשה  סבי ב  התאים ביצורים  חיים"ב

,  ר פופ"לפ י ד. של גרעין ה תא) DNA(  היה  במ ב נה הגנ טי ה שמקור  קרינה ז
גלי אור  (ויברציות אלקטרומ גנטיות , DNA-ה ה סליל הכפול של הכתוצאה ממבנ

יחי דת  (מ אוחסנ ות בפו טון , נספג ות בת א) הם דוג מה לויברציות אלק ט רומגנטי ות
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, DNA-ת וך כדי  יצירת מבנה  בעל רמ ת אנ רגיה גבוהה  ב ) אנרגית קרינה
  40.ומועברו ת הלאה

 DNA-ה ר  פופ מ תאר  את " דNeue Horizonte in der Medizinבספרו  
41. "מרכז הקליטה והשידור של תקשורת  אלקטרומ גנטית"בגרעין התא כ

דרך  
גלים אלקטרומגנ טיים הוא  שולט בכל מהלך החיים של התא ומגביר את  חילוף  

הוא  מני ח שזיהה כי  מערכת המרי דיאנים המוכרת ברפואה   . המידע  בין התאים
 בין מערכות  הסינית היא המבנה הב סיסי  הנחוץ ע בור תקשורת אלק ט רומגנטי ת

  42.התאים
כתב ב קשר למ חקר  ,  ר פופ"שעב ד עם  ד, ניגלי. י. ר  ה"ד, הביוכימאי הש ווצרי

 : של האחרון
ה ם הכוחות  השולטים  )  פוטונים(ר פו פ גלי האור "לפי המחקר  של ד"

בעזרת  מכשור ר גיש ב מיוח ד הוא  הב חין .  במאורעו ת ה חשובים  ביותר  בחיי התא
החש וב כל כך  ,  מ חקר זה.  קרא  ביופוט וניםלה הוא ,   בתאים בכ מות ה אור הזאת

ה חלק  , ב אמצעות קרינהכי הראה בפעם  הראשונה באופן מדעי , עבור העתיד
בעלי  ,  שולט בתהליך הביוכימי המסובך כל כך בתאי צמחיםDNA-העיקרי ב

  43."חיים ואנשים
ר פופ מרחיבו ת בא ופן מש מ עותי את ה תיאוריות  " התגליות ה מהפכניות של ד 

עד  אז ה יא תארה את ווי סות  . יימו ת ברפואה  הקונבנציונליתהמדעיות  הק
התהליכים הגופניים רק כפעולה של מה שנקרא חו מ ר המשרת כשליח כמו  
הורמונים או  חלבונים  מסוי ימים המשת חררים בתוך ה גוף כדי להעביר  מידע   

 .  ואז הם  מועברים לאן שהם נ חוצים  בעזרת הנוזלים בגו ף, כשעולה הצורך בכך
שולטים ביצו ר מסובך כל כך כגוף  , ק חומרים ה משר תים כשליחיםאך האם ר

 ?האדם
כל  מער כת התקשורת  בת וך או  בין  המדינות  בע ולמנו  רק  ,  לשם השו ואה,ילוא

והיתה אפשרות  שהעברת המי דע תעשה   , יכלה להיות מושפעת משירו ת שליחים
על ? ההיה ניתן לטפל בזמן  בהצפת ים המידע, באמצעות  הטלפון והרדיו ב לבד

יש להיות מ ו דע לעובדה שג וף האדם  ! אחת כמה וכ מה זהו המצב ל גבי גוף האדם
ידי כיוונון עדין  -השמורים בשיו וי משקל  יציב על, מורכב מכ מה  מיליארד תאי ם

כל . באמצעות  מערכת  מידע ה מקשרת בין התאים ה מתי ם ואלו המתפת חים
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 להיות  מ סוגל  על כ ל תא  בגוף ,  אך  בנוס ף לכך.  על אלפי ת אים להת חדש, שנייה
 .לעבד מי דע רב בז מן קצר בי ותר

ת בחלקי ק שנייה בין  מתרח ש   שהחלפ ה פעילה של מידע ה ,ניתן לדמיין בקלות
 שתפקודי הגוף  ,נח ו צה כך, מערכות אינדיבי דואליות כ מ ו אברי הגוף או  התאים

הורמונים ו חו מרים ביוכי מיים אחרים ה משמ שים . יהיו מתוא מים בא ופן הרמונ י
התיאוריה , לכן. יכלו להשיג רמת תפעול  מסיבית  ומ גוונת  שכזאתלא , כשליחים

שרי פא הוא הסבר, ששדר כזה נוצר בעזרת קרינה או גלים אלקטרומגנ ט יים
 . לתקשורת מ ספקת בין ה מער כות האינדיבידו אליות בג וף

,  ר פופ"ברור שיש לשקול  את  מער כת התקשורת  האלקטרו מגנ טית שגילה  ד
ז מן של חו מרים המש מ שים כשליחים יש  רק  ב, כמערכת ב קרה הכרחית  ב ג וף

 . תפקיד מו וסת
 שהפרעה במערכת התקש ורת המורכב ת כל כך בין התאים ,עתה ניתן להבין

כי  בזמן ש ק יימת הפרעה בה חלפת  . יכולה לגרום ל מחלה  גופנית, והאיברים
ובמוק דם או  , התאים והאיברים  אינם יכולים עוד לבצע את תפקידם, המידע

 . שהיא ה מחלה,  להפרעה גופניתבמאו חר הד בר יתפתח
 :   כדלהלןקשר לכךהר  מורל ב"דכותב , Mora-Therapieבספרו  

ת  פרע מובלתי כמצב יציב שנוצר כתוצאה   מזרימה [...] ניתן להגדיר בריאות  "
 כל הפרעה  -ו אנחנו  יכולים לתאר כמצ ב  של מ חלה  .  של כל המיד ע ב תוך ה גוף

רעות א לו הן חסימות ב מערכת  הפ. 'תקשורת תפקודית פנימית'בתהליך זה של 
פופ  ר שא,  חולי( הן ג ורמות  לויברציות פת ו לוגיות . הויברציות האלק טרומ גנטיות 

המ סוככות  על התקינות ומובילות  , )ומורל תארו כויברציות סטנ דרטיות עקביו ת
א ו לשינוי , שכג ומלין גורם לתגובות פתולו גיות חולות, שגוי, למידע לא תקין

  44. "ברקמות
 :  מ משיךר מורל"ד
-ה א ו למעשה מנגנון , המחלו ת מופיעות אם הה חלמה העצמית הפנימית"

Regelung ק ה ויברציות   וריפ לשאינו  בע מד ה , קיים בכל יצור  חי אשר   העצמי
  45."הפתולוגיות

באותו א ופן השפעת הח ומ רים המזיקים או ה גורמים  הפתולוגיים על גו ף  
 ש חו מרים ,  כיום מני חיםחלק  מה חו קרים.  מעניקה  לנו ת גליות  ח דשות,  האדם
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מתכת כבדה ו מזהמים   , בק טריה ורעלים(אך גם גורמים מזיקים , כתרופות
יש  להם השפעה לא רק . גורמים  לויברציות מסויי מות) סביבתיים א חרים

46,47.אלא גם אנרג טית, גופנית
לכן חומרים מזיקים ג ורמים לויברציות מזיקו ת   

ידי החלשה  -פואה  עוז רת לה על בז מן שהר, המפריעות למ ערכת המ ווס ת ת בגו ף
תבניות  של  "  להד חיק"גוף  בריא יכול   48.או סילו ק ת בניות  של ויברצי ות  מזיקות

אינו   , אך גוף שנ חלש. ויברציות מזיקות  ולסלק את  החו מרים המזיקים התו אמי ם
לאחר זמן מסויים  , שבהתחלה אינה נראית לעין, ההפרעה. יכול לעשות זאת

 .הופכת למורגשת בצ ורת מ ח לה
 בספרו . ר מודרגר מגיע למסקנה דומה"ד

Praktische Erfahrungen mit der Energetik des Menschen  
מערכת טבעית להגנה אנרגטית המונעת מאנרגיות מזיקות "הוא מדבר על 

  49".להשפיע לרעה על הגוף
קשר לכך מעניינות ת וצאות המ חקר הש מורות ב מ רכז המחקר הרפואי  הב

שהופרדו  ,  שני ב ק בוקי זכוכית, כאן.   למד ע  בנובו סיבירסקבאקד מיה ה סובייטית 
 . ח וזקו יח דיו, ידי מ חיצת זכוכית רגילה-על

 למשל זיהום   –אז הו סיפו  מחלה  .  תרביות תאים  בריאות ה וכנסו לכל בק בוק
-לא חר  זמן מה נב דקו התרביו ת ב אופן אלקטרו.  לאחת התרביות–ויראלי 

מפטו מים של  מחלה  בתרבית הבריאה   לא נגלו סי , כפי שהיה צפוי. מיקרוס קופי
אך כשהוחלפה זכוכית  . ידי מחיצת זכ וכית רגילה-שהופרדה מהב קבוק  השני ע ל

ה מצב  היה די  , סגול לעב ור דרכה-שאיפשר ה לאור אולטרא , זו בזכוכית ק וורץ
 .  שונה

 המדעית יצא תםתיעוד עבודר שא, בקשר לתוצאות המדהימות של המדענים הרוסים
בספרו שנקרא , "נאוקה "די בית ההוצאה לאור המדעי המכובדי- על1981-לאור ב

Ultraschwache Strahlung als interzellulare Wechselwirkung50
ר פופ "דכתב  

 :כדלהלן
ה מדענים  באופן ,  מה מקרים80%-ב ,  ני סויים10,000-בלמעלה  מ "

מיקרוס קופי יצרו מח דש ס ימפטו מים של מ חלה אותם  ניתן היה לזהות גם 
כל זאת ברגע שהם החליפו את  , ת המופרד ות של התאים הבריאיםבתרביו

סגול לע בור  -הזכוכית הרגילה בזכוכית   הקוורץ  שאיפשרה לאור  האולטרא 
ם   יסגולי-שהיו בהם מרכיבים אולטרא, ברור שהמחלה הכילה איתותים. דרכה
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איתותים שזיהמו את תרבית התאים הבריאים  , ושהועברו דרך זכוכית הקוו רץ
  51."א העברת הוירוס  או החלקיקים ה אחריםלשעבר לל
שניתן לה פיק מחד ש  ,  ניסויים10,000-ביותר מ : ר פופ ממשיך לומר "כפי שד

אין מ קום לספק  בא שר למשמ עות  תוצאות   , את התוצאו ת ה סט טיסטי ות  שלהם
ידועים ב חוגי  , מיק האילובה. פ.ב ול'קזנצ. פ.ו, שני החוק רים. יוצאות דופן אלה
  52.ידי חוקרים א חרים-בינתיי ם תוצאותיהם אושרו  על.  םהמדענים ה סובייטי
יש  . קוראות לשינוי  בדרך המ חשבה, ש בוצעו ב או פן מדעי, בדיקות אלה

.  לכלול בה את דרך המחשבה האנרג טית, להרחיב את נקודת ההשקפה  החומרית
,  אלא גם דרך וי ברציות,  אם גורמים פתולו גיים לא רק משפיעים על ה חו מר בגו ף

 . אז ההתנגד ות להתקפתם ה יא שאלה של אנרגיה, רות  באופן אנרג ט יבמילים אח
הגוף  , או במ ערכת חזקה של  וויסות עצמי" חיסון אנרגטי"כדי לזכות ב, אז

האם נ טילת כ מות  מתאי מה של  מזון  ? מאין  מגיעה  אנרגיה זו.  זקוק לאנרגיה
 ?מספיקה כדי לש מור על גו ף  בריא

כמה מוט עה הדבר להיות  ע ד  הדגיש ברונו גרונינג נגע  בנושא זה ו,מו בנאו
 את הדו גמה   הזכירהוא .  תלויים במזון וב שתייה בלב ד כדי לשמור על  גוף בריא

אך  עדיין  , היה משו תק  בכיסא גלגלים ואכל ושתה  באופן מספיקאדם אשר של 
 .לא הצליח להפעיל את גפיו

 : הוא אמר
י ה לא  מזון ו שתי–אך עבורכם  ,   עבורי זה ת מיד  היה כך–הנה ההוכחה   "

אך האדם מתנגד   . אינם מחזירים להם חיים, נותנים לו את הכוח הנחוץ לרגליו
  53."לכך 

)  י'צ(אפילו ברפואה ה סינית ה עתיקה הרופאים  דיברו  ע ל כוח  החיים  
אנ רגית חיות זו ז ורמת לאיברי ם השונים בגוף  בדרכים  . המתחז קת את  גוף הא דם

 הפרעה  כי אם ישנה ים א מר ו הרופאים הסיני. הנקראות  מרידיא נים,  מסויי מות
 . כתוצאה  מכך תופיע  מחלה, בזרימה

חכמים  .  מחש בות  אלו ב קשר לכוח   החיים גם  נשקפות  בפילוסו פיה ההודית
והם החשיבו זאת   , להפנים  שהאדם יכול,)פראנה(הודים ידעו שישנ ו אור קד מו ן 

 .  כאנרגית החיות של ה אדם
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  שאנרגית החיו ת היתה  ,חשב,  הפיסיק אי הנוד ע  בשחר העת  הח דשה, פרסלסוס
החכ מה היא ביסודה  ממ קור  , שפעולתו הבונה, בלתי נראה, רוחני, עיקרון מארגן

 ). אלוהים(אינטליגנטי 
 שכאשר אנרג ית החיות של האדם  ,חשב, ס מואל  הנמן, מייסד ההו מאופתיה

הוא איפיין את אנרגית  .  תוצאותיה הופיעו  כסימפטו מים של מ חלה, הופרעה
 : החיות כדלהלן

ה חיות  ,  "כוח  מניע"הע דין בא דם  משמ ש כ , הכוח  הדינ מי,  בו  הבריאבמצ"
ו שומר על כל  חלקיו  ב מצב  הרמוני ראוי  להערצה ,  המוחל טת  בגוף  הח ומרי

ההגיונית תוכל לעש ות  ,   כך שרוחנו  הפנימית, כשהמדו בר ברגשו ת וב מעש ים
 54."  עבור ה מטרה הנ עלה ש ל קיומנו,החי,  שימוש  חופשי בכלי הבריא

 שהוא התנאי ,רנית אינה מק בלת את הקיום של כוח בלת י נראההרפואה המוד
רופאים רבים נותנים את הרושם . רוחניים וגופניים-המוק דם לחיים רגשיים

מעכלת את  האנרגיה  ,  שכ די לפעו ל,"מכונה אנו שית" שהם רואים בג וף הא דם כ
 . שלה כתזונה מאוזנ ת היטב

שקבלו  , יים אדוקיםההס טוריה מצי עה מספיק ד וגמ אות של דת , בניגוד לכך
א חת   מהם היתה  תרסה ניו מן  . שב משך השנים  יכלו לחיות ללא  תזונה, השראה

שהת קיימה ללא  מזון או שתייה ב משך ע ש רות ) 1898-1963(מקונרסריות  
בדיקה י סודית  . זה  אושר  רפואית.   מידי יוםקודשהיא רק אכלה פת  . שנים

 56.וף הת קופה שה יא שקלה מש קל זהה בהת חלה וב ס, יום ח שפה14במשך 

 שהמקרה של  תרסה ניומן לא היה  ,מס מכים אחרים מא שרים באופן ברור
 שפש וט אינה ניתנת להסבר בה תאם לכלים העומדים  ,אלא תופעה, הונאה

 56,57. לרשות המדע ה עכשווי
שלא אכל ולא שתה  ,  ניקולס וון  דר פלואה, דוג מה נו ספת היא של הש וו צרי

 . ש פעם בחו דק וד שרק פת ,  שנה20במשך 
 המסיר את הצורך במזון ובשתייה  , שחייב להיות כוח בלתי נראה,נראה ברור

 . עבור אנשים מ סויימים
 באופן  תמאושר, ש חש ב כי מקור החיים הוא באלו הים, הטענה של פרסלסוס

-חייה ם נוהלו על. ידי חייהם של תרסה ניו מן  וניקולס וון  דר פלואה-מרשים על
  , שאין להפריכה לקיום כוח  האלוהים,חה והיו הוכ , ידי קשר הד וק עם  אלוהים
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 כו ח  ח יים הנגלה ב מידה רב ה  .שנותן  חיים,  שלעיתים קרובות  מ תכחשים  לקיומו
כי הוא  ,  כשיר לבנות את הגו ף,כוח זה בלבד. יותר או פחותה יותר בכל י צור
ז א ת או מרת  חיזוק  אלוהים  , חיז וק  אנרגית ה חיים. מגיע  מה מקור  שברא  את  הגו ף

זוהי האנרגיה ה מקורית הראשונית  לכל . ס לכל ה חלמה אמי תיתהיא ה בסי, באדם
בתוכה טמון המפת ח   . בלעדיה הג וף לא יוכל להחזיק מעמד . אנרגיות הגוף

,  של הגוף" כוח הע מיד ה האנרגטי"נחלש , אם היא נחלשת. לבריאות ולמחלה
ח סימ ות יכולות להתפתח במערכת   , ויברציות מזיקות יכולות לזכות באחיזה

 . זרימת  ה אנרגיה מופרעת ויכולה להיג רם מחלה,  התאיםהבקרה של
עבורו  .  מתאר  את הק שר ההד די  באותה צורה,  בן  קלברס,  המטפל הבלגי

 58. ח סר באנרגיה קו ס מיתאשר  המחלה אינה  אחרת  מ
 : ברונו גרונינג  דיבר בנימ ה דו מה בנאום

כך הופחתו החיים  , בידיעה או שלא בידיע ה, ככל שהאדם התרחק מאלו הים"
הוא לא יכל יותר  . פו עד  שאבריו ב קושי הג יבו באופן בו היה  מעוניין ש יגיבובגו

 ו בסופו  של  דבר  ,הוא  ס טה  ממ קור הכו ח  שלו. לחיות את   חייו ב שיא כו חו תיו
וכך גופו . הוא לא יכל להפנים את אנרגית אלוהים. לגמרי איבד את הקשר איתו 

 59."הפך לשבר כלי
לו ת להפריע לב קרת הגוף  דרך גלים   שויברציות  מזיקות יכו,באותו ה אופן
,  מחשב ות שליליות: למ של, כך קרינה רוחנית של כוחות הנג ד, אלקטרומ גנטיים

 .  כשחרור רוח ה אלוהים, יכולה להפריע לויברציות המחז קות ו מאריכות ה חיים
, שכפי ש מראה הניסיון  הכללי,  ניתן להבחין בכך  באופן מי ו חד  בחיי פ סימיס ט

אלא נ וטה י ותר ל חלות  מאשר  , רגשיות-ות  הרוחניות הוא לא רק  מו גבל לתגו ב
הקרינה של גישה רגשית שלילית חוסמת א ת קליטת אנרגית החיים  . אדם חיובי

דרך הנפש ומפחיתה את האנ רגיה האישית שלו המשקפת  את החלשת ההתנגד ות  
 . לגורמים מפריעים

 : הייתי מעוניין לסכם שוב  את  הקשרים ההדדיים הללו
 ש ניתן להבחין בהן רק  ,קרה  של ו יברציות אלקטרו מגנ טיותגוף הא דם נתון לב

ההרמוניה א ו ה סדר ב מ ערכת הוויסו ת הכל כך  . בעזרת מיכש ור רגיש  ביות ר
הפועלת ב קשר הדוק עם מערכת הו ו יסות המולק ולרית דרך , מסו בכת הזאת

היא התנאי המו קדם לבריאות הג ופנית , חומרים  מיוח דים המש משים  כשליחים
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הרקמות  והאברים  ,  הרמוניה  כאשר החלפת המיד ע בין ה תאיםקיימ ת. של האדם
אז כל התהל יכים בגוף יכולים לפעול  ב התאם לתוכנית וכל  תא  .  אינה מופרעת

 . יכול לפעול בגוף בהתאם ל מ טרתו
,  שלאחר זמן, הפרעות יובילו לתקלות במע רכת הבקרה של התאים והאיברים

חשו ף להפרעות אנרג טיות   גוף  האדם  ,  כמובן. ישתקפו ב סימפטו מים  גופניים
וכן קרינה  טכנית  , למשל  חו מרים  מזיקים  במז ון וב א וויר,  רבות ב אופן יומי ומי

מערכת ה הגנה האנרגטי ת שלו ויכול תו להתגבר על  סימני  .  וטבעית  בס ביבה
הזורמת  אליו  ,  הו א ביח ס ישיר  לאנרגית ה חי ים שבו,  ההפרעה ולהיפטר מהם

ם בהתאם לגישתו הפנימית ולדרך אנרגית החיים היא ברשות האד. מאלוהים
מחש בות  חיוביות  , מחש בות שליליו ת מח בלות בהפנמת כו ח  זה.  מחש בתו

 . מעוררות ו מגבירו ת זאת
 ?ת הה ח למותמתר חשו כיצד, עכשיו

 : סווין אמר-ארלס ד ה סנט 'צ, מ טפל צרפתי, בכנס רופאים ומ טפלים בבור דו
ת תרופות  מדע  הרפואה מ בוס ס על  ההנחה שניתן לה חלים מ מ חלות ב עזר"

ה גורם  . כי מיות  ותרופות א חרות ה מוכרות  באופן רשמי, ביולו גיות, גופניות
הוא מה שהטבע   , החשוב בי ותר המביא את ה בריאות ובו מ שתמשים  מט פלים

ולמרות זאת האווירה בה   . אך מזה הרפואה הקו נבנציונלית הכי מתעלמת, מספק
 להשתמש בהם  רק היכולת, ידי כוחות ה חלמה אלה-אנו חיים מתאפשרת על 

בז מן  שמחש בות שליליות  מע סיקו ת את האנשים הנ וטים  . משתנה  מאדם לא דם
לחלות ויש להם ר ק יכולת  מוגבלת  להפנים את אנרגית  הריפוי ולכן הם אינם 

א חרים מפנימים הרבה יותר   , יכולים לעמוד בפני הס וכנים הפתולוגיים השונים
ויכולים   , ר ע ל בריאות  גופםמאשר  לו הם זק וקים כ די לשמ ו'  נוזל  מספק  בריאות '

 60."כנראה שזהו הסוד לה ח למה פלאית. להקרין את העודף לאלו ה חו לים
,   שמ חלה היא  חוסר איזון אנרגטי,חשה. מ ט פלת מס, ליקה וון פרנקנברג'אנג

 לחוש  בעזרת ידיה  מסו ג לת היא  לדבריה . הפרעה בזרימת האנרגיה  ש ל האדם
היא פותח ת את החסימה כך  ,  כוחידי העברת-ועל, היכן ישנה הפרעה בזרימה

 61.  כ תוצאה מכךהתבצעשהאנרגיה יכולה לזרום שוב  וההחלמה  יכולה ל
גם מטפלים אחרים מד ברים על הפרעות החוסמו ת את זרימת האנרגיה  

. ושאותן הם יכולים לחוש בעזרת ידיהם ולהסירן,  באנשים המ חפשים החלמה
היכן דהיינו   , ים החולים שהם  יכולים לראות  את ה אזור,חלקם אפילו  או מרים
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68-62. שהויברציות בגוף הופרעו
 שהחל מה היא  ,חוש ב, גם החוקר הרוסי לקובסקי 
וההרמ וניה מש תק מת ד רך קרינה המ חזירה את   , חידוש  הסדר  באיזון הוי ברציות

 69. האנרגיה לגוף
,  כל המטפלים האמיתיים מ ביאים את ההחלמה ב שילוב עבודה עם כו ח

מ תייחסים לכו ח כאנרגיה  .  ם מחפש ה עזרה להשיגשהם עוזרים לאד , אנרגיה
אנרגיה  קוס מית  או  אנרגית ריפוי אוניבר סלית ה זורמת  דרך גו ף ה מטפל  , אלוהית

 . זרם  חזק או  אור, ולתוך מ חפש העזרה בצורת  חום עצום
ב תוכו הוא  . ברונו גרונינג קרא לזאת הז רם המרפא או דיבר על גל  ההחלמה

הוא  , בניג וד לרוב המטפלים. את החיים עצמם, ראה את כוח היצירה של אלוהים
כש מחפש  . אלא עשה מ דיטציה דרך המלה המ דובר ת או בדמ מה, לא הניח ידיים

וב מקרים רבים  , להתכוונן לזרם ה מרפא הוא יכל, העזרה היה במצ ב של קבלה 
 להתאים ר נאלץשא , לאחר  שחלו תגו בות מ סויימו ת בגו ף,ה ההחל מההתרחש

 . עצמו למצב  הח דש
ברונו  גרונינג  חשב  שהמ חלה ה יתה כנראה כתוצאה  , ב  המ טפליםכמו רו

 .מק ור כוח ה ח יים, מאלוהים, או ל מעשה ש כלי, מניתוק רו חני
 את  אפשרות  חידוש  הקשר  הרוחני  , דרך עבו דתו  הוא  הציע ל מ חפש העזרה

,   קשר  חיים  חזק   מתחיל לז רום דרך הנפש  והגו ף,בדרך   זו.  שלו עם  מקור  החיים
  ,פתיחת הח סימות : החל שה לשעבר לא יכלה להשיגהמשיג מה שהאנר גיה 

שנגרמו עק ב המח שבות הש ליליות ונזק ההשפעות הסב יבתיות ברמה הרגשית  
פתיחת ה חסי מות  המזיקות הללו וההתא מה  מח דש של שדות האנרגיה   . והגופנית

,  Regelung-ל לעיתים  קרובות  גורמים , בגוף ו בנפש בעזרת  חיזוק  כוח החיים
 הו ו יסות יש השפעה נראית לעי ן על האזורים שניזוקו  בזמן שלשחרור  מערכת

תה ליך זה עולה בהרבה על .  ב מק ום בו האיברים  מ תחילים להיבנות מ חדש, בגוף
 . יכולת ההתחדש ות הרגילה ש ל רקמות הג וף

 אנרגית ריפוי מתה פנאת תהליך הופך , ברגע שזכה בה חלמה, אם האדם
הוא ב אופן , לית חיובית ומאמץ  לעצמו במ קביל גישה שכ, להרגלואלוהית ז

 . קבוע יספק  לגופו את ה אנרגי ה הנחוצה כדי להד וף השפעו ת מזיקות  ומ חלות
 :ר טרמפלר סיכם זאת כ דלהלן"ד
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בעזרת גישה  רוחנית  ,  אדם יכול לש קם את  ברי אותו ב עזרת רו חו כא שר"
הוא מכיל את הכמות הנוספת של אנרגית החיים , נכונה ומהלכים גופניים נכונים

 70." די לאפשר לו לצא ת ממ חלתו לתוך  מצב של  בריאותהנחוצה כ

 ריפוי מרחוק
ר טרמפלר הגיע "ד, לאחר צפייה במשך זמן מה בעבודתו של ברונו גרונינג 

 71."  הפיסיתויעילות  כוחו של גרונינ ג אינה תלויה  בנוכחות "למסקנה  מדהי מה ש
 : ט רבר הוףב את ההתרחש ו ת הבאה הזכירבספרו 

.  ר ימים עקב  ביקור שע רך בצפון גרמניהגרונינג נע דר ב משך מ ס פ"
הם  היו  מו כנים לחכות כ מה ז מן . חיכתה  קבוצה   גדולה לשו בוטרבר ה וף ב

.   לפני צאתו הוא החליט לעזור לאנשים אלו בעזרת החלמה מר חוק. שיידרש
.   היי תי סקרן לראות אם ת היינה תוצאות ללא נוכ חותו, למרות שהייתי ס קפטי

בדיו ק  )  מבלי שצי פיתי לחוש  דבר( חשתי  ,  משצ  ביום ש ט וף ש " א חה3בסביבו ת 
שלא החלימה  , א חת מכפ ות רגליי: מה שחש תי בעת  מפגשי הר אשון עם גרונינג

זה נמשך כמחצית השעה   . פתאום החלה לכאוב באופן די בלתי נסבל, לחלוטין
לאחר מכן ה תנועה  בה הית ה באופן מש מעו תי יותר  .  ואז זה נפסק  באופן פתאו מי

היו דיווחים על החל מות   , הז מן שכל זה התרחש בגופיכמעט ב אותו . קלה
רשמתי את הז מן  . היה שוב ברור' גל הריפוי ' 18:20-ב . טרבר ה וףמהכיכר ב
שאו תה ח שתי תחילה בידי  הימנית   , תחושת  עקצוצים,  זה התב טא ב חום.  המדוייק

תחוש ה זו התגברה  והתב טאה ב מע גלים בראשי ובז מזומים   . ובסוליות כפות ר גליי
 ואז  – אותה ת חושה  שגורם שינ וי מהיר של גו בה ברכבל א ו במ טוס   –  באוזניי

.  ולים נ וספים אמרו שה חלימוח כך-אחר  דקו ת 15-כ . נעלמו כל סימני ה עייפות
  7-8-של ברונו במש ך הלילה שבין ה' שדה הכוח ' התחושה ה חוזרת שהיתה ב

,   ברגע שהו א חש בהכות הגל הבא, בספט מבר היתה כל כך נפוצה שאחד מ עוזריו
כפי שברונו  עצמו  נהג   , התחיל ללמד  את  הקב וצה א יך לקבל את  הזרם ה מרפא

בעיקר החלמ ות מ מצבי  ,  במשך הלילה היה מ ספר משמעו תי של החלמות. לעשות
אך גם , התכו וצויות שרירים, תלונות עצבי ות, אס טמה: כאב אקוטי לכל סוגיו

ריו של גרונינג   ידי עוז-חלק  מההחל מות ת ועדו  על. ' פ גמים ב דיבור וכו , משיתוק
 . בעזרת רופאים
שבכיכר לתוך הבית  . את קרל שרופא הבי א ,  בספט מבר5-6-הבמהלך ליל 

הו א  . העיוור בדיוק  קיבל את  מאור עיניו  מח דשבהכרזה  דרמ טית  כי  ,טרבר הוף
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  1949המציא מ סמך  רפואי מ מרפאת העיניים האוניב סיטאית  במינכן  משנת 
 :שהצהירה

צלקות ,  בעין ימיןnystagmusיש , 24.08.1914-שנולד ב. קרל ש, למט ופל'
לכן המט ופל הוא   . עין ש מאל ח סרה. 1/20ח דות  ראייה .  בקרנית וכתם לידה

הוא זקוק להנחיה   . 125%הפחתת יכו לת הפרנסה שלו היא . למעשה עיוור
 ' . קבועה

 –אדם זה חיכה  בכיכר כשג רונינג  מנהל רפואי,  וול סר.ר א"ד:  על החתום
הוא תאר איך פתאום הוא  .  שלח את גלי הריפוי שלו–רמן  באותה עת קרו ב לב

מו דעת  טרב רה וף ואיך אז הוא יכל לראות על גג , חש שמ שהו בעינו ע בר שינו י
לב ס וף כל סבי בתו ה תח דדה  . פרסומת  בה ראש  סוס  היה  מואר ב אור ניאון כ חול

אישרה  , ר זטי"ידי ד-בדיק ה רפואית ראשונה שניתנה  על. והוא יכל לראות הכל
בכביש  המהיר ה וא ת אר את  .  במכ וניתי למינכן. למ חרת לק חתי  את  ש . אתז

הוא סיפר לי מה  ראה  .     מאיתנויםהמכוניות שראה  ב מרחק  כמה מ אות  מטר
מש מאל ומי מין לכביש המהיר ועד ההרים  , מעמ דה בול טת על מ גדל ה כנסיה

הס תכלתי בקביעות לכיוון , כדי להימנע מכל ח שד של העברת מחש בה. במרח ק
כשש אלתי אותו  מה ה וא עשה   .  אם ז ה היה קרוב  או ר חוק, הכל היה נכון. ךההפו

 72." הוא  אמ ר שהוא התפלל וחיכה, כדי לזכות בהחל מה
.   ר טרמפלר מראה בצורה די ברורה שלא היתה כאן סוגסטיה"סיפור זה של ד

,  ר טר מפלר יכל בברור  לח וש בהשפעת  הזרם ה מרפא  ב גופו  מבלי שציפה לכך"ד
 .  ה חלימו אנ שים אח רים שהיו בקרבתו, ח ש בזאתכאשר  חת ובעת וב עונה א 

 ?איך ברונו גרונינג ה ביא להח למות שכאלה
 שב עזרת מ חשב ותיה ם הם יכולים לרפא ,מטפלים מצליחים רבים  מד ווחים

ב ספרה .  שנמצאים  רחו ק ו אינם מו דעים לכך  שהם  זוכים בריפוי,אנשים
Geistheiler Heuteאבלין , ויצרית אניטה הונה כותבת שהמטפל ת השו

את שמו  ותיאור קצר  , רק זקוק ה לתמ ונת אדם מ התקופה הא חרונ ה, פייגנווינטר
שלא ידעו  , היא  יכלה לעזור  לשני ילדים. של מחלת ו כדי להשפיע ריפ וי מרח וק

ואחרי שהתרכזה בהם במשך מספר  דקות כל יום במשך  , דבר בקשר לכך
 73. הם זכו  בה חלמה, חודשיים

ליה  מנוסה וב משך שנים מש מ שת כנשיאת אגודת  מטפלת אנג, דיינה קרג
 ש מטפל יכול ליצור קשר  , היתה  משוכנעת, המטפלים האנגלית ה גדולה  ביותר
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וב דרך זו יכול לשלו ח  לו אנרגית ריפוי מבלי  , רוחני עם א דם ה מחפש ה חל מה
 74. להיות קרוב אליו פיסית

ק עם מקשר א ת הריפוי מרחו, המ טפל המפורס ם ביותר באמריקה, קית שרווד
שעליו הוא באופן מוחי  ,  היות תמונה מו חית מ סויימ ת  של אדם המחפש החלמה

-הכל", בעת ו בעונה  אחת הוא יוצר קשר רו חני עם מקור הריפוי. מניח את י דיו
 75. וחש איך הא נרגיה זו רמת מ מנו לד מות ה אדם ה מח פש החלמה, "יכול

מפורסם  היה  , ו נסון'טום ג ,  שה מט פל האנגלי הידוע, קורט אלגייר כות ב
ותאר  , במספר בלתי  מבו טל של רי פויים מרחוק  וריפויים שניתנו דרך ה טלפון

 :את הריפוי מרחו ק כדלהלן
אז יש  לדמיין  . הכרחי לחלו טין לעשות  מ דיטציה ולד מיין את  האדם   הזה"

  ,כל שנחוץ הוא, אז. [. ..] אור זה מגיע מ תוך המ טפל. [...] שהוא מו קף בא ור
על מש אלה  זו להתמזג  עם  תהליך .  יחלים שא ד ם זה ,שתהיה מש אלה כנה

 76. " וזה יצליח. המחש בה
  800- שחיכו לו ב מרח ק של למעלה מ ,אך ברונו גרונינג לא הכיר את האנשים

,  למרות זא ת.  לא היו לו תמונותיהם וה וא לא ידע את  שמותיהם.ט רב רה וףבמ "ק
החלמות   ולגרום לבמרח ק רב כל כך תוך זמן קצר ביותר הוא יכל להשפיע 

 .קהל שלא היה מ וכר לוב
זה כנראה קרה כי הוא יכל להשפיע על עצמו מאנר גית  הריפוי האלוהי בדרך 

ברור שהוא י כל לשלוח כל כך הרבה אנרגיה אפילו למקומו ת  . יוצאת דופן
,    שהושפעו  מכך בצורה  מורגשת,  שבהם היה  מספר  גדול של אנשים,מרוח קים

 .של ריפוי"  גיהש דה אנר"ר  טמפלר נוצר הרושם  שהוא היה ב"ובד
,    מטפלים רביםהשכיום  עוס קי ם ב, אם בו חנים את  התופעה  של  ריפוי מרחוק 

פראפסיכולוגיה  מכירה  באפשרות של   . צורה זו של  ריפוי רוחני  מ ובנת יו תר
היא הוכ חה  , וכפי שיתואר בפרוטרוט  מ אוחר יותר, העברת מ חשבה  מאדם לאדם 
יוכל ,  ופעת  העברת המ חשבהמי שיכול לקבל את  ת.  לעיתים קרובות ב דרך ניסוי

.   היא צורה של אנרגיה,  ככלות הכל,  כל מ חשבה. גם לקבל א ת הריפוי מר חוק 
מטפל  , ר ירזי ריימר"ד? מדוע  אנרגית ריפוי לא תוכ ל להיות מועברת  בדרך זו

אומר שמ טפל , ר בשו ויץ ורגמ תה) אנרגטי-הוא קרא לעצמו מ ט פל ביו(פולני 
78.ת ריפוימסו גל להפוך אנרגיה קו ס מית לאנרגי

ברונו גרונינג  חשב  עצמו   
פעם . ש הוא יכל להעביר למין האנושי כאנרגית ריפוי, למעביר אנרגיה אלוהית
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" ליצור קשר" הוא יכל מבחינה  רוחנית , שבעזרת האנרגיה האלוהית,הוא ציין
לקלו ט או תו וללמ וד  על המאורע ות ה חשובים   , עם גל ה מחש בה האישי  של  האדם

79.ו  אד םביותר שקרו  ב חיי א ות
,   ניתן להשוות זאת  עם  מישהו ה מק שיב לרדיו 

ניתן לזהות כל צליל , בדרך ז ו. ומתכוונן לתחנה הרצויה ושו מע את מה ש משו דר
האד ם המש דר פעיל ופתו ח   ,  שלא  כמו  בת חנת  הרדיו  שניתן להשתיק, אך. צורם

אין  . גם כשה וא ישן או  ח ולה,  לקליטה בת דר המי וח ד של ו ב משך כל  חייו
הנ ה האנרגיות הרו חניות   . לה  דבר עם  מי סטיקה  או  עם רו חניותלתופעות א

נמצאו ת ע דיין מע בר  לטוו ח  קליטת  המכשור  ,  שע ד היום,  הטובות  ביו תר בפעולה
לדורו ת הבאים  . ידי חו שיו הפנימיים  של ה אדם-העכשווי והן רק  מ ורגשות   על

הפוטנציאל של רוח האד ם כנראה יהיה ברור כמו השימוש כיום בגלים  
 .מ גנטיים בר דיו וב טלוויזיהאלקטרו

 : ברונו גרונינג א מר פעם
או  ,  המתיימרים להיות  מ טפלים רוחניים, ש בין אנשים  אלה,אני יודע"

 ,ישנם רבים, חושבים שהם יכולים להפוך את הרוחניות לע בודה  עבורם
מנ סים להדגים ב דיוק את  , פוקוס ופעולות  מסת וריות  חיצוניות-שבעזרת הוקו ס 
,  תודה לאל, את זה. ומר א ת האנרגיה הטבעית ה מרוכ זתכל, מה שהם ח סרים
אך  אני לעיתים קרובות אוהב  להציג בדיחה ק טנה כדי  . [...] אינני זקוק לעשות
אלוהים , ידי בחירת האנרגיה האוני ברסלית-על, בנוסף לכך. להאיר מצב רציני

 79. "הרגילה וזו שאינה מ סובכת,   תמיד ב וחר ב דרך הפשוטה
 : ן בקשר  לריפוי מרחוקהיה לו לומר כדלהל

 שאני  מתקשר  לג ל המח שבה הרו חנית  ,   אם אדם,אין לכך חשיב ות ע בורי"
ב טוקיו  או  בכל , ב לונדון, או ב מק ום כלשהו  בקלן, שלו נמצא כאן  בח דר בינינו 

עם רדיו   , באותה  מידה בה את ה, אני יכול להגיע אליו לכל מקום. מקום שהו א
 80." קהיר או אפילו לב נגזיל, יכול להתכוונן  לטולוז, רגיש במיו חד

אם , Das Grüne Blatt-בתשובה לשאלה ששאל העיתונאי גרגור הרלוף מ
 :  ברונו ג רונינג ענה,  הוא הזדק ק לחפץ השייך לא דם כדי לאתר אותו

העזרה   . אין צורך שזא ת תהיה ת מונה  שתיתן לי את  גל ה מחש בה.  לא בהכרח"
היוצר קשר  ,  ו לח לרעהוהמ ח שבות ה חיוביו ת שה אדם  שעצם  הטובה  ביותר  היא 

 81."  שאני י כול מיד לקלוט וכאלו, מצויין עבורי
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אז הוא סיפר לעיתונאי שה תפיסה המיו חדת  המאפשרת  לו לקלוט את  גלי  
 :היא אות ה אחת ה מאפשרת לו להעבי ר שדר ריפוי, המחש בה הרו חנית

אין לכך ח שיבות היכן נמצאים  .  אני שול ח ו מקבל  בעזרת  אותו גל  מ חשבה"...
ו אני למעשה  מ עדיף  זאת  אם  הם אינם אפילו יו דעים  ,  ם שיש לעז ור להםהאנשי

כי אז הם אינם יכולים להפריע לי בעזרת , שיש לי יד בתהליך ההחלמ ה שלהם
 82." מחש בותיהם

 את ה ד יווח  ,ני אבנר וון אשנ בךנש מעה א , ידי ברונו  גרונינג-בנאום שניתן על 
  ,ת ל ו עבור הריפוי מרח וק כדי להו דו,  שהגי עה לגרמניה,של אישה אמריקאית

 . שהוא נתן לבתה
יורק לשם כריתת שד ע קב  מחלת  -חולים בניו - שב תה היתה ב ב ית,היא אמרה

האם  שלח ה שדר ב טלגרף ל קרובים  בגרמניה  וביקשה  מהם   , ביא ושה. הסרטן
 הגי דול  לאחר  מכןז מן  קצר . ליצור קשר עם  ברונו  גרוני נג כדי  שיעזור לב תה

הרופא ים לא הצטרכו  לכרות  , בלתי  מו סברת ז ווכתוצאה   מהצט מקו ת ,  הצטמק
היא סיפרה . אלא רק להוציא את השארית הזעומה של הגיד ול שנשאר, את שדה

 ברונו גרונינג יכל לתאר בפרוטרוט לקרוביה א ת  מראה ח דר המרפאה  כיצד
למרו ת שהוא מע ולם לא , הוא א פילו תאר את הריהוט;  ב תהשכבהבו יורק -בניו

 83.היה שם
,  לכולם יש ג לי מחש בה אישיים שברונ ו  גרונינג יכל לקלוטכי ר כאשר ברו

 . קל יותר לקבל את תופעת  ה העברה כשהיא התרחשה  בס ביבתו הקרו בה
 שהיא  , סיפרה לי  על  חוויה  מעניינת,  ב ת ז מנו של  ב רונו גרונינג, אינגה תידה 

היתה לה הה זדמנות להתלו ות אליו ב בי קור אצל אישה חולה  .  ומיעחוותה  
 :ביותר

אז ברונו  גרונינג  ,  שדי  קשה  לה לגייס את הא מונה הנ חוצ ה,אישה זו  מצאה"
הוא עשה תנ ועה בידו  מהאישה אליי וא ז שאל אותי מה  חשתי   . קצת עזר לה

,   באות ו הרגע חוויתי כאבים חזקים: "והמשיכה, אמרה אינגה תידה " ;עכשיו
רתי את  כאשר תיא. וכן סי מפטו מים א חר ים, חשתי  מותשת  והיו לי קשיי  נשימה

אלו  ':  עד  שהיא קראה ב תדה מה,  האישה גילתה ה תעניי נות הולכת ו גוברת, כולם
איך ידעת כל  ': היא פנתה אליי ושאלה' !הם בדיוק הבעיו ת המ טרידו ת אותי

מייד כל הסימפטו מים  .  אז ברונו גרונינג ביקש ממני לשאוף ב חוז קה?' זאת
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עזרה יכלה להיות , העקב ח וויה זו האישה יכלה להאמין שאפילו עבור. נעלמו
 84."אפשרית
 Hier ist die Wahrheit an"–"  כאן האמ ת על וא ד ות ברונו גרונינ ג: "בספרה

und um Bruno Gröning"כשהיא  נכחה   .  גרטה ה ויזלר מתארת  חו ויה פשוטה
מסכרת  , היא סבלה מנז ק ח מ ור בכבד, 1950- ברונו גרו נינג בהעבירבהרצאה ש

הוא   פנה אליה ועשה  תנועה  , קראת  סוף ה הרצאהל. כרונית ומ סינוסי טיס  מת משך 
פתאום הסימפטומים  שלה נעלמו והיא חוותה   . אליה, בידו מאיש שישב לפניה

 . רצף חוויות  חדש ות
 :  היא כותבת

היו זמזומים  . התחלתי לחו ש כאב בזרו עי השמאלית וברגלי הש מ אלית"
.   ו כן כאב ראש משונה, באוזניי וכאב ש עבר ברא שי מאוזן א חת לשנייה

אך אלו   ': האיש לפניי אמר בתדה מה, כשתיארתי את הסימפטו מים  החדשים שלי
 ' !הסימפטו מים שלי

 ." ו הסימפ טומים נ ע למו, אמר לי בר ונו גרונינג' ! תנשפי בח וזקה'
 : היא המ שיכה. באותה נק ודה  מסויי מת הבעי ות שלה עלו מ חדש 

 אך אפילו הופתעתי יותר כאשר הוא העביר את התמונה הקלינית שלי"
אלו היו כל  . והיא ה תחי לה לתאר מה שהיא הרגיש ה בגופה, מריה, לחברתי
85." אפילו היו לה שפתיים יבשות. כאביי

 

בדרך זו ברונו  גרונינג לעית ים קרובות הע ביר סימפט ומי ם מאדם א חד לא חר  
ב מקרה  מסויים  זוג  נשוי  .  במ טרה להג ביר את א מונת  אות ו א דם,  למשך ז מן קצר

הוא עשה  תנועה  , בזמן שהו א  דיבר. ש יב להרצאתוישב בשורה הק דמית  והק
 . בידו הימנית  מהאישה ל בעל

 :  ה שיחה הבאהודותסיפרה א,  שצפ תה בזאת, ני אבנר וון אש מבךנא
יש לי פת אום כאבים נוראים  , מר גרונינ ג': האיש התקפל מכא ב והתל ונן"
 ?' מה זה יכול  להיות.   הת חתונהניבבט
 שבא מת יש  ,עכשיו אולי  תאמין.  אשתךאלו הכא בים של,  'אמר  גרונינג' כן'

אל תפריע יותר .  שהיא מד מיינת ד ברים,במקום ל ומר לה, לה כאבים כאלה
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,  אז ה וא ה ורה  לבעל לשאוף  בח וזקה'  .לתהליך ההחלמה  שלה עם   הלעג שלך
 86." ושיעור כאב זה ריפא אותו  מ הנוקשות הרו חנית שלו

להעביר סימפטו מים  ש ברונו גרונינג היה מסוגל  ,ר טרמפלר גם דיווח"ד
אם המקבל היה רגיש  , אפילו כשהם היו רחוקים זה מז ה, מאדם לאדם לזמן קצר

שאו תו כבר   , גם  זאת ה יתה דוג מה לעי קרון הרוחני  הבסי סי. מב חינה רוחני ת
אדם  " לקשר"ברונ ו גרוני נג יכל , בעזרת האנרגיה ש ה יתה זמינה לו:  בחנו

שאז תיאר  מה  , דם  אחר  בו ב חרמסויים ולהע ביר את הויברצ יות של אדם זה לא
  במר חק של   ארעהדבר  , ר טר מפלר"ב מקרה  שאותו  תאר ד .  שהוא  חש  בגופו

88.כמה אלפי קילומטרים
 91-88. אנשים אחרים היו עדים ל חוויו ת דומ ות 

הרי זה  כמו  :  "בתשובה  לקריאה נ דהמת   של עיתונאי  שהגיב  לתופע ה זו
 :  ברונו גרונינג  א מר!"  בטלוויזיה

 שלא  היה מושתל באב ותיו  , שא דם  יכול להשיג משהו,באתה בא מת חו ש"
 92"?משחר ה בריאה

חות  עדי  ראייה החוזרים ו מד גישים א ת יכולותיו הרו חניות   " אני קורא  הרבה  דו
הם הרב ה מע בר למו שגים של  הבנת  העולם בר מת ה חשיבה   .  של ברונו  גרונינג

  עבור   שהם יכולי ם לבקש החלמה,הוא לעיתים קרובות  אמר למאזיניו. שלנו
ה ספיקה  . לא היה  צורך להביע   מש אלה זו  במילים.  שנשארו  בבי תקרובי  משפחה 

 . בקשה שק טה  מהלב
 : 1949,   בספ טמבר13-ח  ההחל מה הבא  מרוזנהיי ם נכתב ב "דו

היתה תאונה בת חילת . הנ ס א, לבעלה. ידי גרטרוד א-ההצהרה נחתמה על 
היה לו  מכן לאחרז מ ן מה .  שהובילה לשט ף דם  בצדו השמ אלי של המוח,1949

ג רטרוד הגיעה להרפורד   , 1949יום לאחר וויט סן .  שיתוק בצד הי מני של הגוף
,    כשהוא  נאם בפניו מהמרפסת,היא עמדה בקהל. לראות את ברונו גרונינג

היא לא הציגה לברונו גרונינג . רק על בעלה ו איחלה שמצבו יו טבאך ווחשבה 
,  בעלה יכל שו ב ללכת,  כשהיא  חזרה ה ביתה, למ חרת.  משאלה זו  באופן אישי

 93. השיתוק נעלם והוא  הרגיש ט וב
 : שגרה בפרבר  מ ינכן,ר טרמפלר סיפר על משפ חת פליטים"ד
.   מילותיו רגשו אותה מאוד. ראיון עם ברונו גרונינגלה ברדיו האזינ. ס ט' גב"

ר שאהחל להשתפר עד , באותו הלילה כאב מבעיית  קיבה מת משכת שהיתה לה
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אמה  וא חותה  , ידי ההחל מה הפלאית הזא ת-מעו ד דות על .  לבסוף נעלם ל חלוטין
 .  בספט מבר9- ב ר התרחששאוהיו שם ב מהלך הריפוי ההמוני טרבר הוף הגיעו ל

אלא  התלהבו בהיותן עדות  , ברגע שבו שתי הנשים לא חשבו על בעיותיהן
ראייתה של האישה . [...] פתאו ם הן גילו שכאביהן נעלמו, להחלמת מישהו א חר

ונ עלמה הדלק ת הארתריטית   , ה להיות  תקינהשב,  והתדרדרה הצעירה שהלכה
מאז  . ה אם החלימה מ תרומב וזה כו אבת בשתי רגליה. בחלק העליון של זרועה
, כשגרונינג אמר לקהל. ש תן והיא הולכת ללא קשייםיהיא אינה זקוקה עוד לחב

שהם יוכלו  גם  לק בל עזרה ע בור קרו ביהם  ,  כפי שנהג בכל ה החל מות ה המוניות
הופנו  לבעלה  שנשאר בע סק שלהם  . ס ט' מ חשב ותיה  של גב ,  רו בביתשנשא

בעלה  ,  ב דיוק ב אותו  הזמן. ב מותן  ובירך, וסבל  מכאבים אינ טנסי ביים  בגיד הנש ה
,   בגופו' רעש 'מיןחווה שינוי באופי הכאב והרגיש , מ משם "  ק80שהיה במרחק 

 94." הכאבי ם בגיד נעל מו. שבמהירות פ חת שוב 

  של המוח האנושי תמוכרהחשיבות הבלתי 
י ישנן אפשרויות בלתכי יכולתו של ברונו גרונינג  מראה באופן די ברור 

אם הוא  מוכן ב מודע ל קשר עצמו  שוב    , ברשות ה מו ח האנושי,רואיתניתנות ל
ניתן לשלוח  , בעזרת הריכוז  הנחוץ .  ול הקשיב לו,  אלוהים, עם מק ורותיו

,    איש100-200קב וצה של בזמן שהוא נ אם בפני  .מחש בות  מאדם  אח ד למשנה ו
.  ללא מא מץ  מיו חד, ברונו גרונינג  יכל לקרוא  מ חשבות  יחי דים בתוך  הקב ו צה

לעיתים קרובות הוא  הפסי ק לדבר והיפנה את ת שומ ת לב האנשים לעוב דה  
בא ותה  . או לבעיותיהם ולמחלותיהם  שהטרידו אותם,  שמחש בותיהם תהו לגביה

 בי קש אי שה להפסיק לחשוב על  הוא. נקודה הוא א מר להם מה היו  מחש בותיהם
96.הכנת ארוחת הערב  בבית

בהזדמנות אחרת ה וא פנה לאיש שהיה בקבוצה    
וביקש ממנו לעזו ב את החדר אם לא יוכל להפסיק לחשוב על מ חלת    מאח ור
  ,הוא  ה דהים את  מאזיניו  בכך,  בזמן שדיבר, פעם 97.תה  נוכחת י ש גם הי,אשתו

אז  גרונינג הלך  .  יש לא  לב ש מדיםלמרות  שא,  שאמר כי ה משטרה  נמצאת   בחדר
,  אישר את היותו שוטר,  שכאשר נשאל, איש שישב בשורה האחוריתאל הישר ה

 97. ונכח  במפגש ע קב בנ ו,  אך שלא היה בתפקיד
 מר חו ק נבע  מאו תה אנרגיה  , שזיהוי  מ ח שבות אנשים  וריפוי,פעם הוא א מר

בעזרת הזרם  בדי וק כפי שניתן לתק שר איתם , כפי שהוא  אמר ב ע צמו. בסיסית



 עבודתו של ברונו גרונינג: 4פרק  172

הוא יכל ליצור  קשר איתם ולקרוא את  , המרפא ואנרגית ריפוי הנשל חת רו חנית
 98.תוכניותיהם ומ חשב ותיהם ללא כל קושי

תאר ק שרים אלו  בדיו ק  באותו  אופן  ,  פרמהנ סה יו גננדה, היוגי ההו די
יכל לקרוא את   , סרי יוקט מוואר, הוא  צפה איך מורו. באוטו ביוגרפיה שלו
חרים  ואז להחזיר את ה תהליך ולהדריך אותם דרך   מחש בות אנשים  א

 . מחש בותיו
בדברו  על הרדיו   (,  הוא  כתב" ,הגורו שלי היה  רדיו אנ ושי מו שלם"

 דיווח עליו כהוכ חה  Associated Press-וש , 1939-מיקרוס קופ שהומצא  ב 
המדעית  הראשונה ל חוויה  של קרינה בלתי נראית ש ב אמת ע וברת  מאדם  אח ד  

 .) למשנהו
ב דיוק  . ן לא יותר מאש ר ויברציות עדינות ביותר העוברות באתרמח שבות ה"

כפי שרדיו המכו ון היט ב קול ט יצירה מ וזיקלית רצויה  בין אלפי תוכניות א חרות   
כך סרי יוקטסוואר יכל לקלוט בר גישות מ חשבה  מסויי מת  , המשודרו ת מכל כיוון

. בעולםמתוך מ גוון אינסופי של מח שבות ששידרו המו חות האנ ושיים השונים 
 היא מדרי ך הנפש המופיע באדם ב או פן טבעי במקרים בהם  ,אינטואיציה[...] 

יכול  ', סט טי' החופשי מהפרעות או מ חוסר שק ט , המוח האנ ו שי. [...] המוח רג וע
 שליחה  וקליטת  מ חשב ות  –לבצע את כל הפע ולות ה מכנ יות המ סובכו ת של ר דיו  

ידי - ש ל הרדיו מווסת  עלכפי שכוח תחנת השידור.  והשתקת אלו שאינן רצויות
כך יעילות  הרדיו  האנ ושי תלויה  במיד ת הכו ח  , כמות הזרם  החש מלי שהו א  מנצל

הוא  משדר  ,  הרצון המוקרן מ נקודה  בין ש תי הגבות. [...] שיש לכל אדם
מאפשרות  ,  כוח ה תחו שות וה רגשות של האדם המרוכז ות  ברוגע בלב. המחש בה

 . [ ...] ק רובים ורחוקים, ם א חריםלו לפעול כרדיו מוחי ה מק בל הודעות  מאנשי
השולט  בכ ך ,  ידי ריכוז עמ וק-על . כל המחש בות רו טט ות  באופן נצחי ב קוס מו ס

מח שבות  מודרכות  בא ופן .  חי או   מת,  יכול לגלות את  מ חשב ות  כל אדם
אלא  רק להב חין , אין אפשרות ליצור את ה אמת; אוניברסלי ולא אינ דיבידואל י

 99." בה
גם . ר קשר עם המח שבות הנוכ חי ות של אנשיםברונו גרונינג לא רק יצ

 היתה אישה  יםמפגשאח ד  הב. מקרים שקרו בעבר או יקרו  בעתיד היו גלויים לו
הברונית   .  שישבה בשורה השנייה עם ילדה כבת תשע,  ליאהצעירה עם הבעה

 .  י וון אשנבך היתה  במפג ש זה ותיעדה א ת מהלכונאנ
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 :  תה ורונינג פנה לאי שה זו ושאל אלקראת סו ף ה מפגש ברונו  גכי היא דיווח ה 
 . ההשיבהיא " ,מר ג רונינג, שום דבר, לצערי" "?מה א ת מרגישה ,  ובכן אמא"
ד בר . הה לם עדיין איתך. א ת לא צר יכה תמיד להרהר ב עבר, א מא, את יודע ת"

היית באיזושהי גינה של בית . זה קרה בעת הפצצה! ראשון עליך לשחרר אותו
היא הית ה  . נ ו לדה ילדתך, כשחולצת. י להריוןהיית  בח ודש ה ש מינ. ונקברת
."   עכשיו, ובכן.  "היתה תשו בתה הנ דהמת" בדיוק , כן" "?האם זה נכון. עיוורת

האמיני  בב טחה   .אל ת ח שבי יותר  על הזמנים  האיו מי ם ההם" , אמר ברונ ו גרונינ ג
אין צורך להביא  את הילדה אם האם   ! בעזרת אלוהים וב קשי מ מנ ו עבורה

ה הבעה  מלאת הדא גה נעלמה   .  האם חזרהלא חר מכן  שבוע ."מאמינה  בבט חה
:  השיבההיא , בפעם זו כשגרונינג  ש אל אותה.  י ותרמפניה והיא נראתה צעירה

,  א מא, ובכן!" "ואני מרגישה מא ושרת ו חופשייה, תחושת  חום עו ברת דר כי, כן"
ו באמצע   , שוב היתה שםהיא שבו ע לאחר  מכן ." בקרוב י גיע הז מן. המשיכי כך

,   17:20-ביום חמישי ב ,  אמא: "עצר בפניה וביקש,  גרונינגאליהניגש ו דברי
כיון שמעולם לא מאך , היא תוכל לראות. הכניסי את ילדתך לתוך חד ר חשוך

הרגילי אותה . היא תפחד והדבר יוכל לגרום לה לחלות, ראתה צבעים או צורות
כיון  : "פורכאן הברונית וון אשנבך  המשיכה בסי! " באיטיות לכל הסו בב אותה 

ררתי וז מן מה מא ו חר יותר גיליתי שהכל יב, שמקרה זה עניין אותי במי וחד
 הזכרתי לו  ןכמ-אחר למ ספר שנים .  ש ב דיוק  בזמן  שברונ ו גרונינג  חזהחהתר

בעניין הילדה ו גיליתי שראיי תה היתה  די רגילה  ולא היה   זכר לעיוורון שהיה לה  
 100." קודם לכן

ברונו גרונינ ג רק  .  עליה לעבור ניתוחאםג ברת במפגש א חר שאלה אותו 
אך הו א הציע ל ה לקחת ל מיטתה  באותו  . שיפוטה שלה הו א  הטוב  ביותרכי  השיב

למרות שלא   , האישה עשת ה כדבריו. הלילה את כל המטפחות ש היו ברשותה
למחרת  . ב משך ה לילה היא התחילה לדמם בצורה רצינית. הבינה את עצתו

הוא  לא יכל . והלכה לרופא שלה בק שר לניתוחבבוקר היא הרגיש ה טו ב ב מי וחד  
 101. למצוא יותר את ה מיומ ה

 ברונ ו  העביר גר טה הויזל ר וחברתה העיו ורת נכחו  ב שיחה ש1950באוגו סט 
היא מאו ד הופתעה  מכל התהליך ורק ליוותה את חברתה כי החברה  . גרונינג

 ושאל  ב מהלך דבריו  ג רונינג פנה אליה. התחננה בפניה ש תיקח  אות ה לגרונינג
 . היא הגיעה  למינ כןכיצדאותה 
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 :היא מתייחסת למקרה זה בספרה
Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning : 

,  לא'  '.ברכבת' :עניתי?' איך הג עת למינכן': אחרי כשעה הוא ני גש אלי  ושאל"
אך פתאום . לא הבנתי למ ה התכוון. הוא אמר' !אני לא יכול! בלתי אפשרי

  ימים קודם  לכן לאמי  14 היו  המילים  שלי שאותן א מרתי  שאלו,הבנתי
!  אני לא יכולה! בלתי  אפשרי,  לא. כשקראתי לה את  המכת ב  מ חברתי העי וורת

הייתי ה מומ ה !   בא וגו סט28-היא ביקשה  מ מני לק חת  או תה למינכן לגרונינג  ב 
 102." ב מיוח ד כי השמצת י אותו, לגלות שהוא ידע  מה ש אמר תי לאמי

וכשהיא  עזבה   , את הא מונה  שגם היא  תוכל להיעזר ב איש זההחוויה זרעה  בה  
 . הי א החלי מה, את המפגש

ברונו גרונינג  . טבעיים מ סתוריים מפוקפק ים-כל זה קרה ללא כל כוחות על
באופן די  .  ידע זה  היה  רק ברשותו  כשהוא היה  במ ודעות  מלאה; לא היה בטרנס 

זהו   . חזק את אמונ תוטבעי הוא גרם לכך שזה יהיה גם ברשות הקהל שלו כדי ל
,  סוד  אמונ תו ה מיוח דת שה וא  השתמש  ביכולותיו  הרוחניו ת כדי לעזור לא חרים

 )7ראה  גם פרק . (אך לא לעצמו
אנשים רבים גם בקשו את  עזרתו במציאת קרובים שאי תם איבדו את הקשר  

 . ל א חזרו לבתיהם, לעיתים קרוב ות אלו שנרשמ ו כנעדרים. עקב ה מלח מה
 : כדלהלן את תגו בתו לבקש ות שכאל הגרטה הויזלר תיארה 

הו א תאר  , אך כ שכן נענה.  ברונו  גרונינג לא  ת מיד נ ע נה לבקשות  שכאלה"
הוא גם יכל לומר מתי  . בחיות היכן ואיך היה האיש  לגביו נשאל באותו הרגע 

 103." יחזור
ידי -ח  מרשים  במיו חד  לגבי י עילות עבו דתו  של ברונו  גר ונינג ניתן לי על "דו
 : היא א מרה. בשם  אמה,  ואיזברגמ ד. זבת ניאל

דוד תי רצתה לבקש ריפוי .  מר גרונינג  ביקר את  אמי  בבית וגם  דוד תי נכחה"
'  אישה מ מזרח  גרמניה ' :  וה תחי לה לתאר את ה מקרה, עבור מיש הו א חר

 : כשגרונינג הפסיק א ותה וה מ שיך את הסיפור
,   נמצאת  במ טב ח שלה–  18:50 –ברגע זה  , אישה  חול ה, האדם ה מדו בר'
 האישה ה חול ה חולה ב עצמה  ושוכבת   להבח דר הסמ וך .  ם שם גם שני ילדיםישנ

היא קופצת  , נ מצאת עכש יו במט בח, הא ישה המדוברת. יש לה מב קרים. במיטה
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ובעוד שני ות אח דות   , מת ח תמ ת, מחזיק ה בשולחן לתמיכה,  עכשיו מהכיסא שלה
,   עכשיו היא נכנסת לחדר  בו שוכבת א מה החולה. חוזרת שוב לש מוע ולד בר

הוא פנה  ' .אישה זו אינה גרה רחוק מכאן. מצטרפת לשיחה ואז משתל טת עליה
.   את  יו דעת א ת הז מן ה מדוייק.  אליה  מיד גשי.  את  יודע ת היכן היא  גרה'.  ב'  לגב

 ' .שזה נכוןתיווכ חי לראות  .  במד ויקאמר תיאת  אשר וודעי בעצ מך 
אפילו  ,  תזרוכע בור ע שרים דק ו ת היא  ח. ממהרת   החוצה.  ב'  בהתרגשות  גב 

 שכ ל זה קרה בבי ת ההוא  בדיו ק  כפי שגרונינג סיפר זאת   תשרמאו , יותר מרוגש ת
 . בערך בזמן שהו א אמר

.   1897,  במרץ14-היא נולדה ב. האישה המדוברת היא ווילהלמינה פ"[...] 
בת חילת  .  לפני כמה שנים היא ע ברה  למזרח  גרמניה  עקב  עבו ד תו של בעלה

,  היא  סבלה מ אפתיה גמ ורה. כפליטים היא ו בעלה חזרו  לב יתם הקודם 1949
,   היתה לה התמוט טות עצבים  לאחר מות בנה הי חיד כתו צאה מהכיבוש הרוסי

לא ניתן היה לשכנע , אנרג ית החיות שלה הית ה הרוס ה: והיתה לגמרי  מפוזרת
היא   , להאכילהולה פשיטה , היה צ ורך להלבישה, אותה להשתת ף  באירוע כלש הו

היא התייעצה בארבעה . תה לגמרי חרשתאיבדה את כוח הדיב ור שלה והי
 לעשות דבר יםלו יכאינ םכולם אמרו ש). שמותיהם היו רשומים(רופאים 
היא  , 1949 בפברואר 23-מאז  שברונו  גרונינג ריפא אותה מר חוק  ב . עבורה

 104."  פאונד למש קלה ולא  סבלה מכל נ סיגה20הו ס יפה , נהנתה מ מיטב ה בריאות
ה וא היה עד  . הגיע מת וך עניין למפגש,  מןספר בדימ וס שש מו הו -מנהל בית 

 :והו א דיוו ח כדלהלן, להתרחשות יוצאת  דופן
אז   קרה משהו  שלא ניתן  . בח דר היה רדיו  שלא היה  מופעל וע מד  על פטיפון"

ידי כך שהני ח א ת ידו  על  ארון העץ  -מר גרונינג  הפעיל  את הרדיו  על .  להסבר
 ו אז חזר על כל התהליך  ,הוא  כיבה אותו ב אותה ה דרך, לא חר זמן מ ה. החלק
אמרה לי , ידילצשישבה ,  הברונית אבנר וון אשנבך.  הייתי לגמרי המום. מח דש

היא נכחה כשהיתה התכנסו ת  . שמר גרונינג למ עשה יכל להשפיע על חפצים
הפרעה שכזאת מפריעה למר . גדולה ועיתונאית הגיעה ע ם המצלמה שלה

ה וא   .   סמו ך כדי לבדו ק זאתהיא הלכה לחדר. אז הפלש שלה לא  פעל, גרונינג
. שוב הוא לא פעל. אז היא חזרה למפגש וניסתה שוב. עבד בצורה מושל מת

:  בשלב זה המפגש ע מד לה ס תיים ומר גרונינג א מר.  עכשיו היא היתה מבול בלת
שאלתי א ת מר   . והפעם  הפלש פעל' ! עכשיו לא  איכפת לי אם  תצלמי אותי'

אך   , וא ציין מ ספר מקרים דומיםטבעית הזאת  וה-גרונינג בקשר ליכולת העל
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,  טבעיים אלו כ די להעצים את האמ ונה- שהו א רק יכל לבצע  דברים על ,הוסיף
אסור  . אך מעולם לא לשם  סיפוק  הסקרנות ו בשום פנים ואופן  לא לפי פקודה

תפק ידו היה לעבו ד ב מובן  .  כי זה  היה בניגו ד למצפונו, היה לו לעשות זאת 
הוא אמר שהוא יכל לומר לי הרבה מעבר . ינותהאלוהי והיה עליו לשמור על הג

מדענים במיו חד היו הס קפטים הגדולים ביותר  . אך זה רק יבלבל אותי, לכך
 105."  הכי פחו תהווהבינו

ות  זהשמעתי דוג מאו ת , בנ י זמנו של ברונו גרונינגממתוך שיחה עם א חרים 
 .הייתי רוצה להזכיר חלק מה ם.  לדרך בה השפיע על חפצים

עיתונאי בשם  סיטיג   ,  לר סיפרה לי שב חתונתו  של ברונו  גרונינגגרטה הויז
סי טיג  , למרות זאת. גרו נינג ביקש מ מנו לא לעשות ז את. רצה להקליט את נאומו

מ אוחר  יו תר הוא גילה  שדבר לא  . הפעיל את הטייפ שלו  וכול ם ראו שהוא  פעל
 106. הוקלט עליו

:   כל הציוד הטכני. רונ ינג  ברונו גאו דותהיה גם מ קרה בו ה וכן סרט  דוקו מנטרי 
אך גרונינג . נב דקו והיו  מוכני ם לפעולה, היו מותקנים' מצל מות וכו , מנורות

,   הם כן עשו ז את. לא לבדוק א ת הציוד שלהם  שובשביקש את ה מפעילים 
הם עמדו להת חיל  . ק טורים לא פעל'ולתדהמתם א ף אחת  מה מצלמות או הפרוג 

קש  מהם ב מקום זאת  לשבת איתו   לבדוק כדי ל מצוא את ה סיב ה לכך כשהוא בי
כך הוא נעמד  ואמר להם ש עכשיו הם יכולים -ז מן קצר  אחר . ולחכות כמה  דקות

 107.כל הציוד  פעל. להתחיל לעבוד
  ,בוואי מרוזנהיים. גרטה הויזלר נזכרה במקרה הקשור באיש הקרוי א

ב דרך כלל הם  . שלעיתים קרובו ת ליווה  את   ברונו גרונינ ג ל מפגשים ב אא וגסברג 
מר  בוואי  .   על ההגה לפ תע גרונינ ג נרדםמיםפעבא ח ת ה.  הגו  חזרה אחרי  חצותנ
אך אז הוא חש ב ששום ד בר לא יכל לקרות לו ,   להרגיש בחו סר שק טחלה

המכ ונית המשיכ ה לנסוע כאילו הונחת ה  , ובא מת. כשהוא היה עם ברונו גרונינ ג
 )2ראה גם  פרק (108 . ולא הי תה שום תאונה, ידי יד בלתי נראית-על

 מדינות  מפות חות  , ב מה שנקרא ,כה מעט י ודעים רוב  האנ שים החיים
עד כמה הם  מקיפים ומגבילים את כוחו ת  !  ב קשר ליכולת רוחנית,ותרבותיות

 !ב עזרת  הרגליהם השגויים, תםייכול בתוך הווי-את הכל ,  החומר
אך הו א יכול להיות  כל כך מוג בל עקב  , ישנו ניצוץ רוחני  אלוהי בכ ל אדם

רגשית וגופנית מופ חתת   -שכל צורת חיים רוחנית, וחנית השג ויההגישה הר
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להנחות את נ טישת  , כל תורה רוחנית  אמיתית יכולה לעורר אות ו. למינימום
,   ידי תורות בלתי נכונ ות-בח ברה הנשלטת  על  .החיים הזאת  דרך הג וף והנ פש

רק כ מה  . של רוחניותם,  מרוב האנשים נ מנעה ההת ע וררות של החיים הנעלים
לכן עבודתם  נחש בת פלאי ת  . ים מאו ד ב וגרים ב חרו  ללכת בדרך הרוחנית אנש
ידי הציבור הרחב הבור או שמתנגדים לה בתקי פות בעקבות קנאה   -על

 . ואינטרסים אג ואיס טיים
 ?מי יכול לזהות מתנ ות שכאל ה בתוך עצ מו

 : ברונו גרונינג א מר בשי חה
כולם  . שונה מהא חראין אח ד  ה.  לכל אחד יש. יש גו ף מ סו יים)  לאיש(וגם לו "

אך מי  . אלוהים נתן לנו הכל בגופנו, אז. גם ג ופי אינו שונה. מכילים אותו הדבר
או  , האם האדם  חייב לה משיך להאזין לאדם? מי ידע איך להשת מש בו? ידע זאת

 שנתן לו לא רק חיים ,ידי האחד ויחי ד-האם ניתנה לו המחוייבות להשתכנע על
האם האד ם ימשיך לא להשת מש   ?  כזה  נהדראלא ג ם גוף,  על פני כדור הארץ

האם לא יעשה את כל שהוא חייב   ? האם אינו רוצה להשתמש בו? בגופו
אך כבר ? האם אינו רוצה להיות חופשי? האם אינו מעוניין בידע זה? לעשות

ידי אנשים שאינם  -על,  שאלוהים נתן לו,מלכתחילה הוא נש דד  מחו פש זה
והיה עליו לציית  , ל דברים להיות כפי  שהםש חיו בא מ ונה שע, יודעים טו ב  מזה

 109." להשקפה זו
.  מלמ ד  ו מפתח  את  המו ח,  שכל א חד   עבר בשלב  כלשהו, הספר להשכלה-בית

 ". ספר רוחני-בית " , אך יש אחר
מלו מדים לימ דו את רעיהם האנשים ב מ טרה לעורר בתוכם  , בכל הזמנים

 .  מתקד מים יותרוהנ חו  או תם בדרך מכו ונת לחיים רו ח ניים, געגועים לאלוהים
 : ברונו גרונינג

שו ב  . ללמוד להכיר מ חדש א ת הכ וח הרו חני הזה,  מ וארה זהגם  , על האדם"
עבור רכישתו ושמירתו של הס דר , עליו ללמוד איך להשתמש ב ו לתועלתו שלו

,   כולם איבדו  את  היכולת להיות ט בעיים, עקב  תהליך הציוו יליזציה. האלוהי
המ טרה הי חידה   של שיחותיי  היא ללמ ד  .  ולהפעיל ולהשתמש  בכו חות  שבתוכם

.  שמלכתחילה זה תלוי בהם לסד ר את חייהם הפנימיים,את האנשים להבין
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לכן  .  שהם איב דו  את ראיית   הכוח האלוהי  הזה,במיו חד  על כולם ללמו ד לה בין
 110." אני מפנה את תש ומת לב  כל מאזיניי לכוחות ה טב עיים שיש בתוכם פנימה

 שתרבותנו ,ג  ועבודתו היא  סימן מצע ר לדרךהתגובה השלילית לגרונינ
אלא  ,  האד ם עדיין לא חיפש את מ קור  חייו בתוך  עצמו. הרחיקה עצמה  מהרו ח

 .  דו וקא  באותיות ה כתובות ו בעולם החיצוןחיפש זאת 

 המישורים הנעלים של הקיום האנושי 
הידע בקשר למישורים הנעלים של הקיום האנושי הוא עתיק ומופיע בכל 

שהוא א חד הפילוס ופים )  שנ קרשריה(שנקרה . זציות המתק דמו ת בי ותרהציווילי
 : ה עדי  הב והק  ביו תר ש ל ה ידע כתב ב ספרו , החשובים  ביותר בהו דו העתי קה

 111"האדם הוא יו תר מאשר הצל  שלו"
.  ה ב יע את אותו הרעיון, הרופא המפורסם, פרס לסוס, לאחר מכןמאות שנים 

.   היה נגלה אספקט א חר של האדם,  שצריךפי הטבע היה נב דק כילו א,לדבריו
 .אינו נגלה לעיןר ש אאלא יש בו גם  גוף נו סף ,  האדם הוא לא רק  בשר ודם

-ב חר בדרך  דרמ טית יותר של הבעה להרחי ב  את המו דעות ה חד , יעקב בו מה
 . צדדית של בני ז מנו

האדם נ ברא בצלם אלוהים  . פיתחו  את עיניכם  ובידקו  את עצ מכם, עכשיו"
ואם אינכם טיפשים או ,  ביד ק ו את האדם הפנימי שבכם. מהכוח ה משולש שלו

 112." תראו זאת  בבהירות,  חיות  מטו מט מות

.  הנשמה וה גוף, הרוח:  תעלומות ט בע האדם  מורכב משלושה אל מנטיםהבכל 
.  הנ שמה היא  המ חיצה שלו ,  הרוח היא  הניצוץ  הנצחי ש ל הרוח ה אלוהית ב אדם
 .ה האנו שיתבמהלך הקיום האנ ושי היא  מ כוסה ב חומר ו בקליפ

הו א מ גיע  ". א ו כל דבש"הא דם  מתואר כ, הכתו בים הקד ושים  של הודו, בוודא ס
 113. לכוורת הנשמה כדי ל חלוק ב נקטר האלים של הרוח

הנשמה של האדם  , אח ד מה ספ רים הקדושים של ההינדואיז ם, לפי בגווד גי טה
י  כתנא. זו של הרגש וזו של החומר המוצ ק, זו ש ל המוח: מכוסה בשלוש קליפות

על שלושת  המיש ורים הללו להיות ב שליטת  , מוקדם  לחזרה  המלאה  לאלו הים
 יוכל  , שהא ור  של רוח  האלוהים,זה דורש מ אבק  פנ ימי של ה אדם  כך 116.הרוח

 .  לזהור דרך הנשמה ואל  מח ו ץ לגוף
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ולעשרה  ,  מד ען אמריקאי,  לבאייר ספלדינג, עשרה-בסוף  המאה  השמ ונה 
 לבלות זמן  ממ ושך עם אנשים חכ מים  מדענים א חרים מה מערב הי תה הזדמנו ת

המ מצאים המ דהימים רוכזו   . ומוארים בהרי ההי מליה ולשים ממש לב  לעבוד תם
 .Leben und Lehren der Meister im Fernen Ostenבספריו 

ה מדענים  קיבלו כמ ות  , במהלך ה חודשים הר בים  שלהם יחד עם  המ ורים
הרוח באנשים ה חיים אדירה של הוכחות לכו ח ה כמעט בלתי ניתן להבנה ש ל 

 . בקשר עם אלוהים
 : אחד ה מורים נתן את הה סבר  הבא

ש נמצא ב מצב להשיג  , האנ י שאתם רואים בפניכם, זה לא האני האנושי"
האלוהים  , זהו שאתם  מז הים כאלוהים.  הע מוק, זה ה אני הא מיתי. דברים שכאלו

,  אני  בעצ מי. שיכול לעשות כאלו  דברים דרכי, יכול-האלוהים הכל , שבתוכי
רק  כשאני  מש חר ר עצמי ל חלוטין  מהע ולם . אינו  יכול לע שות ד בר,  האני האנושי

ולאהבה הגדולה   , המדבר והמ תנהג, לאני ההווה, ומאפשר לאני האמיתי, החיצון
אנ י יכול להשיג דברים שכ א לו כפי שראיתם אותי  , לאלוהים העובדת  דרכי

 115." עושה
או מאפשר  ,  הפיסייםאדם החו שב ש מטרת ה חיים  היא הסיפוק של הצרכים

לא יוכל להבין את , מימ די הנראה-לאינטלקט שלו להגביל אות ו לעולם התלת
.  קיומ ו  מוג בל  למודעו ת הפיסית  שלו.  המושג  של  מישור נ עלה של  קיום  אנושי

ש חיה ללא מז ון , את חיי תר סה ניו מן מק ונרסראות,  למשל, הוא לא יוכל להבין
חות  ה רבים על הכוח  הרו חני  "  ה דוהוא  י דחה כ דמיון  את.  במשך  עשרות שנים

 . בפעולה
רוב האנשים מסרבים לחשו ב על המישור הנעלה של הקיום רק בגלל שהם 

הם מוצאים ש קל . או לנט וש את  הרג ליהם, מפחדים כי יאלצו  לשנות את  דרכיהם
,  להם לבטל משהו  שאינו יכול  להיות מו סבר ב חושבם  אותו  לפנטזיה או היס טריה

לונ ן על חוסר הצד ק בע ולם במקום  ללכת בעקב ות   ומעדיפים להמשיך להת
 .ידי שינוי האני הפנימי שלה ם-קריאה נעלה ולהתחיל לשנו ת את העולם על 

 :  ברונו גרונינג
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ההחלמ ות שלי  מבו סס ות  על כוח  בתוך  הסדר  האלו הי של הט בע ואינן  "
,  אם לפי רמת המד ע הנוכ חי, לכן  אין לקרוא להן פלאים. עוברות על  חוקי  הטב ע

 116." או ש ניתן להסבירן רק בקושי, אפשרות להסבירןאין 
יש לדחו ת מיי דית את  הא סרטיביות  של כמה  מנציגי  החשיבה  המ דעית  

.  ה חושבים  את ה ב לתי אפשרי לפלאים כי הם  נוגדים א ת  חוקי ה טבע , המדוייקת 
ה וא רק פיקציה ' טבעיים-על' ו' טב עיים'באותו האופן ההב דל בין אירועים 

,  הא דם רק  מוס מ ך לדבר על אירועים. ית  מוג בלתכתוצאה מ מחש בה אנו ש
כפי ' בל תי ניתנים להסבר'יכולים להיות מסוו גים כ, שבהתאם לידע העכשו וי

 .שניתן לסווג כהתר חשויות  ט בעיות את כל הקש ור במה  ש ניתן להסבר ומו בן
מסבירה את ה קשרים הללו בצורה מאוד  ברורה  ,  ר הלה אמריך"ד, הרופאה

 מנקו דת המ בט  של הפילוסוף Geheimnisse der Wunderheilungenבספרה 
 :רו מנו  גוארד יני, הדתי האיטלקי

מהר מה התחתונה אין אפשרות  . הבריאה היא מבנ ה ברמות שונות, למעשה"
היא  בריב ונותן  , מהות  הרמות  הנעלו ת יותר.  להבחין ב מה  שיש בר מות  ש מעליה
אינו יכול ל חשב   ה מינרלי ) ה עולם(, ל משל. ועצמאותן  ביח ס לאלו  הנמ וכות יותר

גם ה תהליכים הביולוג יים במו ח הא דם אינם  . 'ה חי ים'ולקבוע א ת אפשרויות  
כך שהחיים הם רק . [...] יכולים לחשב ולקבוע את מ הלך האירועים הרוחניים

כל רמה  .  היא  במו בן מ סוי ים אוטונו מית, בהשוו אה  לביולוגיה,  חומריים ו הרוח
בכל רמה כנראה  . ירתיות  מ בפניםעוקבת  נעלה יותר  מבינה  א ת האפשרויות היצ

כנראה משתמשים  , אך ברמות השונות של הקיום, חלים אותם חוקים כלליים
 . באופן שונה
חיים ועל  -על  בעל , ח וק ה משיכה  חל ב אופן שווה על  אבן ועל  צמ ח, למשל
אלא ביס וד   , אינם תלויים בחוק , אות ם נטלו כל פעם' כו בד 'אפיוני ה. האדם

אני יכולה להניח על   , למשל. ו תה רמה  ספציפיתהטבעי של  אותו יצור  בא
הא חד  יישאר . הקרקע שני  עצמים כד וריים קטנים  בעלי גו דל דו מה  ומ שקל זהה

, ישקיע רשת שורשים נאה לתוך הקרקע, הא חר ייפתח. במקום ע ד שיזיזו אותו
השני   ,  ה ראשון היתה אבן. יצמיח  גבעול  שיגדל כלפי מ עלה וינביט  עלים ופרחים

האם חוק  . האבן והזרע מתנהגים ב אופן די שונה, בחינת ח וק המשי כהמ. היה זרע
חיים  . חיים:  במבנה הזרע היה מבנה שונה. לא? המשיכה בוטל לגבי א חד  מ הם

.  קידו ם עצמי  בצורת צמי חה:  אלו גרמו  למשה ו שהיה  בל תי אפשרי עבור ה אבן
כי . הוא  חלק ממנו וב גללו, למעשה. אך אירוע זה אינו נוגד את חוק המ שיכה
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בלעדיו לא   . בלעדיו הצמ ח לא יכל לגדול כלפי מעלה או להתפתח בא ופן סימטרי
.  לא מק ום כדי ל גד ול בו ולא  סדר  מו בנה, או צ יר איזון,  היתה לו דרגת  שיגור

למרות שח וק ה משיכה א חיד  מב חינה חיצונית  בה תאם למידה ה מת מטית  
ד  באופן שונה  מ בחינה איכותית   הוא יעבו, הז מן ו התאוצה, המבו טאת של ה מסה

 בהתאם   ,יכול', החיים'במקרה זה  , העיקרון הנעלה. ברמות השונו ת של הקיום
או תו  דבר  .  לגרום  לתוצאו ת שאינן אפשריות  בעי קרון  הנמוך יו תר, לאותו ה חוק

 . תקף לגבי הר מות הא חרות ב תחום הקי ום הפסיכולוגי והר וחני
נו יכול  אי,  ולא חר  זמן מה, אך הוא  מתייאש,  על האדם לעבו ד ב מאמ ץ

הוא  אינו יכול ע וד   . עבו רו'  כב דים מ די'הכלים בהם  הוא  משת מש  . להמשיך
הוא  , פתאום, עכשיו. ואז הוא מקבל ח דשות טו בו ת.  לשאת את העומסים ב עצמו

כו חו   . כליו  כבדים  באותה  המיד ה כפי שהיו ק ודם לכן. לה משיך לעבו ד' יכול'
אך עתה הוא יכול . הוא לא נטל דבר נוסף כדי להתחזק. הגופני זהה כבעבר

וכתוצאה , מצבו הרגשי השתפר מבפנים. לעשות מה שלא יכל לעשות קודם לכן
 .  מכך הביצוע הג ופני הואץ

 . ניתן להצביע על התרחשויות  דומו ת בת חום האישי
כל הע בודו ת  .  אמיתי ת ה ם אחדאמ ונהפילוסוף גדול פעם העיר ש מ דע אמיתי  ו

מדענים רק מ סוגלים  .  של הבריאההרוחניות הנהדרות נש מעו ת  לחוקים הנעלים
הם אינם מסו גלים . הרוב אינו ידו ע לה ם. להבין חלקיק מה חוקים ה ק יימים
.  אפילו הפרח הקטן ביותר חומק  מבדי קה זו. להתקדם ולהבין את מהות ה דברים

ויכולים לתאר את מראהו החיצוני עד הפריט   , הם ניצבים ביראת כבוד בפניו
אף רופא   .  וש את סי מני ההתפת חות  מ שחר בריאתואך אינם  יכולים לתפ, האחרון

הוא  רק הע וזר  העניו העו מד פנים  מול  ; אינו יכול לרפא את הפצע ה זעיר ביותר
המ בטי ח את   ,  אפילו א ור השמש. פנים בפני כוח ה חיים ב אדם  שאינו ניתן להס בר

הו א יכו ל לתאר אותו ולא סוף  . הוא  גורם  בלתי ידוע ל מדען, חיינו כל בו קר
הפיסיקאי יו דע בק שר לטבע הגלים של קרני   . גביו ב מטרה לבנות  דגםנתונים ל

  פיסיקאי א חר יכול. האור וימציא  הוכחה   מספק ת לאשר את  התיאוריה  ש לו
ויכול  לה עלות נימ וקים  ברורים , לראו ת חלקי ק ב אור,  בעזרת או תה זכות

עכשיו המדע צריך לחיות  . והוכחות על בסי ס ניסויים לאמת את פירושיו לזאת
 ? אך  מי יכול לומר  מהו האור  באמת.  הידע שבא ור ישנם גלים  וחלקיקיםעם

מד ען שאינו  . למחקרים ה מדעיים יש  מטר ה אם נגשים אליהם בגישה  הנכונה
ההופך   לעבד הד מיון ו היהירות  , א תיקה וכ ב וד להישגי ה בריאה, מתייח ס למ וסר
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מפעל   או  מאפשר לעצמו להפו ך לנער שליח של , ורק מ חפש תהילה איש ית, שלו
בקלות  , אז. מהווה  סכנ ה לחברה, תעשייתי ושל אינטרסים פו ליטיים כוחניים

,  תיא וריות א ו  ממצ אים מ דעיים הופכים להנ חה  מו סכמת  בלתי  ג מישה, רבה מ די
 .  ה מ חפשים לעד כן את הקיימים, ומערערים ב חריפות על מ מצ אים חדשים

-1815(ס ר איג נז סמלוויי "ד,  עברו רק מ עט ל מעלה מ מאה  שנה מאז שהרופא
גילה  בוינה שה סי בה לתמות ה הגב והה ב קרב אמה ות לא חר הלידה  ) 1865

הם הגיעו למ חלקת  . נ גרם עקב  חוסר ההיגיינה של הרופאי ם, בעקבות  חום
בדקו אמה ות  , ו מבלי שרחצ ו ידיים, היולדות מ חדר המתים בו  ניתחו גופות

אלפי נשים צעירות  מתו  מהרעלת  דם ש קרתה בה עברת  חיידקים    .צעירות
 . מהגופות

, ר ס מלווייס הנ היג את חיט וי הידיים"ד, אחרי התחב טות  ממ ושכת ע ם הבעיה
.  למעשה  העלים את  החום שלא חר הלידה, ובעזרת אמצעי ה מנע הפש וטים

רק לאחר  מותו  הוא זכה בהכרה כללית , למרות שהוא יכל לאמת  א ת ממצאיו 
שלא קיבלו  , פרופסורים בעלי השפעה. כיום מחלה ז ו נדירה. ידי הרפואה-על

כי הם לא רצו  ,  מנע ו את  קבלתם הכללית בחייו, ר ס מלוו ייס"בזמנו א ת מ מצאי ד 
 117.מתו, ש יכלו להינצל, וב משך שנ ים מספר עצום של נשים,  להודות ב טעותם

 ?עוד כמה  טרג דיות דו מות  יחז רו על עצמן בת חומים  אחרי ם
חלק  לא ניתן למ חו ל על כך שהמד ע כיום פשו ט מ סרב לק חת  , באופן דו מה

ל  הקוש י להתפשר עם השיטו ת  שרק ב,  חות  הנפלאים על כוח  ה מוח  האנושי" בדו
והת חשב ות ברו וח   , על ג בול הפשע ש בעקב ות ע קשנ ות, בנ וסף  לכך. המדעיות 
מ שקיעים  סכומי ם המגיעים  למיליארדים ב תחום הרפואה  הקשור   , ובמוני טין

 אינן מת עלמים מהר מות ה חשובו ת ביותר בקיו ם האנושי שלרוב. בגוף בלב ד
ה דבר מאפשר את  עבו דת  השרלטנים המרווי חים  . נכללות במח קר המ דעי

 .מהבורות הכללית והייאו ש  של אנשים רבים
מעו דד ש בזמן הא חרון מ ספר גדל והולך של  מדענים  מוכנים ללכת  ,  מצד שני

ים  אזורלגבי  ,  ללא  דעות  קדו מות, בדרך לא  קונבנציונלית  ולש נות את  ראייתם
 . טא בובטבע ה אדם שהיו  בעבר  

שב סביבות  סו ף ה מאה  , ממצאיהם  מראים  דמיון  מפ תיע לתוצאות  חו קרים
ישו  עצמם ללימ וד ה מישורים הנעלים של  קדה, הקוד מת או  אפילו לפני כן

 . האנושות



 183 המישורים הנעלים של הקיום האנושי

 היה  חבר  במו סד לגילוי החלל  1965שעד , ר  סט לטר"ד' פרופ, מדען הט בע
ד להנד סת  ואז הר צה בפיסיקה ובכימיה במכ ללת דורטמנ, בבון בד גוד סברג

 ה וא  1974-ב . מ וכן להתעלם  מהמ ג בלות הצרים של  הידע  הקונ בנציונלי,  מכונות
בקפדנ ות  מדען  , במשך  שנים.  נחשב כפרופסור לרדיוכי מי ה במכללת ד ורטמ נד

במיו חד לגבי   , הוא חקר ס ביב  העולם תופעה בלתי ניתנת להסבר, שהוכשר
במזר ח  ,  ברוסיה,  הבצפון א מריק,  הו א  חיפש  מרפאים באירופה. הריפוי הרוחני

אסיה ובפיליפינים במטרה  לזכות בהסתכלות אוביי קטיבית לגבי הת ופעות  
 : הבאות

חוץ  מאשר הר פואה הקונבנציונלית  ,  באופן כללי מקובל ש באו פן בסיסי"
במשך ז מן מ מושך   . ב קושי ישנן אפשרויות אחרות לריפוי מ חלות, המערבית

שלא היו  , ריפוי וניתוח,  וןישנן דרכי אב ח. דעה זו היתה ראויה לעיון  מח דש
מבו ססות  על הידע הרפואי  שלנו או שניתן היה להס ביר אותן בעזרת המ דע  

 . ברמתו הנוכ חית
וההגיון מו חה כי , שובת, או מה שנחש ב שכזה, כאן ההגיון הבריא שלנו"[...] 

,  לפני שנאפשר לר איית עולמנו  להזדעזע. יכול  לקרות, משהו ש אסור  שיקרה
 .ניח ששי ט ות אחרות  מזוייפות ו שהן הו נאהאנחנו  מעדיפים לה

היא  מה שה מזכיר הכללי של האקדמיה  הצרפתית בפריס חשב   ' הונאה '
הוא ה אמין   . כשהראו לו ולח וג ה משכילים המפורסם א ת הגר מופון הראשון

מיה ר לעברו והתחיל לחנוק   , )מדבר מה בטן(שהאיש שהדגים אותו היה  פיתום 
 .ה מכשיר המ שיך לדבר, תדה מהאך ל מירב ה, אותו כדי לח שוף או תו

שמאו חר יותר היה לקר ל לודוויג שלייך  ,  מנ תח צעיר  מברלין1893-ב "
טכניקה  חד שה  , רצה להציג בכנ ס רפואי הרדמה  מקו מית  שפיתח, המפורסם

הורו  , שהיו במפ גש באותו היום, הרשויות המפורסמו ת. להרדמת מט ופלים
סיכיאטרים בה מבו גר הוכ רז  כשבכנ ס נוירולו גים  ופ1910-וב .  להוציאו מהאולם

אגרופו  על   בפרופסור ווילהלם וויי גנד ט ד פק בזעם  ,  דיון בנוש א פסיכואנליזה
 '  ! זהו  עניין למשטרה!  אינו נ וש א למפגש מ דעיוזה':  השולחן וקרא

יש  . 'הבלתי אפש רי של האפשרי' ישנן דוג מאות  רבות  אחרו ת  המד גימ ות את  
רונו ת  שנעשו בתח ום מדעי  רק להיזכר בתגליות במשך  חמישים השנים האח

נ סו לתאר את  , מנקו דת ה מב ט ה נוכחית,  אז. הטבע ו הדעות  שהתהפכו או   השתנו
, נצטרך להסכים ע ם המת מטיקאי  הצרפתי! המצב בע וד  מאה א ו מא תיים שנה
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יש להיות  , שלפני מאה וח מישי ם שנה הצהיר שחוץ מאש ר מתמ טיקה, ארגו
לפני זמן לא רב פצצות . 'בלתי אפשרי'מאוד זהירים כשמשת משים  במילים 

בלתי  ' היו כולם בגדר , מ כונת הנשמה והש תלת כליות,  נחי תה על הירח, אטומי ות
 .'אפשרי

מדהי מה  ,  אם אין זה בסיס למחשב ה ויותר מאשר הגיוני שההתק דמות שלנו
נראה ? היתה  מ וגבלת כ מעט  לחלו טין להיש גים טכנולו גיים,  כפי שהיתה עד  כה

החליט ב גדול  , הבחירה בין טכנולוגיה  לרוחכשניתנה  לו , שהמין האנושי
שם לב  כמע ט   , עולם ה מדע  בתק ופה רציונלית זו. להעדיף ולב חור ב טכנולוגיה 

ולכן כמעט תמי ד איבד את  מ ודעותו ל מציאות א חרת  , אך ורק לעולם החו מרי
 118." המשפיעה על המין האנ ושי

,  מד עיותכך הוא ה תכנסות  כדו גמת  מ וזאיקה של כ מה  עוב דות  -מה ש קורה א חר 
רבות   , לצערנו. וה מס קנות של ה חוקרים, כתוצאה מניס ויים שנערכו ס ביב העולם

מהתוצאות היותר מרשי מות  אינן משביעות את רצון החוגים המשפיעים ולכן 
 .  התעלמו  מהן

אך אינני יכול להימנע , רציתי להציג תופעות אלו בצורה פשוטה ככל האפשר
 . ויי מיםמלהיכנס לפרטים רבים יותר  במקרים  מס

ערך ניסויים מק יפים על פני מספר , ר הירושי מוט ויאמה"ד, המדען היפני
הוא  . שנים בהם חקר את ההשפ עה הישירה של הרוח על גוף אנשים אחרים

חדר ה קולט היה  .  אחד כ קולט  והשני כ משדר, מיקם שני אנשים  בח דרים נ פרדים
.  א לקטרומ גנטייםמיכל ס גור  במו טות  מתכת נג ד גלים , ידי כלוב פרדי-מוגן על 

וכן  חלק  , במהלך הניסוי  איברי הגוף  החשובים  ביותר של הקול ט  היו במע קב
פעו לת הלב ו תפקודי  מ חזור  , נערך  מ ע קב על  מערכת  הנשימ ה. מאלו של  המש דר

ב מיו חד פעולת  הגו מלין של , התנהג ות  מערכות ה עצבים האוט ונומי ות, הדם
. אנספלוגרפי-לקטרו ו הוקלטו זר מי המ וח  באופן  א, תפקודי רגשו ת האהדה 

,  ר  מוט ויא מה לבדיק ה היו ב חלקם אנ שים שהוכשרו רוחנית "האנשים שבחר  ד
כמו סט ודנטים יפנים  ,  אך  גם כמה אנשים שלא הוכשרו, כמו היוגי ההודי

 . הם שכבו  או שהיו  ב תנוחה רגו עה של יוגה. והודים
 :ק שר לניסויים אלו כדלהלןה פרופסור סטלטר העיר ב

הי ה על המ שדר להתרכז  באד ם שהיה ב חדר ה ס מוך  , מןכשמו טויאמה  נתן  סי"
ולעיתים ,  שינויים  מש מעותיים, ברגע שזה  הת חיל.  'אנרגיה רו חנית 'ולשלוח לו  
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מערכת   ,  למשל. קרו  בערכים הנמדדים של תפקו די גוף  הקולט, מרשימים ביותר
, בנוסף לכך. הנשימה חזרה לתפקוד רג יל רק כשהמשדר הפסיק להתרכז

חלק מ מערכת  ( ת העצבי ם של רגשות האהד ה של  הקולט התעוררות ב מערכ
 שניות לאחר 30 או 20נרגעה , )העצבים האנושית הקשורה  בחוסר הכרה

 119." ג ם בתפקודים הא חרים חלו ש ינויים משמע ותיים. שהמשדר הפסי ק להתרכז
 ש מ חשבה  אנושית יכלה  ,ר  מוט ויאמה  להראות בא ופן ברור"זה איפשר לד

שאפילו יכל לגרום לשינויים גופניים באדם   ,  א מיתיליצור כוח פעיל אפקטיבי
ידי הפקולטה לרפואה באוניברסיטת קליפורניה -תוצאות אלו אושרו על. אחר

.  הכנ יס כמה אנשים לבדיקה, מנהל המ חקר, פמן'ר לורנס צ"שם ד. ל ס'בלוס אנג
 . היה ב חדר א חר, מר פא אנגלי ידוע,  מתיו  מנינג, ללא ידיעתם

 :  הבאי ם בקשר לניסוימנינג א מר את הד ברים
אז ד מיינתי את  עצמי הולך  לחדר השני  בו היו   . תחילה הייתי רגו ע לחלו טין"

דו חף אותם ל הציל את עצמם מ בניין , ושם את  ידי על כתפם, האנשים שנבדק ו
כך הם אמרו  -אחר . כך המכש ירים המודדים הגיב ו- שניות אחר 15-כ. בוער

 120." שפתאום הם הרגישו  חום מ סוכן
 : יףהוא הוס

,  אך עבורי.  של ניסויים כאלה אין ש ום קש ר לריפוי,אנשים רבים  מא מינים"
.  משמ עית שכל צורות החיי ם קשורות בדרך זו א ו אחר ת זו בזו-הם הוכחה ח ד 

מח שבותינו   משפיעות ב דרך של  ריפוי על  . [. ..] אני מא מין שכולנו   חלק זה   מזה
 121." על שלנו כ שם שעל אלה של האחרים, כל צורות החיים
,  יכול לגרו ם לתגובות  מרשי מות,  כפי שנגלה  ב ניסויים שתוארו, כוח ה מחש בה

אך גם יכול  לפעול למר חקי ם גדולים  ולהשפיע על צורו ת חיים  אחרות  כדו גמ ת  
זה  מה שהראו נ יסויים שנערכו בסו ף שנו ת השישים עם הזוג  . צמחים

 . שהם מטפלים, א מברו ס ואולגה  וורל, האמריקאי
 :ק שר לכךהפרופסור סטלטר כות ב ב

למדוד את גדילת עלי צמח עשב הקרן , ניסוי זה נערך לאורך תקופת זמן"
)raygrass .(קלאוטר ממשרד . ה.ר ה"השתמשו במכשיר שהמציא ד

. מילר. ר רוברט נ"ד, מנהל המחקר היה הכימאי. החקלאות האמריקאי
במרחק כאלף , בבלטימור. יה'ורג'ג, הצמחים היו ממוקמים באטלנטה
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עם , כפי שנקבע, 21:00-בני הזוג וורל התרכזו בצמחים ב, ם משםקילומטרי
 .תמונות מחשבתיות של גדילה מואצת

  והמשיך  באופן זה   במשך  מ ספר 800%-בזמן זה  קצב  הגדילה  הואץ   ביותר מ 
הם  .  בע בר כבר נ ע רכו ניסויים  דו מים עם  קב וצות  מטפלים א חרות.  שעות נ וספות

למרות ש הה שפעה היתה פחותה  מזו  , הגיעו לתוצאות  דו מות  מב ח ינה איכותית
הם לא נערכו באותה קפדנות  מדעית כפי שהיו ניסויי  , בנוסף לכך. של הזוג וורל

שלא  ,  ניתן לו מר שזה  מראה שיש  קשר בי ן כל צורות החיים, לסיכום. [...] מילר
וש קיימת אנרגיה היכולה  ,  אל א שזה לגמרי לא ידוע, רק שלא משת משים בו

 122."  שהמ ד ע עדיין לא תפסע ובדה , להעביר מידע
מדענים שונים  ערכו ניסוי ים רבים במא מץ להתקר ב לאנרגיה אנושית  

 .בברור יכו לה להשפיע על כל גורם חיר שא, וספציפית ז
,    מכ ובדשהיה ידוע בז מנו כ מדע ן טבע ו חוקר, ר קרל וון רייכנבך"ד, הכימאי

הקדיש   , )והסוג שעו (והפראפין ) משח ת חיטוי לעצים( וכן מגלה הקראוסו ט 
הוא שם  אנשים בריאים בחדר  . עשרות שנים בלימו ד הקרי נה שמשדר הא דם

,   מהם50-60%. חשוך ונתן להם לתאר את מה שנבע  מאנשים שנב חרו  לניסוי
הוא  יכל .  אודהוא  קרא להן  .  יכלו לראות  קרנ יים צבעוניות,   איש500-כלומר כ 

שאלו בצ ד הש מאלי היו  בזמן  ,  לראות שבאלו  בצד ה גוף  הי מני שלט ו יותר הכ חול
הצבע  , אם אחד  מה אנשים שנבחרו לניסוי חלה  או חש בחילה. יותר צהובות

 .קיבל גוונים יותר א דו מים
,  )1734-1815(פרנס  אנטון  מ ס מר , הר ופא הוינאי, חמישים  שנה ק ודם לכן

אתר או נ וזל  ,  הו א דיבר  על אנרג יה סודית. אמר שכל חי ה קרין הילה מוארת
הוא היה משוכנע  שניתן להעביר אנרגיה . ולכן גם לאדם, םשחל חל ליקו, קדום

 .זו מאדם  אח ד למשנהו  כדי ל גרום לריפוי
 : פרופסור סטלטר כתב 

 הזה  אודרייכנבך האמין שניתן היה  לשדר את ה, בדיוק  בהתאם לדע ת מ סמר "
טענה   .  ולמ טרה זו  הם אפילו לא היו חייבים לה יות בקשר ה דוק, לאנשים אחרים

כפי שהיא לגבי , כיום[...] ר רב ביות ר של מטפלים רוחניים זו משותפת ל מספ
בארצות   . כים'רוב תוצאות ה מח קר המודר ני של פראפסיכולוגים סובייטים וצ

עב ד עם  ניסוייו   , ר שפיקה  קרגולה"ב מיוח ד ד , בנו סף ל חוקרים הא חרים, הברית
  פסיכיאטרי בארבע-היה ניסיון נוירו, לרופא תורכי מלידה זה. של רייכנבך
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, קליפורניה,  חושית  בב ברלי הילס-מדינות  והיה  לנשיא  מוס ד ה מח קר לתפיסה  על
ר  "ד,  בין השאר.  ואיכות  הג אונות)  אות  יוונית(מוס ד ה חוקר  את ת ופעת הפ סי 

ה חו דרות  , רגישה הרו אה הילות  ואנר גיות  גופניותמישהי  קרגולה גם  עו בד  עם  
לא לכל אחד יש  את   . (ןא ור קו ר, היא רוא ה זאת כהבז ק בוה ק. לגוף הפיסי הת קין

ישנם אנשים  ). היכולת לראות מבנים אנרג טיים עדינים אלו בת וך וס ב יב הגוף
אחרים  רואים אותם בא ופן חלש וא חרים מהם רואים  אותם   ,  שאינם רואים דבר

אין לבלבל מושג זה . הק בוצה האחרונה היא הרגישי ם. בחוזק ה או בח וזקה רבה
.  מ תרשם בנקל או  פגיע,  ושפע ב קלותמ:  שכוונתה,  עם מובן  אחר ל מלה רגיש

,   מתרשם בנקל או פגיע, יכול להיות שאדם רגיש יכול להיות גם מושפע בקלות
סדרת  הבדי קות ש רייכנבך ,  בניסויים רבים  המב וקרים  בקפדנות . ) או שאינו כזה

 שנה  קודם  לכן עמיתי ו  130,  למרות  זאת.  נבד קו  במאה  הק וד מת  ואושרו, ערך
אמיל דו   , הפסיכולו ג המכובד  מברלין. 'שפוי'ל א היה של רייכנבך חשבו שהוא 

המצ אה מתוך ה טעויו ת  ... ': של רייכנבך כאוד חשב א ת מ חקר ה ,  ריימונד-בויס 
המצא ה שיש לשו רפה כמו סיפור ש חלף   ,  המעציבות  שרוח  האדם  יצרה מימיה

שטויות  ': של רייכנבךאו ד קרל ווגט קרא ל' .כמו פעלולים בשק  מ כשפה, זמנו
 123." 'על נטייה לרגשנו ת מעצבנת המבו ססות  

גילו שיטה , ון קירליאן ואשתו'סמג, המהנדס  הסובייטי, בשנות החמישים
טכנית ליצור קשר הדוק יותר עם התופעה של מבנה אנרגטי בתוך וסביב   

אם גוף מונח בשדה זרם ". תדר גבוה של צילום אלקטרוני"הם פיתחו . האדם
ניתן לראות סביב הגוף , אותוחשמלי מתחלף בתדירות גבוהה ומצלמים 

אך יכולים להבחין , התמונה קבועה, אם הגוף דומם. חלקיקי אור צבעוניים
משקפים , אפילו נראה שהצבעים השונים המוקרנים. בשינויים סביב גוף חי

124.את פעילות הגוף
אפילו ניתן . תהליך זה מוכר כיום כצילום קירליאן 

ואלו שהוכשרו בעבודה זו , טגן אלולהבחין בשינויי מצב רוח בצילומי רנ
רופאים . יכולים לראות גילויי אזהרה מוקדמת למחלה ממש משת ובאה

ומטפלים ברפואה משלימה משתמשים יותר ויותר באופן צילום זה כדי לגלות 
ובברית המועצות , שינויים המעידים על השלבים הראשוניים של מחלה

. חום שדות מגנטיים ביולוגייםלשעבר בזהירות מרחיבים זאת לכלול מחקר בת
התפתחה עבודה לדרגה בה השדה החשמלי או קרינת הכתר של המטופל אינם 

אלא שניתן לאשר ולהסביר את התהליך , רק מתועדים בצילום בחשיפה רגעית
 125.למטרות אבחון רפואי, או הקרינה, הכרונולוגי של השדה
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ברסיטת ייל לרפואה שהיה באוני , בור. ס.ר ה"ד ' פרופ, הרופא האמריקאי
אך   , חושב שלכל אחד,  במשך שנים רבות ופרסם ק רוב למאה עבו דות מ דעיות

הוא טוען  . או גו ף אנרגטי  משלו , ישנו שדה אנ רגטי, חיים וצמ ח-גם לכל בעל
החיים או  הצמ ח  מרגע  ההפריה -בעל ,  שגוף אנר גטי ז ה  מכתיב א ת  מראה  האדם

סי מני  האזהרה המוק דמים של  הוא גם מא מין שניתן לזהות ברמה זו את . שלו
 126. מחלה ה ממש משת  ובאה

ב אופ ן עצמאי לחלוטין זה  . במשך מ אות בשנים  חוקרים  הגיעו לאותה מ סקנה
ועל אנרגיה מס ויימת   , אדם  עדינה יותר של בני, מזה הם דיברו על רמה נ עלה

בעת  ובעונה  . הנ ראה לעין, החשובה  באופן  משמ עותי  ע בור מ בנה הג וף ה חו מרי
ה גיעו דיו וחים  על יכולת מסויי מת של  ,  תבלת אלפי שנים ו מכ ל קצווב משך, אחת

יכלו לראות קרינה מסויי מת   , אנשים שעקב  חושיהם הפנימיים המפות חים מאו ד
פ רופסור שטלטר  חושב   ". הילה"שלעיתים  קרובות נ קראה , סביב ג וף אנשים

שמעולם לא  היו ב קשר  ,  ו שיש לקחת  ברצינות  את ה הצהרות של אנשים אל
הדבר לא רק נוגע   . כי הן זהות באופן בסיסי, ר או בלתי ישיר זה עם זהישי

 . אלא גם לאנרגית ה גוף, להילות
 :  הוא מ סכם זאת כדלהלן

כי היא  נוג דת  , די ב טו ח שאנ חנו  עו סקים  בתפיסה  של תופעה  א מיתית"
לחלוטין את ח וק הס בירות  שכל כך הרבה מקריות יכולה לקרות באופן מקרי  

 127."ממע גלים תרבותיים כל  כך שונים, שים כל כך שו ניםידי הזיות אנ-על
אנשים . בצורות החיים" הילה"פרופסור שטלטר מרחיב ב קשר לתופעת ה

יכו לים גם לראות בתוכה  , רגישים רבים היכולים לראות את  מבנה  ההילה
או למטפל הגרמני ברפואה   , אולגה וורל, ה דבר נוגע לא מריקאית. מחלות

 . של לא עזרה טכנית יכולים לזהות הפרעות שכאלה, מןזיגרון  סאו ט, משלימה
 : הוא אמר

הם גם . הם רק דורשים ריכוז מסויים ושינוי בדרך תיפקוד התפיסה שלהם"
למרות , דואגים שהם לא יראו למעשה את קרינת ההילה בעיניהם הפיסיות

אך  תפיסתם  מגיעה  באופן ישיר מ המישור   , שבהתחלה  הם כן מ שתמשי ם בהן
אך היא  ממ שיכה ,    אולגה ו ורל יכולה לעצום את עיניה לא חר ז מן מה,למשל. החי

 . א ת ההילה האנושית  בפרוטרוט כולל השינויים  שעוברים בה' לראות'



 189 המישורים הנעלים של הקיום האנושי

.  נותן תיאור  מעניין נו סף ש ניתן להשיג מההילה,  מ טפל אנגלי, גורדון ט ורנר
הוא טוען שההילה היא ת ופעה דינמית שנ מצאת בת נועה מת מדת ו מגי בה  

, עוצמ תה,  ידי שינוי צבעה-לרגשו ת ולמ חלות ג ופניות על ,  הסבי בהלהשפעות
,  ריפוי רוחני מע ורר תהליכים בתנו עה המשת קפים בהילה. [ ...] צורתה וגודלה

. כלומר רגיש יכול בתנאים מסויי מים לראות את התהליך של הריפוי הרוחני
שתי ההילות , גורדון טורנר מצהיר שאם  מטפל עובד ב עזרת הנח ת ידיים

תוך מספר דקות   . מתמז גות זו בזו  ברגע שהמ טפל מניח את ידיו על המ ט ופל
הצבעים הקודמים נהפכים בעיקרם לכחולים ונמת חים הרבה מעבר לגבולות   

הר גיש ע דיין יכול  לראות  בהילה סי מנים  , לא חר הטיפול. הרגילים של ההילה
ם  אך כעת הם נעלמים  במהירות ונראה שה, וצבעים שקודם לכן הראו מחלה

הצ בעים  , ב מקרים של החלמה  מו חלטת  או ספונטנית. עוזבים את גו ף המ טופל
ניתן לראות בשדה  , ב מקרים א חר ים. הרגילים של ההילה חוזרים במהירות

תלוי  , חודשים או שנים,  ההילה נקודות ק טנטנו ת באו רכים שונים במשך שבועות 
 128." בחו מרת ההפרעה

.   לכיוון זהותהק וד מת  מתאי מהתגליות המ דהימ ות של  מד ענים רוסים ב מאה 
עולה בהתמדה מ ספר המדע נים הידועים המאמינים   ,  מאז תחילת שנות הארבעים

הם  טוענים  שמצאו  דמיון  בין מבנ ה  . שהגוף  מוק ף וכולל בת וכו  מ בנה מא וד  עדין
שניתן   , פלס מה, זה ומצב הצבירה הידו ע בפיסיקה כדרגה הרביעית  של החומר

 . בוה ות מ אודלהגיע אליו בעזרת ט מפרטור ות ג
אלא כשהחומר   , "נוזלי או גז, מוצק"בפיסיקה ידוע מז מן שחו מר אינו רק 

אין . (פלסמה, יכול לקרות מצ ב צבירה רביעי, חשוף לט מפרטורות ג בוהות  מאוד
.)  לבלבל זאת עם  ה מונחים  ה ביולוגיים ה מוכרים כפלסמ ה בדם  ופלסמ ה תאית 

ברות י חד ב מצבים  המ חו, או אטו מי ם ומולקולות א חרות, מולקולות  מים
וכשהן חשופות לחום  ) קרח (נייד ים יותר במצב המוצק ) במצב מ וצק(מסויי מים 
בח ום ג בוה  .  מאבד ות את  ה חיב ור שלהן זו לזו  ומ סתוב בות  בח דר כגז,  רב יותר

נפרדים יותר  ב כך שהם מ אבדים  יותר  ,  האט ומים, לבני הבניין של  עולמנ ו, יותר
.  א חוריהם  חלק יקים טעונים  חשמליתומשאירים מ,  ויותר מהאלק טרונים שלהם

דבר ה מס ביר את   , מעבר זה  מ גז לפלסמה  מתר חש ב ט מפרטורות  גבוהו ת ב יותר
הדבר  , אך  כשמגיעים למצב זה בט מפ רטורות נמוכות ". פלס מה ח מה"המונח 
אך ה מדענים  , ב עב ר קישרו זאת רק עם  חו מר  לא אורגני". פלסמה  קרה"מוכר כ

מהמרכיבים   ,  מבנ ה עדין זה.  היות ב גוף  החיהרוסים מא מינים ש מצב פשו ט יכול ל
יוצרים בגוף החי מערכת  מסו בכת שמרכיביה מח וברים  , הזעירים של החומר
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המ דענים הרוסים   . אגב כך שהם  חוד רים לגמרי לגוף הנראה וס ביבו, ביניהם
ומ אמינים שהם גי לו צורה חדשה של אנרגיה הזורמת  " פלסמה-ביו"קוראים לזה 

הם גם מא מינים ש יש קשר בין הדפוסים  . אופן מתמי דבגוף ו מוקרנת  ממנו  ב
-ביו "ידי צילומי קירליאן ו-המשתנים של הקרינה  בגוף  החי כפי שהוד גם על 

פלסמה  -ה חוקרים ח ושבים  שהם מצאו סי מנים לכך שחלקים מה ביו ". פלסמה
יכו לים להשפיע על השדות  ה חשמליים ולכן נראים  ,  המצולמים  במשך  דקה
 . הה בצילומים בתדירות  גבו

ואחרים ע ובדים  על  ,  בדרך דו מה לזו  שפרופסור  בור מ דבר על ה מישור ה חי
-המדענים הרוסים  מדברים על  המבנה האנרג טי העל, עקרון אנרגית גוף האדם 

 129". פלסמה-גוף הביו "לו  הם קו ראים , סדרתי של האדם
בעזרת מ ספר ניסויים ניתן להראות בברור את הע ברת ה אנרגיה מרמה זו  של 

 . רהאדם לאח
בע זרת צילום קירליאן , במכון לנוירופסיכיאטריה ב אוניברסיטת  קליפורניה

לפני הבדיקה אנרגית המ טפל  . ניתן להראות העברת אנרגיה ממטפל לאדם א חר
,  אנרגית המ טפל פחתה, לאחר ה טיפול. חלשה, היתה חזקה וז ו של מ חפש ה עזרה

דקות והשת קפו  שינויים אלה התרחשו תוך מספר . וזו של האדם החולה התגבר ה
 130.בשיפור המצב של הא דם הח ולה

.  הגיע ל מ סקנה בא ופן עצמאי, ר וולטר ס טרק"ד , הכי מאי, בעזרת מ דידות
הוא יכל  להוכיח שישנה זרימת  . עבורו העברת  אנרגיה איש ית היא עובדה 

שהי תה ,  הנחת הי דיים הידועה . אנרגיה גדולה  מקצות  האצב עות ו מכריות הידיים
,  ר ס טרק"לפי ד, מ ובילה,  לאנ שים מכל אומ ות הע ולםמוכרת לאורך הד ורות

 .  להעברת אנרגיה למבנה  הת א של האדם ה חולה
 : הוא כותב

ניתן להעביר אנרגיה ב כמות מ ספקת לאורך  , בעזרת נביעה  חיצונית חז קה"
הזמן הנחוץ ע ד שקבוצת הי עד של התאים חוזרת לרטו ט בהרמוניה עם אברי  

 131." הגוף הא חרים
הוא הש תמש  במים  שהם המרכיב העיקרי  , הע ברת אנר גיה זוכדי להוכיח את 

 .שאיפשרו לו לה שיג אישור מ דעי ברור לגבי  התופעה, בגוף הא דם
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באמצע ות  ,  מטפל שם  עבורו  את ידי ו ק רוב לכוס  מים ב משך  עשר  דקות  ואז
הוא ביסס את  , אדומה  מהירה ומדי דת מת ח  הפנים-ב דיקה אינפרא, מד קלוריות

 132. העלייה באנרגיה במים
 .ביססו  תופעה מפתיעה  כזאת  גם במ קומ ות א חרים

חקר  את  השפע ת רי פוי הי דיים  על  גדיל ת  ,   י  לוסנו ב'ורג ' ר  ג "ד,  הרופא ה בול גרי
,  ג דלו פי  שלוש ה  מהר י ות ר מא שר ב אופן  נור מלי'  קי בלו  קר ינה'הצמ חים  ש .  צמ חים

 133. אל א  הם גם  נהיו  בא ופן  מש מעו תי  חזקי ם יו תר, ולא רק  הג דילה  הואצה 
,  הפיסיולוג , ברנרד גרד   מאוניברסי טת  מק גיל ב מו נטראול,  וכימאיהבי

,  פאול.  פרופסור ג, ק דורט  מא ו ניברסיטת  מניט ובה ו המת מטי קאי. 'פרופסור רמי ג 
 .השתמשו  בגרגרי שעורה כ די לבדוק את  יכולת המ טפל

 : קורט אלגייר מ דוו ח על הב די קה הזאת
לגדול שיהיו  הגרגרים ט ופלו תחילה   בדרך כזאת  שגרמ ו לסיכ וייהם "

 שעו ת  48תחילה הם הו שקו ב מי מלח  ואז הו חז קו במ שך . מינימליים
.  עציצים24- זרעים בכל עציץ נזרעו ב20אז .  מעלות40בטמפרט ורה של 

  15באחד  מהם למ שך '  לטפל'מ טפל הורשה ; הזרעים הושקו בשני קנ קני  מים
ה  מעל   הוא ה חזיק  בקנקן  ביד  אחת  ואת  השני. דקות  לפני שההשקייה ה תח ילה

לא המטפל ולא המדענים ידעו מי   . הניסוי היה מכוסה בכיסו י כפול .למים
 . מהעציצים הושקה ב איזה קנ קן מים

,  ידי המטפל-שבעה ימים לאחר מכן ה צמחים שהוש קו במים ש ט ופלו על
 134." בהחלט הי ו גד ולים וחזקים יו תר מהנותרים

שבהחל ט  , ואלבשלב זה יהיה  מוגזם לב חון  את מורכבו ת הפרטים של ק שרים 
  , שאפשרי מב חינה מדעית להוכי ח,מה ש חשוב לדע ת זה. לא הוסברו במלו אם

שאנרגיה יכולה להיות מועברת מגורם חי אח ד למשנה ו ללא שימוש כל צורת 
 .ניסוי הצ מח  מר אה זאת בצורה  מרשימה ביו תר".  סוג סטיה"

 : פרופסור סטלטר
וביל לכימיה  הידע שלנו  ב מדעי ה טב ע  מק ורו בלימ וד ה חו מר ה ד ומם וה "

ניסינו להוצ יא ולהבין את החו מר  , לפי הסדר, מכימיה ו מפיסיק ה. ולפיסיקה
  , ישנם  מימ דים בסיסיים  ויסודיים, ב תחום  החו מר הדו מם, אם עכשיו.  הדומם

לא ניתן ליצו ר מח דש בצורה  הגיונית   , שלא נמצאו  במה  שנקרא ה חומר  הדו מם
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.   המציאות אינה ש ונה. ם ולכן גם לא של האד, תמונה של מה ונכונה של הד ומם
מו חרם  ,  או עדיף  לומר,   המושג  של  מודע ות הו א נו שא כזה ש מתעלמים  מ מנו

 . כמודע ות אנושית, לא ספציפי, וכאן  מתייח סים  אליו באופן כללי, מדיון מ דעי
לכן , יש גם לכלול את הידע הקיים באופן אינטואיטיבי בתוכנו, במוד עות זו

.   לגמ רי לא הוערכו נכונה,  בברור,  הרמות הע מו קות  של המ וד עות ע ד היום
ו חלקם עדיין  ' כ מות לא  רלוונטית'הפסיכולוגים במ דע המ תמ טי קה קראו לזאת 

אולי ז את ה טעות  המדעית  הגד ולה ביותר   . ממשיכים לכנות ז את כך ע ד היום
תאר את  ה מודע ות כאלפא ו אומ גה  ,  אוס קר שלבך, הפ סיכולוג . שנעשתה  מעולם
הכו ח  . הכימיה ומד עי הטבע,  קיימים הפיסיקהבלעדיה לא היו. שהם מקור הכל

-היוצר של המודע ות הוא  כנ ראה מקור כל פעילויותינו  וגם מ קור תופעת  העל
אם ה מדענים  היו  משקיעים  מי דה שו ו ה של אנרגיה  ב חקירת  .  [...] טבעי

היינו , כשם  שהשקיעו ב מבני החו מר וה אנרגיות שלהם, אפשרויות המודע ות
נראה שזה גם מראה כי  המוד עות  חשובה י ותר  .  [...] חווים ניסים  באופן מת מיד

המ שנות לחלו טין , מ מו דעות זו  נובעות אפשרויות ריפוי המ חלות. מאשר החו מר
 . את כל ההשקפות המ דעיות  ב הן דגלנו עד היום 

 135."הגיע הזמן שה מדע יהפוך  את  המוד עות לנושא ה מ חקר המ רכזי

 פנייה לעצמים
או שמאו ד קשה להבין מ דוע לעיתים קרובות   מצ, הרבה מבני זמנו של גרונינ ג

-2הם היו  בקו טר . הוא נתן כד ורים ק טנים  מנייר אלומיניום לאלו  שחיפשו   עזרה
 .  סנטי מטרים והו חזק ו בידם  למשך זמן קצר3

אינם רואים שוני בין כדור , אנשים המבינים רק בעזרת  חושיהם החיצוניים
 זו גרמה לרופאים  ברור שהצ גה. כזה ואחד ש הם יכולים לעשות בעצ מם

אך לג בי אלו שיש בידם מידה  מס ויימת   ". אמצעי  סוגס טיה"מסויי מים לדבר על 
 . ה מצב ה יה די שונה, של רגישות רוחנית

ניתן גם להעביר כו ח  ,  מראו ת ב ברור,  ר  סטרק"ד,  כפי שהתצפיות של הכימאי
המ טפל החזיק  את  ידו  מעל למים ל משך  , במ קרה  שהוזכר.  לעצמים דו ממים

ר סטרק יכל "ד, ובעזרת אמצעים  פיסיים, ות כדי להעביר להם כוחמספר דק
הגבירו   ,  "קרינה"שק יבלו ,  מים אלה,  בנו סף לכך. ליצור אנרגיה מו גברת  במים 

ידעו   שנייר האלומיניום היה  , ר רייכנבך ומז מר"ד,  ה מד ענים. את גדילת הצ מח
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ור כדור כמובן שלא כל אחד יכול ליצ. מדיום אידיאלי לספוג אנרגי ות שכאלה
הדבר ד ורש  את האנרגיה הרוחנית  . אותו " שינו"מנייר אלומיניום ולט עון ש 

 . הנחוצה
היתה לי גם ההזדמנות לק ב ל כדור מנייר אלומיניום ש ברונו גרונינג ה חזיק  

הייתי מאו ד מופת ע  ". הוא  דיבר איתו ", וכפ י שאמר, בידו בשנו ת הח מישים
צוץ  מאו ד חז ק שע בר לכל הרגשתי  עק. כשהחזקתי א ותו  בידי בפעם  הראשונה

כש עשיתי כד ור  . ו קיבלתי ת חושה  מו בהקת  ש ל כוח,  אורך זרועי ולתוך  ראשי
שאלתי אנשים אחרים בקשר לכך . לא היו בי אף אחד מתגו בות אלה, זהה

 . ותצפיותיי אושרו
 :קשר ל כךהר טרמפלר כתב ב "ד
ם ה' העצ מ ים אליהם פונים'המקרים ה מרשימים ביותר  המדגי מים את יעילות  "

ב מיו חד  בחרתי   . אלו של האנשים  מ חפשי הע זרה שאף פעם לא  ראו  את  גרונינג
במילים  ,   שאני  יודע שהם  קריטיים א ו א ינטלקטואליים,במקרים של אנ שים

כ דור  'אנשים שאין  סבירו ת שיהיו ב סכנה שייכנעו  לסוגס טיה עצ מית  מ,  אחרות
 . 'הכסף

 :  מראו) 28.12.1949מתאריך (בגרפל פינג . המכתב  ממר פריץ ר
כדור  'עכשיו שלושה  חודשים  מא ז שאשתי ואני ביקרנו א ות ך ונתת לי את '

זמן קצר  כעבור . לפני ח מש ו חצי שנים עברתי ניתוח בשלפו חית  השתן. 'הכסף
שלפוחית השתן שלי הת חילה לדמם ונראה היה  שב מהלך הניתוח נ חשפו כלי דם   

שי  היה שווה   בת חילה בקו. קטנים וג דולים יותר ו מזמן  לזמן חלקם ה תפוצצו
אך עם  חלוף הז מן המצב ה וח מר וב סופו של דבר ה שלמתי   , להזכיר את הבעיה

אי בו ד הדם היה כל כך רב . עם העובדה שכ מעט לא ע בר שבוע ללא דימום
והסיבוכים שנגר מו ע קב כ ך התחילו להגיע ל מימ דים כאלה קטס טרופליים 

ך וה עלות  אך  הסיכונים בכ. שמו מחה  המליץ  על ניתו ח  נוסף ב הקדם  האפשרי
סבל  מתמי ד של התקפי  ח וויתי  הגבוהה  גרמו לכך ש בהתמ ד ה דחיתי נית וח  נוסף  ו

 .  אינני יכול לת אר את ייאושי. דימום כאלה
ב מש ך שלושת  החו דשים  .  אז נתת  לי את  כדור  הכסף  ומי ד נפס ק ה דימום

וזאת   .  האחרונים ה חזקתי  בו ב התמ דה על איזור ה בעיה ולא  היה אובדן  דם נו סף
 עבוד תי דרשה ממני לרכב על   ,ו ק במ שך שלושת חוד שים אלולמרות שבדי

רק   . משהו ש הרופא שלי ב מיו חד  אסר עלי לע שות,  אופניים במשך  שעה  ביום
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היה סימן  , גשייולאחר שהייתי תח ת לחץ  גופני ור, בדיוק לפני חג ה מול ד, עכשיו
 . אך  זה הפסיק מי ד שוב,  לדימום ב משך יום א חד

ח  " ואני  מא שר לך להשתמ ש ב דו,  כאן כנסישנה נטייה  להחשיב  מה   שקרה "
ההצעה  ש ל מדענים  סקפ טים שגם  המ קרה שלי הוא ר ק עניין  . זה מתי  שתחפו ץ

כי בהתחלה  לא יכולתי  להא מין שזה  יצליח  ,   אין לה כל  שחר,  סוג סטיה-של אוט ו 
כי מצבי היה  כתוצאה  מהתע רבות רצינית ולא  טב עית ול א היה לכך כל  קשר עם   

 136" ' .מצבי הנפשי
ונו גרונינג חש ב את ניי ר האלומיניום לחומר האיד אלי לספיגה ואחסון  בר

הוא הבין באופן אינסטינק טיבי שלמתכות   , כשהוא הי ה צעיר. אנרגיות עדינות
אך נייר אלו מיניום הוא   ,   לניירות וגם  לעץ  יש יכולת  קיבול  מ סויימת,  מסויי מות

 137. המתאים ביותר ל מטרה זו
,  פיסה פנימית לד עת א ת  חו קי האנרגיה הע דינהכיון שלברונו גרונינג  היתה  ת

על פני . אלא גם תמו נות של עצמו, הוא לא רק חילק כדורי נייר אלומיניום
השטח נראה היה שהד בר הראה על סימני יהירות אישית שהיה בניגוד ג מור לכל 

 ה של עצמו לאלואך מדוע הו א נתן תמונו ת אל. הדיווחים ש קיבלתי בקשר א ליו
 ? רהחיפשו עזר שא

  אודותח בעיתון  ערב במינכן "  שני ע יתונאים כתבו דו1949,  באוגו סט20-ב
 .חוויה  מרשימה שהיתה  להם עם התמונה  של ברונו גרונינ ג

פתאום היתה לנו ההז דמנ ות לשכנע עצמנ ו לגבי כו חותיו ה בלתי ניתנים  "
נעשה  מאוד   לפתע הוא ,  כששאלנו או תו א ם ביכולתנו לצלם אותו. להסבר

ה אם  ,  בא מתיש לנו ת מונה  ש ל עצמו בא ומרו  שאם אנו ז קוקים להמאופק וה ג
לתמונה   שנתן לנו פתאום היתה  . הוא גם הצי ע לחתום  עליה? נשתמש  בה

הוא  ביקש מאח ד מאיתנו להס ת כל עליה והאדם הרגיש . השפעה מדהימה ביו תר
גרונינג חזר על תרגיל זה עם האדם . עקצוץ בידיו וגל זיעה ח מה עבר בכל גופו

 138." האר ע ואותה ת וצאה מ דהימה –י השנ
היא לא רק מראה את הצורה . ברונו גרונינג אמר פעם שתמונה מכילה הכל

 . אלא גם  את הכוח ה עדין שבתוכו , החיצונית של הגו ף
.  ידי אדם א חר- שב ברור מור גש ת על,לכל אחד יש קרינה רו חנית  מסויי מת
ניתן ל חוות א ותה  . או כמ עוררת ו מ חזקת, היא משתקפת כ בלתי נעימה  ומ חלישה
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זה מאמת את ה חוק שא דם  . קרינה כשמסתכלים בתמונה  של אדם בלתי מוכר
 . מקרין בדיוק  מה שה וא מפני ם באופן רוחני

לא הופתעתי , חות המרשימים של קשרי ברונו גרונינג לאלוהים"עם כל הדו
כי , ועדיין רציתי הוכחה נוספת. מתחושת הכוח ש חוויתי מה סתכלות בתמונתו

עמד להפוך לדמות המרכזית , שהיה המרפא הידוע ביותר בגרמניה, האדם ז
ידי כומר -מלה שהומ צאה על, radiasthesia-הוכחה ב, גיליתי זאת. בספרי

' radius' שהיא שילוב לטיני של המלה 1930-בולי ב. ל.אב מ, קתולי צרפתי
. שפירושה תחושה או תפיסה' aisthanomal'שפירושה קרן והמלה היוונית 

 היכולת להרגיש קרינה ומתכוונת למקושרים עם , פירושה,לולייתרגום מב
קרוב  143.ידי עצמים חיים או דוממ ים-אלוהים המזהים פליטה המוקרנת על

במיוחד , שיטה ישנה זו קיבלה הכרה מדעית הולכת וגוברת, לזמן האחרון
 141,140.בשטח הגיאופיסיקה

באופן , שרים עם אלוהים שא חדים מה מקו ,במהלך המ חקר שלי עלה ב דעתי
 .ראו שדה  ח שמלי חזק  סביב  ברונו גרונינ ג, עצמאי זה מז ה

,    ב מהלך בדיקה  מדע ית של ברונו גרונינג באוני ברסיטת היידלברג1949-ב
 . עלתה השאלה אם הוא היה  משדר של שד ה חש מלי

 : היה כ דלהלןר ו ויוח ב" הדו
בדוק שדה   אחרי שאימ תנו כי מקו שרים טובים עם אלוהים יכולים גם ל"

כ משתמשים בו לגילוי  " שבד(את  גרונינג עם מטה נח ש ' בדקנ ו, ' חשמלי באנשים
אך לא יכולנו לזהות  את טיבו  באופן  מדוייק   ,  אושר ש דה ח שמל י חזק).  מחצבים
 142."יותר
.  זכה להכיר את ברונ ו גרונינג בהרפורד, הגר קרוב לאו סנב רוק. ר ל"ד

גרונינג ביקר אצלו . תוך ני סיון אישי מרו וי וח  "הוא אישר א ת דו, במהלך שיחה
זכה לביקור גם מחבר  אחר  . ר ל" ד, בז מן שהיה שם. 1949-במשך כמה י מים ב 

החבר המ קושר רצה לוודא  אם היה שדה ח שמלי  .  שהיה מקושר עם  אלוהים
.  ר ל"לפי ד.  ש ני הגברים  היו ב גינה וגרונינ ג היה  ב תוך הבית. סביב  גרונינג

 . פתע שבגינה כבר היתה  תגו בה כל כך חזקההמקושר עם  אלוהים מאו ד ה ו
 143!"הוא מ מש ק ורן! אלוהים  אדירים: "הוא רק יכל לומר
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 שיוכל לומר לי אם קרינה דומה יכולה ,עכשיו חיפשתי מקושר עם אלוהים
לא שמע על ברונו   . מא. מר אברהרד א. להשתקף מתמונה של ברונו גרונינג

צביע על קרינה דומה שנבעה הוא גם לא ידע שמטה נחש יכל לה. גרונינג
לכן הוא היה האדם האידיאלי לעשות בדיקה . מהתמונה כפי שנבעה מהאיש

מ  שידרה קרינה " ס9X 13תמונה של ברונו גרונינג בגודל , להפתעתו .שכזאת
הורסט , אז ביקשתי מהמקושר עם אלוהים 144.שעלתה על זו של אדם רגיל

ומטה ) ר הרטמן"ד(חש האנכי בעזרת מטה הנ.  לבדוק זאת,.וולואוסקי מס
הוא יכל לאשר את השדה , של קובלר) מטה זרוע אחת(הנחש האוניברסלי 

 . המגנטי החזק
אין עדיין אפשרות למדו ד במ ספרים את  , שלא כמו בפ יסיקה, radiasthesia-ב

אנרגיה זו . כפי שחל ק מהמ קושרים עם אלוהים  קוראים לכך, הסקלה" הערכת"
אז כדי ליצור . ואינה תוא מת כ ל מינוח, ח וגי המד עעדיין אינה מוכרת בקרב  

יש לבקש  מ מספר מק ושרים עם אלוהי ם לבדוק את ה תופעה  , תמונה א מינה
איפשרו לי , התוצאות שכולם נתנו לי באופן עצמאי זה מזה. בדרכם שלהם

.   זאת עובדה שיש שדה חש מלי חזק ס ביב הת מונה של ברונו גרונינגכי להצהיר 
זאת רק הז מנה לאלו   ;   מת בקשים להא מין לדברייאין פירושו שאחרים 

 . נאמר ליאת   אשר לב דוק , המעוניינים בכך
ישנן ראיות ממ שיות רבות להוכיח ש סביב  התמונה של ברונו  , בכל אופן

יש לה השפעה  , ושב מיקו מה בקרב ת גוף  האדם. גרונינג יש שדה  חשמלי  חז ק
 . כמו לכדור נייר האלומיניום

ס בל מרגל פצ ועה  )  54. (פול ד-ין'ג ,  רה לי שגיסהא מ. מק )  51(מרליסה היין 
)ulcus cruris (למרו ת מא מצים רפואיים אינטנסיביים. במשך ששה  חודשים  ,

 על  ההיא נ תנה  לו תמונה של ברונ ו גרונינ ג ויעצה לו להניח. היא לא החלימה
הוא עשה ז את ושלו שה שבועו ת מ אוחר יו תר  הוא סיפר לה שהפצע  . הרגל

 146. וטיןהפתוח ה חלים לחל

.  סי פרה לי על ניסיונה עם תמונתו של ברונו גרונינג. מה)  60(גם אידית גרקן 
ידי צרעה -עלשם ונע קצה ,  היא הלכה לי ריד השנתי עם אחותה 1991בקיץ 

  כי זרועה הת נפחה, א חותה   רצתה שתקבל עזרה  ראשו נה. במרפקה הש מאלי
 . מייד

 : אידית גרקן
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אז נזכרתי  .  ז ה לא עזראך ,גה שנייהתחילה ניסיתי רייקי ש בו  היתה לי דר"
. אך זה רק הגביר את תחושת הצריבה. פרוסת בצל על העקיצה: בתרופת סבתא

  על הללא היס וס נ וסף  הוצאת י מתיקי  את  התמ ונה הק טנה  של ברונו  והנ חתי, אז
ה בנתי מה שעשיתי כשא חותי  העירה את תשומת לבי  . האיזור שהיה נפוח ביותר

סימן או  תח ושה  כ ל לא היה , לאחר  מכןנה זמן  קצר כשהורדתי את  התמ ו .לכך
נדה מנו  . אפילו לא יכולנו למצוא את מקום העקיצה.  קרה לא דברכאילו, יאשה

אחותי אמרה  . שלתמונה קטנה זו של ברונו  גרונינג יכלה להיות השפעה שכזאת
ל  ותה מא מינה שמשהו כזה יכיהיא מעולם לא הי, יתה נוכחתישאם היא לא ה

 147."רילהיות אפש
תמונות של ברונו גרונינג כי הם הבהירו . כ אלושחות רבים "ניתנו לי דו

  , ידי העובדה  הברורה-ניתן להסביר זאת על. באמת  משדרו ת קרינת ריפוי
להפוך או תה  , שברונו גרונינג יכל להפנים את האנרגיה האלוהית הבלת י מוגבלת

 מי שלמ עשה פעל  שא סור לשכוח,הוא תמיד ה דגיש. ולגרום לה להיות נגישה
כלי לנשמתו  הנ פתחת לרוו חה לנביעת  , והו א עדיין,  גופו רק היה. וריפא

 ינחה  –שעם  הכוח שניתן לו , ברונו גרונינג רק  איחל להיות המתווך . האנרגיה
 : בחזרה אליו, את האנשים שאיב דו את הא ו ר

 148." כי הוא  אי נו מרפא, אל תיתלו בגופי"

 .הים בפעולהזהו לעולם רק הכוח ה מרפא  של אלו
 



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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 5פרק 
 אנטגוניזם וכוחות הנגד 

כשכל  מה  ,  נשאלת השאלה  מד וע  מישהו  כברונו  גרונינג זכה  לכזאת  התנגדות
שעשה היה  לעזור לאנשים  שסבלו  ליצור קשר  מ חו ד ש עם הי דע  והאנרגיה  

ללא כל  מחש בה על רוו ח אישי  או  השג ת מ טרות א גואיס טיות   ,  שהזמן מ חק
תה צריכה להביא לאוזן קשבת  הי, העל-שאלוהים  הוא רופא, הצהרתו. אחרות

קונפליקט  מר התפתח כאשר הוא הגיע  , אך  למרות זאת. בקרב החברה הנוצרית
שוב וש וב נאסר עליו ל נאום בפני אלו שחיפשו   . לתשומת לב הציבור  בהרפורד

משפטים ועיתונא ות שלי לית רדפה את ניסיונו  ,  חקירות  משטרתיות . עזרה
פעם הוא  העיר  בקשר   .  לאנ שיםלהביא את  העזרה האלוהי ת שתהיה  נגישה

 : לאנטגוניזם זה
 -ה דבר נו בע מהע ובדה  ש , עד כמה  שידוע לי"

הם אינם ; לאנרגיה ה א לוהית, אין כבר לאנשים כל ידע בקשר לטבע 1. 
 -יכולים להאמין בהם ו 

הם לא בא מת  רוצים לדעת  בקשר  אליהם כי זה לא   תואם לשיטו תיהם   2.
- שלמישהו שלא  קיבל הכשרה עלוניסיונם לרפא והם לא יכו לים לקבל

 1."יש תוצאות ה טוב ות מ ש להם, ידם
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 המשפט נגד הריפוי-צו בית
משפט  "שנגרם ע ל ידי עבודתו של ברונו  ג רונינג היה ב, שיא הקונפליקט

שה סתיים ב משפט   השלישי ללא החלטה  סופית  של , 1955-1959בין "  הגדול
  .1959ואר  בינ26-כי ברונ ו גרונינג נ פטר בפריס ב , המשפט-בית

,  המשפט  במינכן-ידי  בית-  על1955,   במרץ3-בהאשמו ת שהוב או נג דו ב 
פעילות  "שהוא חש וד  ב,  הייתה,  ההאשמה הראש ונה שהיו רא יות מספיק ות לגביה
ולכן ביצע ריפויים חוזרים  ללא ,  מההתחלה  מ תוך כו ונה  חוזר ת לעבור  עבירה

2."אישור
  
 חוק  המטפלים ברפואה  הו א הפר את, המשפט-בהתאם לד עת בי ת, בדרך זו
   .שהפך את הריפוי ת לוי באישור הרשויות, 1939-משלימה  מ 

 ?איך נוצר חוק שכזה
 ועיד ת הקיסרות ה ג רמנית הפכה את חופש ה מ סחר ו חופש הריפוי 1869-ב

 . חופש הריפוי איפשר לבצע ריפוי ללא אישור הרשויות.  לחוקי
אדם שניתנה לו : "פשאומרים שאוטו וון ביסמרק טען בקשר לאלו שהתנגדו לחו

 ."אסור למשטרה למנוע ממנו מלעשות את עבודתו, ידי אלוהים-מתנת ריפוי זו על
סוציאליסטי  תח ת  חסות  קצ ין הרפואה -חופש זה  בו טל בז מן המ מש ל הלאומי 

הרופאים .  יצא חוק ה מטפלים ב רפואה משלימה1939-כשב , ר ווגנר"ד, הראשי
זה כדי  לשים קץ לרפואה   סוציאליסטים רצו  להשת מש ב חו ק -הלאומיים
 . ו בכך להבטי ח ש המונופול על הריפוי יישאר בידיהם, המשלימה
חוק  המ טפלים ברפואה משלימה   ,  הגיעה לקיצה" האימפריה הגרמנית "כאשר 

בניגו ד   ,  עקב  מ ספר תיקונים ב חוק.  אומץ  ב חלקו על י די  חוקי  מערב  גרמניה
אדם המטפל ברפואה  הו א מה ווה כעת בסיס  חוקי להגנה ע ל , למטרתו הראשונית

 . משלימה
 : בגוף  חוק זה  מוצהר

 1סעיף 
נדרש ממנו לק בל  , מי שמע וניין לטפל ברפואה ללא הכשרה רפואית (1) 

 . רשות לעשות זאת



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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התעסוקה  בריפוי בהתאם ל חוק זה  היא פעילות מ קצוע ית או ריווחי ת   (2) 
הסבל או הנזק הגופני , ריפוי או שיכוך המחלה, המחייב ת איבחון

 .גם כשהם  מתבצעי ם לרווחת הא חרים, נשיםבא
 5סעיף 

בהתאם לפיסקה  ,   מי שעו סק  בריפוי ללא אישו ר או הרשאה לעשו ת זאת (1) 
3.א ו יקבל קנ ס  כספי, יישלח לכלא למשך תק ופה של עד שנה, 1

  
- וב 1951/52-חוק זה לא רק הת בס ס על המשפטים נג ד ברונו גרונ ינג ב 

 נאסר  על ברונו  גרו נינג לעבו ד  מזמן  אלא  היה גם  הסיבה   בגללה, 1955-59
הו א ט ען שלא ראה בע בודת ו  , מתוך ה גנה.  1949שהתפרסם בציבור  באביב   

אך  הצהרתו התק בלה  בחו סר א מון ג מור  מצד  , כקשורה בדרך כלשהי עם  ח וק זה
 . הרשויות

 : הוא א מר, 1955-59בתשובה ל חקירה ב מהלך המ שפט הגדול  בין 
אם אני  מראה  לאנשים איך להחזיר האם בהתאם ל חוק אני ר אוי לעונש "

אלפים שנחשבו  לבלתי  ? לעצמם את  בריאותם וא ת  הדרך הנכונה לעשות  זאת
אינני עושה דבר שונה  . יכלו להחלים אם היו יודעים בקשר לכך, ניתנים לריפוי

מאשר להפנות  את  תשו מת  ליבם לעובדה  שה דבר תלוי   רק בכו ח הרצון  שלהם 
הם איך להחזיר לעצמם את הסדר הפנימי  ואני מראה ל, אם ברצונם להחלים

[...] שהק שיבו לעצתי   זכו לשמ חת  החיים  , שאנשים,   הוכח  אלפי פעמים. שלהם
אני  עוזר ב מקום  בו העזרה   , ההפך ה וא הנכון, אינני מזיק לאף  אח ד דרך ע בודתי

  4."הוזנחה
.  שלע בו דתו לא היה שום קשר עם  ריפוי במובן המ קובל, ברונו גרונינג  חשב

הוא לא הניח את ידיו  או לא רצה לשמוע על ,  לעבו דת רוב ה מרפאיםבניגוד
הוא סרב לקבל כ מחלה  .  איבחון או ש ום דבר א חר ה קשור במצב  האדם ה חולה

 .את המצב ש בו  טיפל
 :בחקירה היה לו לו מר את הד ברים הבאים

.  אינני רוצה  לשמו ע מה   מחלה  אנשים.  עליי להדגיש  שאינני  מטפל  במ חלות"
תודה  לאל שאינני   . פל ברפואה  משלימה  רשאי לטפל ב מח לותרק רופא או  מט

ידי -ואני עושה  זאת  על ,   אני רק  רוצה להראות   לאנשים את ה דרך הנכונה. כזה
שהם , אני רוצה להנחות אנשים חזרה לדרך הטבע. [...] כך שאני מלמד אותם
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שהם ישימו  לב להשפעות סביבתם , ילמדו שוב לשים לב למה שמתרחש ב גופם
5."ו  בהן לתועלתםושישמש

  
עקב ה דגש  שהוא שם  על ה ד רך בה גישת ו היתה  שונה  מ השיטות הרגילו ת של  

, הוא לא ראה באנשים שבאו אליו. ניתוקו משיטות אלו  היה די ברור, הריפוי
אלא  כאנשי ם ) מ טופל = patients-כש , סבל =  patiensבל טינית  (כמטופלים 

רג שי ות היו  עבורו  רק הצע ד  ה חלמותיהם ה גופניות  או ה.  המחפשים  את אלוהים
,  הוא לא שאל. הראשון בשינוי גמור של ה מג מה הרוחנית של האדם ה מסויים

.   לא  בדק  או תו ולא רשם  תרופות,  מה  גרם למחלת  האדם,  כפי שעשה הרופא
שניסו לספר לו בקשר לבעיותיהם הבריאותיות או  , הוא בדרך כלל עצר אנשים

 שונה ל חלוטין מ שיטות הריפוי  דרך ע בודתו  תמיד הי תה. שהפנה להם עורף
,  עבור  עולם הרפ ואה מ חלת ה מ טופל היתה  במרכז  תשומ ת הלב. הרגילות

כשתמצית שיטת ו של ברונ ו גרונינג היתה  שעל האדם  החולה לח סום ב אופן 
 . שכלי כל מחשבה ה קשורה ב סבל שלו

ברונו גרונינג הפך את משימת ו הרוחנית למשימה   , בשונה מרוב ה מרפאים
ה מילים , והנקו דה ה מרכזית בעבו דתו, שהיה עליו ללכת בדרכה, נעלה יותר

לא  היו מכו ונות רק  ללמד  את ה אנשים איך להפנים את  ,  מאירות העיניים  בדבריו
אלא בנ וסף ל כך מג מתן היתה ללמד   , אנרגית הריפוי ולאפשר לה לעבוד ב גופם

כ ו  ואיך לה משיך לה פנים אותה לאחר שז, אותם איך להפנים אנרגיה ז ו בהעדרו 
הוא  .  ב דרך זו  עב ודתו   המשיכה הרבה  מ עבר להע ב רת האנרגיה  בלבד.  בהחלמה
הדבר הפך   . ששיטתו תיצור בס יס להתחדש ות רוחני ת מת מד ת באנשים, רק רצה

כשלראשונה הוא ה תחיל לדבר ולעבוד עם  . אף ברור יותר עם חלוף  הזמן
   במ שותף  עם–ניתן  היה ל ראותו  , טר בר הוףבמי וח ד בהרפורד  וב, הציבור

 ממ קד א ת תשו מת ליבו  ע ל האנשים המבק שים עזרה  ונותן –המטפלים האחרים  
מאו חר יותר הדבר הפך .  להם אנרגית ריפוי נוספת בעזרת תנועות מ סויימ ות

והה חלמה קרתה  , עבודתו  התרכזה יותר ויותר ברוחניות. ליותר ויותר נדיר
גית   הא דם ה מחפש  הח למה הפנים את  אנר. בעיקר דרך  המלה  המ דובר ת בלבד 

ה דבר הפך את הה חלמה  .  אם הוא הלך בדרך  שיטתו של ברונ ו גרונינג, הריפוי
ה החלמה  אפילו היתה אפשרי ת אם הוא  לא הכיר א ת  . לבלתי קשורה בנ וכחו תו

 . היה  מספיק  אם אדם זה הכיר את שי טתו. האדם המ סויים
נפג שו להפנים  , אלו ש חיפשו החלמה  ואלו שזכ ו בה חלמה,  במרכזים שהקים

.  המרפא ולהעביר לאנשים אחרים את חו ויותי הם והישגיהם אישייםאת הזרם 
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לא רק  . ברונו גרונינג  ביקר  במרכזי ם מספר פע מים בשנה  כדי  לנאום בפניהם
כ שהוא לא   , אלא אנשים ה חלימו, כך-שקרו החל מות כשה וא דיבר  או מי ד א חר

 . נכח
 : כ מה  מההערות הב אות, בין השאר, מצאתי, חות הה חלמה  מה מרכזים" בדו

, כתוצאה מכך.  [...] הפנמתי מה ש מר גרונינג לימד בנאו מיו בעניין הא מונה"
."  מ א ז דצמבר אני  חופשי. התרחש  בתוכי, משהו שאינני יכול להסביר  במילים

לק חתי ב חשב ון מה  שמ ר גרונינג א מר ב קשר לאלו הים ולטוב  ובאו תו לילה  "או 
  6."הייתי חופשי

 רק האזינו לדברי ברונו כי הם, אלו שהחלימו הד גישו בדו חות שכתבו
ר בים . כדי  לזכות  בהצלחה  שכזאת,  א ו לדברי  מנ חה ה ק בוצה שהוא  מינה, גרונינג

 . כתבו באושר  בקשר לאמ ונת ם החדשה  באלוהים לה זכו  בדרך זו
תאר כדלהלן את , הומן, על גבול המדען והפסיכולוג הנלהב, הספר-מנהל בית

 :  גרונינ גידי ברונו-התרשמויותיו כשנכ ח בנא ום  שניתן על
שניתן לאורחים מוזמני ם ברוזנהיים ובפעם ,  נכח תי בנאו ם1955בקיץ "

היתה בקרב הקבוצה אווירה של . [...] הראשונה יצרתי קשר עם מר גרונינג
,   לא מין הת רוממו ת רוח ה קוד מת לק ונצרט או הופעת  תיאטרון, ציפייה מאושרת

 או  במ דיטציה  כולם בשקט היו ש קועים  במ חשבה .אלא מעין ח גיגה רו חנית 
 .שהפגין אמון ו ב טחון ,  זה היה כאילו מע מד   דתי אמיתי. שלווה

ה וא  מדבר  במשפ טים קצרים ופ שוטים ב קשר לטוב  . עתה גרונינג  נכנס"
הוא ש ומר  על . אין  סימן  לריפוי.  די  מנותק,  הוא  עו מד  בזרועות  מ שולבות. ולרוע

ם לפעם ושואל  עו צר מפע,  ה וא מ דבר בש קט  ובשלווה. גישה פסיבית זו  עד  הסוף 
מזכיר את איום , )אק ט ואליה(מ שנה לשיחה על ההווה ,  ממשיך באי טיות, שאלה

מדבר על סכנת הרוע ומונה את הסכנ ות שהדבר מהו וה למין , הפצצה הגרעינית
איך  הרוע ה ורס  , בצע  וקנאה  מת חילים מל חמו ת, הוא  מ עיר איך שנ א ה. האנושי

 ו מ סתכל בשתיקה לאורך  אז פתאום ה וא  עוצר למשך זמן  די רב. את כולנו
מה  מ ביא  ':  הוא מ תמ קד  באדם  מ סויים  ושואל אות ו.   שורות האנשים  היושבים

הגעת  . הרוע, ובכן'. אז גרונינג עונה לשאלתו שלו. האדם נדהם?' אותך אליי
!   צא מזה, אז. אתה ח ופשי ומאושר, כשאינך סו בל מעול הרוע. להיפטר מהרוע

שים   . זה  מאוד  פשוט להשיג זאת. אתה בטו ח, רק כשאתה מאו חד עם  אלוהים
.   הרמייה  וקשיות  הלב, הרצון לרכל,  הג אווה, ה בצע, הקנ אה, בצד את  השנאה 
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רק אז חייך הרו חניים !  זרוק את הרוע ותהיה  מאו חד עם הא נרגיה האלוהית
ב מקום  בו  נמצא  . רק אז יהיה  סדר   בגופך. יחלימו כי  אתה  מאו חד  עם  אלוהים

אז זה גם יהיה איתך כשאתה מאוח ד עם ] . [...אין דיסהרמוניה, אלוהים
אני  נותן לכם את האנרגיה . אני מביא לכם את הטוב. [...] האנרגית האלוהית

אין לי . ע ליי לציית להם, יש לי את הצווים שלי. זה לא מגיע  מ מני . האלוהית
.  אתם המורים שלי. לא א תם, אני תל מיד. אני  קטן מא וד. אך אל תודו לי. ברירה

אנא  . אני נותן לכם את האנרגיה האלוהית, איש ביניים, כמו כלי. אינני מרפא
כל אחד מקבל כמה  . הכמות שאת ם מקבלים תלויה אך ורק בכם. עיזרו לעצמכם

.  [...] בכך אני  מתכו ון בכמות  שהוא  מא מין באלו הים ומ מוקד  ב טוב, שמגיע לו 
ה  לי אך  לא  מגיע. כי יש לי שלי חות ל מלא, אני רוצה להביא  גאולה  לכולכם

. האנרגיה אינה שלי. אני רק המשרת הקטן שלו. הודו לאח ד שבמרו מי ם, תודה
!  אינני  מרפא. אני  בסך  ה כל מקושר  למקור  האנרגיה  האלוהית. היא זורמת  דרכי

)  באנרגיה  זו(אם ת עזרו לעצ מכם . אני טע ון. מרפא,  יכול הדגול ש מעליי-הכל
שימ ו לב  ? חשיםמה  אתם .  ג ם אתם תהיו  טע ונים,  בהתמ סרות להלך הנפש

 : הוא  מצביע על א דם בזה א חר זה ואז ב אות ה תשובות"' !לגופכם
 ' !אני מרגיש  שגופי חם '
 ' ! ישנם עקצוצים בכל גופי'
 ' !אני מרגיש כל כך רענן ו טוב '
 ' !פתאום אין לי כבר כאב רא ש'

-כשהכוחות העל . אתה שוב מ טריד עצמך בר וע' : מר גרונינג קוט ע ומוכי ח
א תה פשו ט  מטריד  עצמך  מ חד ש  . תקר א שוב  למ חלתךאל  , חושיים עזרו  לך

 . ברוע
אף  מלה בקשר  . וכך זה המשיך ב משך ש עתיים ושלושים וח מש ד ק ות"

,  בלי  חב טות,  בלי הוראות  אי ך להתנהג,  בלי  איב חונים,  לסימפטו מים א ו  מחלה
בלי הסתערות . לסוגי תה או לצמחי  מרפא, ובלי מרשמים לת רופות, עיסויים

מישה ו  לחזור לבריאותו  בעזרת  מילים רועמות לנש מתו  בצורת תפילה עבור 
בלי ,  מ בלי לחפש  תסביכים רגשיים, בלי  טיפול נפשי בלתי ישיר, הפנימית

באופן די  . [...] בלי ריפוי ק נייפ וגם ללא סו גס טיה של  היפנוזה,  תרגילי נשימה
איש זה עו מד  שם כשליח אלוהים ומ תנהג כ חול יה מקשרת בין אנרגי ת  , פסיבי
הוא  עומד  שם כמ דיום לקיום נ עלה ומב קש מ הנוכחים   .  לרעהו האדם הבורא

של   (לגרונינג  עצמו אין שום  דבר  במשו תף ע ם פיסקאות הריפוי . לעזור לעצמם
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,  שמ ועלית האש מה הקשורה בח וק זה, ברגע). חוק המ טפלים ברפואה משלימה
  עוזר, מזהיר,  הו א מנ חם.  ה וא מרצה בנ ושא א מונה. אלוהים עצמו  עומ ד לדין

 . לאנשים לחזור לעמו ד על רג ליהם ומביא לאנשים שלווה  ומנו חה בקרב  אלוהים
האם אין לתבוע כל ? הא ם ניתן להעניש אותו על כך. זוהי עבודת ו האמיתית "

אף מדינה ד מוקר טית לא [...] ? וה מנחם ו מעו דד אות ו, כומר הבא לבקר חולה
 .יכולה לאסור עזרה רוחנית  שכזאת

 ק יבל משאלות לגבי קרו בי מ שפחה רבים שנשארו  בסו ף המפגש  מר גרונינג„
אינני  ‚:  אז מר  גרונינג נפנף  זא ת מעליו  ואמר, כששם  המ חלה הוזכ ר. בבית

אין זה  . שמות  אלה רפואיים  ו עבור רופאים; מעסיק  עצ מי בפרטים  שכא לה
אין צורך  להיכנס  . אני  רו אה שאתה  מ עסיק  עצ מך ב רוע.  בתחום  התעניינותי

באופן בסיסי זוהי  . אביך  חסר בנ פשו/בנך/ מה שאחותךאני רואה את . לפרטים
ה חזק  . אביך/בנך/ האמן בחוז ק ה בזאת והעבר אמ ונה זו לאחותך. עזרה אלוהית
   7"‘ !פתח  עצמך ל אנרגיה האלוהית, בעוצמה  בטו ב

מי יכ ול לקחת א חריות על  , לאור המצב הבריאותי הק ט סטרופלי של הציבור
  ?איסור קיום אירועים שכאלה 

 מחובת המ דינה לתת לאדם בעל מתנות יוצא ות דופן כאלה שהיו האין זה
לברונו גרונינג את כל ההזד מנויות לעב וד ללא הצבת מ כשולים במקום ל חשוף   

ידי החו ק שהק שרים שלו  לעבודת ו היו  מאו ד  -אותו להפרעות  מוגז מות  ע ל
איך  ? ולהכריח  אותו  ל עבוד כל  חייו  על גב ול המו תר בהתאם ל חוק, מפוקפקים

רק בגלל  שדרך נאומיו הד תיים נתן עצות רוחניות שאפשרו  , לתבוע אדםניתן 
 ? לאנשים להפנים את אנרגית אלוהים כדי להביא להחלמ ת ם

לא רק שלא ניתן היה לסווג  את עבו דתו של ברונ ו גרוני נג במרכזיו כק שורה  
 הי א היתה  מוגנת  על ב סיס , אלא ש בנוס ף לכך, לחוק ה מטפלים ברפואה  מ ש לימה

ה  במ דינה שהעני קה בא ופן מיו חד  לכל אזרח  הרפובליקה הפדראלית   חוקי  החו ק
ב מאמרים הר לוונטיים בחו ק החו קה  . של גרמניה את הזכות להביע את דעתו

 :הבסיסית של  גרמניה  מוצהר 
 4מאמר 

אופן ה חש יבה וחופש ה דת וה אמונה  האידיאולוגית   , חופש הא מונה 1. 
 .מ קודשים  ואין לח ללם, המוצהרת
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 .קות  דתית ללא הפרעהמוב טחת  התעס  2.
 5מאמר 

בכתב   ,  פ"לכל אחד  יש א ת הזכות   להביע ב חופשיות  את  דעת ו בע 1.
ובתמונ ה ולהביע  דעה ז ו ול רכוש מידע  ללא מכשול  מ מקורות  נגישים  

 .באופן כללי
ה חופש של  הוראה אק דמית   . מח קר והורא ה הם חופשיים,  אומנות  ומ דע 3.

 . לא מאפשר לאדם להפר את  נאמנותו ל חוקה
האם לא היה צריך להחשיב את העבודה  שעשה  ,  קרה של ברונו  גרונינגבמ

ולא "  זכות הוראה דתית"כ, ידי החוק הב סיסי של החו קה-ושהיתה מוגנ ת על
 ?"זכות ריפוי"כ

אם ניתן למצוא שי מוש ב יישום החוק  הגרמני ל גבי  המטפלים ברפואה  
,    האלוהיתמשלימה כ די לאסור  על אנש ים מלזכות ב עזרה מ מקור נצ חי של הרו ח

כי , זהו צורך בוער לתיקון, ברור במקרה של ברונו גרונינג, כפי שבאופן מסעיר
ידי עיכוב  ההוראה  הרוחני ת -הנזק  שנגרם על . זהו איום  על בריאו ת הציב ור

 . ידי היתרונות ה מוגבלים של  חוק זה-אינו ניתן לפיצוי על , הנחוצה

 המאבק לקבל רשות
 הילד  הצעיר ש סבל מניו ון שרירים , נו דע ש דיט ר הולסמן1949כשבמרץ 

האנשים  , היה בתהליך החלמ ה כתוצאה מהתערבות ו של ברונו גרונינג, מתקדם 
.  כך התאספו בפני כיכר וילהלם מס-זמן קצר אחר,  הראשונים שחיפשו החלמה

ברונו  גרונינג  מיד ניסה  ליצור קשר עם הרשויות  במטרה ל מנוע כל צרה   . 7
 הרשות לבריאות  ציבורית לערב עצמו הו א חזר וביק ש מראש. מההתחלה

הצהיר באופן ברור ביותר שהוא יהיה מאוד  מעוניין לעבוד   , ובנוסף לכך, בעניין
8.בצמוד  לרשויות הבריאו ת  לתועלתו של הציבור

אך  רק בסו ף אפריל היתה   
בתחילת מאי הוגש לו צו  איסור על בסיס חוק  . ישיבה שלא הובילה להבנה
 . המטפלים ברפואה מ שלימה
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אנ שים מ תחו מי עיס וק ש ונים ו מהאיז ורים מס ביב ה משיכו  , למרות איס ור זה
מצב  . ב דרך זו המצב  המשיך להסלים. להגיע להרפורד בחיפוש אחר החלמה

הרוח של  האנשים  מ חפשי  ההחלמה  היה ב חלקו  ט עון  ביותר כי הם  לא יכלו  
 במ אי נערכה ישיבה  שנמשכה מ ספר שעות ב בי ת 13-ב . להבין את האיסור

השתתפו בה קצין הרפואה האחראי . בניסיון למצוא פ תרון למצב, מןהולס
המנהל ה אדמיניס טרטיבי ה עירוני  , ר ריינר"ד, קצין הרפואה הראשי, בבילפלד

קצין הרפואה   ,  הכו מר הבכיר ה מקו מי קנ סט, מר מי יסטר,  הראשי של הרפורד
ר  " ד'פרופ, ומנהל מכון ב תל, ר וולף"ד' פרופ, חולים בילפלד-הראשי של בית

 .שורש
 :המנהל האד מיניס טרטיבי העי רוני הראשי היה הראשון לדבר

אני  .  אני נדהם  מ מה  שראיתי וחוויתי. עבודת ו של מר  גרונינג שי כנעה אותי"
נאלצתי לעשו ת זאת כי  הובעה  ד עה  . מקבל  בהת מדה  תלונות  שהי טלתי איס ור

 נוהג  אני. בקרב חו גים רפואיים מובי לים שכתוצאה מכך ייגרם נזק בריאותי
חקרתי בע ניין זה במטרה לשנות . עשיתי  מע ל למצופה ממני. לעבוד ביסו דיות

כינסתי נציגים מהפק ולטה לרפואה במטרה  . את ההחלטה אם הדבר נ חוץ
לטוב ת הציבור  . שנשמר ה איסור על  מר  ג רונינג, ש מעתי . להבהיר את המצ ב

 הכרחי  .התייעצתי ועלינו לנסו ת  למצוא פתרון. אינני רוצה להיחשב כע קש ן
היא  לא רק  משכ ה עניין ציבורי . דתית זו-שתינתן תשומ ת לב לתופעה  רפואית

,   אלא, תגובתי האישית אינה  בעדה א ו נג דה.  [...] אלא  בעולם כולו, במ חוז
  9."והייתי  רוצה לעזור להאיר את עיניי בפרשה מיס טית זו, בקשה לח קור בעניין

שתוצאה  , כח ים האמינוהרופאים הנו. אך בפגישה לא הגיעו לפתרון מספק
לא תעבור את הגבולות של השפעה רגשית על המחלה , אליה יגיע ברונו גרונינג

 . ידי המד ע-שהוכרה באופן הולך וגו בר על
ברונו  גרונינג  ע דיין הורשה לה משיך  ,  מיד לא חר ש הוא  קיבל א ת  צו האיסור

ופנו   הוא ה ורשה לעזור לאנשים ש קיב לו איבח ון רפואי וה.  לעבוד  באופן מ וגבל
הם  למע שה הג יעו לכיכר וילהלם עם . רופאים רבים ניצלו  הזדמנות  זו. אליו

  10. מטופליהם כדי לשכנע עצ מם  בעבוד תו של ברונו  גרונינג
בר ונ ו  גרו נינ ג  קי בל  מכ תב  מ ה מנה ל  .  אך  בת חי לת  יו ני  גם  זה  הופ ס ק

 ב מ אי  ו הד גי ש  5-הא ד מיני ס טר טי בי  ה עיר וני  הר אשי  ש הזכ יר  לו   בענ יין  ה אי ס ור  מ ה 
  11.יד י הר ופ אים -כ שיו  ה אי סור  ה ור חב   גם ל גב י א נשי ם  שה ופנ ו א ליו  על שע
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 ביוני התנהל בבית הולסמן הסיבו ב השני של שיחות עם הוע דה  7-ב
האיסור ה מו חלט  על ריפוי הודגש ש וב  מלבד  היכולת להציג הוכחה   . הרפואית

כל ה מר פאות האוניברסי טאיות  באיז ור הבריטי של  גרמניה  "על יכולתו לרפא ב
בשיתוף עם סיד ורים שיעשו עם , החולים העירוניים של בילפלד ובתל-בתי וב

  12."המנהלים הרפואיים שלהם
ז מן  . אך הרצון לשתף  פעולה  מצד רופאים  חשובים  אלה היה  בהחל ט  בלתי כן

 רצה ל ממן   רו ויו הפירסום  .  ברונו  גרונינג  הסכים  לבדיקה  שכזאת, כך-קצר אחר 
הבטיח  לברונו  , ר  פישר"ד,  למ טרה זואת הח קירה והרופא מ מרב ורג שמונ ה 

ל מטרה  זו ה וא ת חילה רצה לראות  את   . גרונינג שה בדיקה  תהיה  הוגנת
 .חולים בילפלד-ידי בית -המטופלים שהופנו אליו ל מט רת ריפוי על

 :  באו גוס ט21-פישר במהד ו רת ה'   העיר בקשר להתרש מוי ותיו של פרופרו ויו
שלמ עש ה כל הנבדקים  , ק בעהוא , החולים-יחד עם ה מנהל הרפואי של בית"

נעלם  בה ם כל רצון לחיות  ולא  היתה  יותר אפשרות  להעניק  . היו חש וכי  מרפא
פי שר הצהיר שהוא רק  מייעץ  לברונו גרונינג  לעשות  ' פרופ. להם טיפול רגשי

כך הרופאים -מיד  א חר.  את הניסוי  הקליני כשי סופקו תנאים  הוגנים  לעבוד ה
ווסטפליה  -שר הסוציאלי ש ל צפון הרייןנסוגו  מהסכ מתם בצ טטם  את  העובדה שה 

  13."לא אישר ניסוי זה
כי חקירה  מקבילה  ,  לא היה נכון, רו וי ובהתאם ל מ אמר ב ,  אך תירוץ זה

אז החקירה  . בדיסלדורף  חשפה שה שר המדו בר לא ידע  דבר בק ש ר לעניין
 . הועברה למרפאה האוניבר סי טאית של היידלברג
 ביוני בועדה  7-ים התבה רה בהגישה הבלתי מתפשרת ש ל רופאים מסויימ

 .הרפואית בהרפורד
 : מצאתי תזכיר של שניים מע מיתיו של ברונו  גרונינג  מיש יבה זו

שיבדוק  תחילה כל  , שמר גרונינג ייעזר ברופ א, הצי ע, מר וירינג, עורך הדין"
מר  , למשל ש חפת, אם הרופא יקב ע ש לא היתה קיימת מ חלה זיהו מית. מקרה

אז לא הת אפשר לו  , אם היתה קיי מת  מחלה שכז את.  ןגרונינג יוכל להמשיך  מכא
. ר ר"ד, הדבר היה כדי לספ ק את ההתנג דות של קצין  הרפואה הבכיר. לטפל
שהיתה  שדרך ני סי ונו ללא התנ אי של  גרונינ ג לרפא אפילו  מחלות  , רכננג

 מטופלים יינטו  בס ופו של דבר לוותר על ה טיפול מרופאיהם או ימנע ו  ,  זיהומיות
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.   הדב ר יגרום לבעיות  עצו מות.  ידי רשויות  הבריאות-די קה קפדני ת על מעצמם  ב
על בס יס שהיתה  , ידי הועדה הרפואית-ההצעה של מר וירינג נדחתה  לחלוטין על

הועדה  . להתעסק בכל פעילות עם גרונינג נגד הכבוד ה מקצועי של ה רופאים
ת  שמספר רב של רופ אים שמו עצ מם לרשו, דחתה א ת ההצהרה של מר  וירינג

על  בסי ס זאת   , גרונינג ו באופן ברור  לא ראו  בכך כהפרת הכ בוד  המ קצוע י שלהם
שרופאים אינדיבידואלים אינם יכולים לקבוע את התנאים למה שנוגד את הכבוד   

לצערנו הצהרה זו סיכלה כל . ייענש, כל רופא שעבד  עם גרונינג. המקצועי
14."הצעה שתפתור את דא גת שי רות הבריאות הציבורית

  
היו .  ניתן היה לשער למה ייהפכו התנאים בהרפורד באופן הולך וגוברלא

סצינות נסערות וה עירייה נאלצה להזעיק תיגבור מש ט רתי כדי לשלוט באלפי 
כ מעט  באופן יו מיומי  משל חות  של אנשים  חולים הלכו  . האנשים מ חפשי ההחל מה

 .לבניין העירייה לבקש אישור מיוח ד עבור  ברונו גרונינג  לרפא
היה  אדם  שחיפש ה חלמה  בהרפורד  באותו הז מן והצ טרף  . רו מר מ ס.  אפטר

 :למשלחת שכזאת  למנהל הא דמיניס טרטיבי העירוני הרא שי
א ף אח ד לא יכול לאסור  עליי לעמוד  ברחו ב ולקבל  ,  אמרתי לו ש בד מוקרטיה"

ה מנהל . לא נתן לי מרשם ולא לקח מ מני כסף, ריפוי ממישהו שלא נגע בי 
א מרתי   . רוני הראשי ענה שהרחוב לא היה  חדר התייעצותהאדמיניס טרטיבי ה עי
ראש  . ש מא ות אנשים היו שם, שאין הפרעה ברחוב למרות, לו שאני יכול לקבוע

הו א יד בר . לך  חזרה ל גרונינג שלך':  העיר הוקר התערב  ב דברים מאו ד נרגשים
  15"' .איתך ומותר לו לרפא שו ב ע ד מ חר בבו קר

 : ברונו גרונינג ה עיר פעם בעניין זה. המצב לא היה ללא אספק ט  ט רגי
הוא התכוון לבנייה (אך בהדרגה יטפלו בכל זאת  ,  המלח מה גר מה לנזק עצום"

מישהו ח ושב   (ואם הדבר קורה , אך איש לא חוש ב על בניית האנשים). מח דש
16."האדם הנדון  מות קף  באכזריות, )על כך

  
והוא היה , ים להכילברונו גרונינג ידע איזה כו ח  וידע הוא יכל לעזור לאנש

בזמן שאנשים רבים ניזוקו גם מ בחינה   . מלא ברצון גם לעשות זאת  וגם לרפא
פיסית וגם רגשית לאחר שתי מלחמ ות העולם ואיב דו את אמונתם ב טוב  

ח ות נפו צו "שמ ועות  וד ו. העל-הו א די בר בפתי ח ות על  אלוהים כרופא , ובאלוהים
אי בדו  אותה ז מן רב  קו דם  ש, כאש ברו ח והפי חו ת קווה   חדשה  באנשים  רבים

לא ניתן . דיווחים עיתונאיים סנסציוניים עזרו בתחילת גלגו ל כדור השלג. לכן
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שהיו מ חוייבי ה מציאות  והוא היה נת ון לרחמי   , היה למנוע  מפגשים ה מוניים
 ".רופא הפלא"תוך זמן קצר נוצרה  הילת . הציבור

 : עיתונאי סיכם את ה מצב בז מ נו בהרפורד ב מילים הבאות
ידי -גורמים הדו מיננטיים הם  פחד הרשויות שהסדר הציבורי יופר עלה"

חוסר  האימ ון או   ההתנגדות  הפתו חה של   ,  התכנסות  המון  האנשים ה חולים
  17."הרופאים וחוסר הא ובייק טיב יות של הדיוו חים

התפתח בלב ול ק טס טרופאלי והדבר הפך ל קשה יותר  ויו תר לאמוד  את ה מצב  
של ,  העצום והאמונ ה שאינה ניתנת לפקפוקהסבל.  מנקו דת מב ט ריאליסטית
שעבורם ברונו גרונינג לעי תים קרובות היווה את  , האנשים מחפשי ההחל מה

.  לא  במיו חד  עניינו את  הרשויות  הצי בוריות ו קציני הרפואה,  התקווה  האחרונה
,  מחלקת הבריאו ת דאגה למצב ה חולים. הרשויות פחדו  מהפרת הסד ר הציבורי

, ר א ו לאיסור על התקהלות בפנ י הבית בכיכר וילהלםשללא קשר למזג האווי
ברונו  גרונינג נ ענה להז מנה  ,  ע קב ה איסור. נשארו שם  במשך  ימים  אין ספור

אך ב מהרה הוא  נקרא  חזר ה להרפורד כי הרשויות  . לנסוע לויר סן, מאדם  שריפא
שם נאלצו לאפשר לו לעבוד שוב למשך זמן קצר עקב  ההמון הרב של אנשים 

חזור התפת ח  בין האיסור  ש נכפה ואז  -  מורט  עצבים ש ל נסיעה הלוך מצב.  חולים
ע ד שה מ נהל העירוני הציע לברונו ג רונינג לעזוב א ת העיר  , הוסר באופן ז מני

 .למשך תקופה ארוכה יו תר
היו  , נציגי ה רפואה והמרפא,  אלו שסבלו  הכי הרבה  מויכ וח זה  בין הרשויות

וקיו ו לנס  בעזרתו   ,   מדע  הרפואההרו ב זכו  להרמת ידיים  מצד. האנשים החולים
לע בוד  בשיתוף עם הרש ויות   "מש אלתו החוזרת  ונשנית .  של ברונו גרונינג

18"לטובת הציב ור
יכל להגיע למצב  שונה ל חלוטין אם   הרשויות היו  מסכי מות   
 . להיענות לבקשתו

ברונו  גרונינג  ,  הדין שלו-דרך  עורך . הרשויות לא היו   מוכנות ל עשות זא ת
הדין -עורך, בטיעוניו .  הרפורד לנשיא המינהל המחוזי ב דט מול דערער על איסור

ובכך  , שמתוך א מונה דתי ת ברונו גרונינג הציע לאנ שים עזרה בחינם, הבהיר
במקרים , ושמשאל תם להחלים, סיפק משאלות של מספר רב לאלו שסבלו

שהיתה פעילות שנעשתה באהבה ללא  , ע בודת ו ש ל גרונינג. התגשמה, רבים
ערעור   .תאימה  לאף  אח ד  מהתנ אים ב חוק  ה מטפלים ב רפואה משלימה לא ה , תנאי

זה נדחה כי נשיא המ חוז שפ ט את המצב ה חוקי ב אופן שונה וחשב ש עבוד תו של  
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20.ברונו גרונינג היתה כפופה לאישור בהתאם לחוק המ טפלים ברפואה משלימה
 

ם   לשר הסוציאלי של צפון הריין ווסטפליה היתה דעה דומ ה ובצו שנעשה בהתא
אסר על ברונו גרונינג , 26.06.1949לחוק המ טפלים ברפואה משלימה מתאריך 

21,לעבוד
כשבספטמבר מ מ שלת בוואריה החשיבה א ת עבודתו כא קט מ תוך   

אהבה ללא תנאי שאינה   תלויה באישור בה תאם ל חוק ה מ טפלים ברפואה 
  22.משלימה

מותים מה שלא היה ברור הוא מדו ע על ההחלטה היה לעלות על דרך של עי
 . במקום  שיתוף פעולה לט ובת  אלו שחיפשו ה חלמה

הוא  , תחת  לחץ הרש ו יות העירוניות, אחרי שברונו  גרונינג עז ב א ת הרפורד
לשלסוויג  ו למקומ ות א חרים בצפון גרמניה בהזמנ ת רופאים , נסע להמב ורג

בה מב ורג ה וא ה תבקש לנא ום בפני  קהל ש ל אלפי אנשים ש חיפשו   . מסויי מים
23,24.אסר על ה מפגש, ברא ואר, העיראך רא ש , החלמה

  
 :  ברונו  גרונינג  דיבר בפני קבוצה  קטנה11.07.1949-ב
,  א סור: "אני רק רוא ה מלה  אחת בפניי. וכאן נאסר עליי שוב ו שוב  לעבוד"

,   אין זו שאלה של חיי שלי. ולחיות  טו ב, כ ולם יכולים לחיות. אסור ושו ב אסור
,  ואני   לא אפסיק  לעשות  זאת. וליםלעזור לאנשים  ח.  אלא של האנשים  הח ולים

אני לא יכול לעבור לסדר היום כשאני רואה אנשים שוכבים שם . מה שלא יהיה
  25. "כל כך חולים ואינם יכולים לזכות בקבלת עזרה

,   ל ממן חקירה  מדעית על עבו דתורו ויוהוא ראה בהצעה של הפרסום 
לינית  הבדיק ה הק. כהזדמנות  חדשה למצ וא  דרך לאלו שחיפשו החל מה

 איש באוניברסי טת היידלברג אישרה את אמיתות   100-המורח בת של למעלה מ
ודרכו , ציפיותיו לא התמלאו, אך למרות תוצאות חיוביות אלה, הריפוי שלו

 .לא ה פכה לקלה יותר, לאלו שחיפשו החל מה
 :גרטה הויזלר כתבה ב ספרה

 ח ופשית  לא ניתנה לו גישה, למרות שהריפוי יוצא הדו פן שלו היה משכנע"
הוא הושמץ כי הוא לא   ,  לא חר המוכנות שלו לשתף פעולה. לאלו שחיפשו אותו

 .יכול היה לעבוד בהת אם לתנ אים שנכפו עליו
לא ניתן היה לעמוד בתנאים כי הם היו קשורים להתעסקו ת בירוקרטית  "

ה גיש  , שרצה להרוויח מהי דע ש ל ברונו גרונינג, פישר' פרופ. וכלכלית רבה
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. ח ת ניהולו מרכז ריפוי במינכן בשיתוף פעולה עם גרונינגבקשה לפתוח ת
א ך עבורו  זה  ,  ידי עב ודתו  של  גרונינג-העלויות היו  אמ ורות להיות  מכו סות  על 

לכן יותר  מאו חר הוא   . היה עקרון  בל יעב ור שיכו לתו לרפא לא תיהפך לע סק 
 :העיר בקשר להצעה כדלהלן

מעולם לא . יבויות  כלכליותאז אין לי אפשרות ליטול כל מחו. אין לי גרוש'
בנו סף  . כך שז את היתה  משאל ה בלתי אפשרית, חשבתי להפוך א ת עבו דתי ל עסק

לעזור לאלו  :  רק רציתי לעשו ת  מ ה ששליחו תי איפשרה לי  לעשות, לכך
המחפשים ה חלמה  וב סופו של דבר להע מיד  עצמי לרשות הרופאים   

ר פישר הבטיח  לי פ רופסו. אך  מעו לם לא להפוך זאת לעסק, והפסיכותרפיסטים
.  כפי שאקב ל מפרופסור וייזסקר, ח חיו בי" אקבל  ממ נו דו, שאחרי הבדיק ה

מ ה שנעשה  הוכח  להיות  ,  להפך הוא  הנכון. ח  שכזה" מעולם לא  קיבלתי  דו
מה  קרה  .  גם כאן גיליתי שהא ספקט ה עסקי זכה  להתחש בו ת הרבה ביותר. לרעתי

  26"?' בעיותלהבטחה לפנות  עבורי את ה דרך כך שאוכל לעבוד ללא  
הרעיון של  ברונו  . נ עלמ ה האפשרות לשית וף פעול ה, כ מו  בהרפורד, שוב

עתידה היתה ל חצוץ  באופן  מוחל ט בין הצד  הרפואי ,  גרונינג בנו גע לעבו דת צוו ת
הו א  קידם בברכה רבה א ת הבק רה הרפואית המדוייק ת  . הטהור לבין עבו דתו

המיזוג   . להישאר חופשיאך רצה , לבדוק את הה חלמות שה גיעו  בעקבות ע בודת ו
המחייב  של אישיות ו לתוך  רוטינה של  מרפאה א ו  סנ טוריום לא היה  לראות  

ההכרח לגי יס כספים לנהל מרכז ריפוי לא התאים לשליחותו   ,  בדרך זו. עיניו
 .  ודרש הפרדה  חדה  בין כל עניין עסקי לבין עבוד תו, הפנימית

אים שיערכו מטרתו היתה  הקמ ת מרכז י ריפוי בשיתוף פעולה עם רופ
שיע קבו  , למטופלים בדי קות  מוק דמ ות  וחוזרו ת בעזרת  המכש ור ה מודרני  ביותר

אלא  גם   , לא רק  עבור הציבור, ויתעדו א ת תהליך הה חלמה  ויאשרו את יעילות ו
לכל א חד הית ה  , כפי שניתן היה להראות שבעזרת   שיטתו.  עבור עולם ה מדע

בנוסף   . להתעניינות כלליתפרוייקט כזה יביא , גישה לאנרגיות הריפוי הנעלות
ת מיכה כלכלית דרך גופים ממשלתיים או ביטו חים רפואיים , לתרומות פרטיות

אולי הוא  . הוא ראה את תפקידו כיועץ  בתוכנית זאת. אולי יכלה להיות צפוייה
.  ינאם בהפרשי זמנים קצובי ם וילמד את  הרופאים המד ו ברים בעניינים רוחניים

, Regelung רוחני ובסימפטו מים או פייניים של בעזרת הניסיון הישיר בריפוי
רופאים אלה היו תורמים , שאנרגית הריפוי מעוררת בגוף במ חלות שונו ת רבות
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הם יניחו  את אבן  . באופן משמ עותי לח וגי ה מד ע בעזרת ההוכ חות ה מתוע ד ות
 .  הפינה עבור חידו ש שיטה  מד עית המטילה אי מה על דרך  החשיבה ה חו מרית

היתה כבר מ אוד  ,  המאור גנים בהתאם לק ווים רוחניי םהתקנת  מרכזי ריפוי
עד כמה  חשוב ה דבר יותר בימינו לאור  . נחוצה בתק ופת חייו של ברו נו גרונינג

-עם בתי, הקשיים הגדולים הנובעים מהמיכשור הענק ב מערכת הבריאות כיום
הסנט וריומים  ומרכזי השיקום הפועלים ב התאם לצרכיי הבריאות , החולים שלה

 ! תהממלכתי

,  ברונו גרונינ ג  עזב את היידלברג, כיון שציפיות שני הצדדים יכלו להתמלא
 : קיבל את ההזמנה  לנסוע ל בוואריה, וכדי לברוח  מהתקפת הציב ו ר

,  דרך  מ ר הולסמן קי בלתי הזמנה  מ מ ר ליאו הרוורד א חד, כשהייתי בהרפורד"
אך . כפי שהובט ח ל י, חשבתי ש אוכ ל לנוח שם. יד רוזנהיים- עלטרבר ה וףבעל 

האדונים הולס מן והרוור ד י צרו קשר עם העיתונ ות  ,  שלא בידיעתי א ו הסכ מתי
באותו הזמן יום .  איש30,000התאספו עד . וכתוצאה מכך נגרמה מהו מה  עצומה

  27. "ולילה לא היתה לי מנוחה

גם הרשויות בב וואריה ה ח שיבו את עב ודתו  של ברו נו גרונינג כפעילות  
אך שלא כמו משרדי המ משלה  . פואה משלימהשלגביה תופש חוק המ טפלים בר

,  הם  אימצו את נק ודת ה מב ט שי ש להחשיב את  עבוד תו, בווס טפליה ובהמ בורג
 ". אקט  מתוך  אהבה" כ, שהיתה בחינם

למרו ת שז מן , אז שוב  ברונו  גרונינג הפך  למרכז תשו מת הלב  עבור   ההמון
,  בהרפורדוכדי לשמור שלא  יחזרו ה תופעות שהיו  , קצר אחרי שהגיע ל בוואריה 

הוא ביקש מספר פעמים מ העיתונות להקדיש לו קצת זמן ולעזור לו לבנות 
  28.אירגון

Welt am Sonntag  דיוו ח21.08.1949 מתאריך  : 

בהת חלה הוא נמנע מלהיפגש עם  . מהרפורד נמצא במינכן' רופא הפלא'" 
הוא א מר  שהוא סקפ טי מאו ד בקשר  לעיתונות כי היא עשתה  . נציגי העיתונות

 . ו  עניין גדול  מדיממנ

עליי להחליט  אם  , אם  יהיו לי קשיים  נוספי ם עקב פירס ום בלתי  מד וייק'" 
הוא   . 'ל "לעזוב את גרמניה ולק בל את אחת ההצעות הנ דיבות ש הוצעו לי בחו
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הוא  ,  הוא הו דיע שלעת  עתה. Münchener Abendzeitung-אמר בראיון עם  ה 
 . אך הו א ע דיין לא ירפא. יישאר בבוואריה

ידי מו סד ות פרטיים  אולי  יאפשרו לו לעבו ד  -ה הצעו ת שהוצ עו לו  ע לכמ"
  29."באופן סיס טמא טי

עשה זאת לבלתי  , שלא ניתן היה לשליט ה, אך שוב קהל האנשים שהת אסף
 אומללות עשרות  טר ב רה וףב. אפשרי עבורו להשיג שגרת עבודה סיס טמ אטית

כל שלא אלפי האנשים הסובלים היתה כל כך מדהימה שאף  משקיף לא י
והוא עשה מה   , הוא נענה לבקש ה הדחופה של הקהל לדב ר אליו. להתרגש
הוא  גם קי בל . כדי להקל על  מכאובם  ו סבלם, ללא הפסקה ו מנוח ה , שיכל

הקונפליקט הפנימי שלו  .  שגם בהן ניסה  לטפל, קריאות לעזרה מצפון המ די נה
ט סטרופלי  ובאותו הז מן הוא ראה א יך המצב הק, מצד א חד ה וא רצה לעזור. גדל

לב סוף  הם  . הוא ביקש  מהרשויו ת ע זרה דחופה.  הת גב רטר בר הוףעל אדמ ות 
בזמן שה צלב האדום ני סה לפתור  ,  גדולים  בשט ח) בתי שי מו ש( התקינו שירותים 

אך  האו סף הענק  הבלתי צפוי של  . ידי הקמ ת אוהלים-את התנאים הגרו עים על 
 עק ב דיו וחי    תוך ז מן ק צר ביותרט רבר ה וףשהת אספו  על אד מות , סובלים

 .עלה על כל די מיון  ועלה על כל הצפוי, העיתונות
 קרא לזאת  המפגש הג דול ביו תר עבור  מ רפא פלאי על Neues Europaהמגזין  

 : וכתב, אדמת  אירופה
, מתנ חלים באו הלים או על הקרקע, בא וטו בוסים ובכל  סוג של רכב) הגיעו"(

,   ב חצרות הבנייניםצו ותו הת נחל . שלו ייחלו,  האנ שים חיכו  למ רפא30,000
והתערב   פה ושם בע בודת ו היכן  , טיפל בפירסום ב ו גרונינ ג  לא היה מ עוניין

בעת שסוחרים מו טסים  בדוכני מכירה שהוק מו  . [...] שסבר כי יוכל להרוויח
הציעו את  ס חורתם  וקיבלו את הפיצוי הכספי  הגבוה ע בורה ברוו חים  , בחיפזון

ו בין ש ורות ה אנשים הסו בלים והציעו   ע בר' גרונינ גים קטנים ,  'אף גב והים יותר
קבוצות  מכת ות  .  את שירותיהם או תם נתנו   בחדרים  מושכרים ס ביב ה אחוזה

מטפלים  .  שונות רבות כרעו  סביב  הח ולים בתפילה להחזיר להם את בריאותם
שמאוחר יותר  ,  )על הסובלים(תרפיה ועסקנים בריפוי הניחו ידיים -במגנ טו 

נהגו לשם , או אלה שטענו כי היו כאלה, צוענים).  לקבלת תשלום(הושיטו 
רקדו  ופסעו  , כך-וז מן קצר  אחר ,  במכוניות  ענקיות  עם  קרוו אנים צמודים
.   וגם  עסק ו  בריפוי המס ורתי שלהם,  במעגלים  בליווי  תפילות מ שונות ול חשים

 את כל  טרבר הוףלמרות  שמפקדת  משטרת  מינכן שלחה ל, כייסנים התעשרו
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כשהוא נתקע בפק ק  , ונינג לא ידע על כל זאתגר.  "מחלק השירותים ה מיוח דים
 וראה  את  טרב רה וףנהג  לתו ך ,  תנועה  גדול  ועקף  אות ו  בעז רת ליווי  משטרתי
ה מק ו רבים לו אירגנו  הגע ה  . הדברים ה משוגעים  הללו  שהתנהלו  במ קום

א מונה פשו טה   , בקריאו ת שמ חה,  ה חולים קי בלו אותו  כמושיעם. שפורסמה הי טב
  30."ותקוות  גדולות 

,  בהשתרכם אחר חולים.  השתמשו בש מו של ברונו גרונינג ללא ידיעתורבים
שנא מר  , חולקו עלונים. ט רבר ה וףהם הבטיחו להם  מקו מות  מועדפים בתוך 
סוחרים  ניסו ל מכור את  ת מונתו   .   לגביהם שהיו  הוד עות  בלע דיות  מגרונינג

ו  שכאיל, והיה  ס חר א די ר של כדורי נייר אלו מיניום  בשוק  הש חור, במ חיר גב וה
ה וא נמלא  בגו על לגבי ניסיון זה להרווי ח  כסף על ח שבון   . ידי גרונינג-הוכנו על

ו באופן מת מי ד הזהיר לגבי אנשים שכאלה ולגבי חפצים מהשו ק  , הכאב והסבל
 . השחור

שבקרו ב הוא יקבל אישור לרפא ויוכל להגשים את תוכניותיו  , הוא קיווה
ר שויות ב בוואריה ר מזו  אך ה.  ובכך   להרגיע את הה מון, לגבי ריפוי מורשה 

לפתוח  מרכזי  ,  ובמיו חד,   אם  ברצונו להת חיל לעבוד  בא ופן מקצועי"בברור ש
  31."יהיה עליו לקבל אישור בהתאם לתנאי הח וקים הר לוונטיים, ריפוי

גם אם  , ולכן" עבו דה  מק צועית"עב ודה  קבועה נ חשבת  ל, מנקו דת מ בט  חו קית
 . טפלים ברפואה משלימההיא תלויה  באי שור בהתאם לח וק ה מ, היא בחינם

,  אם   מי שהו  ב ו חר ל ע סו ק  בפע ול ת  ריפוי  ב אופ ן  קב וע :  מ קצ וע י פיר וש ו"
.  אל א ע די ין נ עשי ת פ ח ות  או י ו תר ב א ופן ש ו טף , אפילו  אם  אי נה ל שם ר ו ו ח 

)Pfundtner-Neubert,a.a.O .  1ס עיף "( 
,  ידי רשויות ווס טפליה-האומדנים הש ונים של עבוד תו של ברונו גרונינג על 

מראים שתל וי שיקול דעת בנוגע ל מתי  פעילות הופכת להיות , ואריההסן ובו
 . כלומר ת עסוקה  מקצועי ת,  קבועה א ו שוטפת

, דין מ מינכן-ברונו גרונינג  רצה להיענו ת לתכתיבי הרשויות  ובעז רת עורך
הוא הגיש  להן בקשה   , שייצג א ותו ב חינם כי לא היתה לו  הכנס ה, ר רויידל"ד

עבור  " ת  בח וק  המ טפלים בר פואה משלי מה רשמית בה תאם ל סעיף ה ח סכונו
 של  הגירסה המקורית של  1 פיסקה 2סעיף " (יכולות ריפוי מולדות מיוח ד ות

 ).  עדיין לא תו קן באופן  רשמי1949-ש ב , החוק
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 : הנה קטע
-בהת אם לחו ק ה מטפלים ברפ ואה  משלימה  מה ,  הנני מ גיש ב קשה"

  טר בר הוף גר ב, 30.05.1906-שנולד ב , עבור ברונו  גרונינג, 17.02.1939
 . [...]לקבל אישור לרפא, במח וז רוזנהיים, השייכת לעיריית הפינג

אני  בכוונה   אינני מ טפל בשאלת  , לטובת  קבלת  הבהרה  מהי רה של המצ ב"
וכן בכל ה שיקולים  , התוקף  וההתא מה של  חו ק  המ טפלים ברפואה  משלימ ה

  הלחץ של אלו המחפשים החלמה : כלומר, המצב  מוכר לרשויות. המשפטיים
הוא כל כך ר ב שאינו   מאפשר יותר  חוסר  ווד אות ל גבי  המשך  עבו דתו  של  מר  

א ם יש להימנע מ חשיפה  מש מעותית ל סכנה של אלו  . גרונינג והדרך  בה תנוהל
מר גרונ ינג רק יכול לעבוד  בהצלחה  במרכז ריפוי המצוייד   ,  המחפשים ה חלמה

 כלומר   ,הדבר  נח וץ  עבור  עבודת  הריפוי. במתקנים  הנח וצים עב ור ה ציבור
 .  כך שתיעשה  בקביע ו ת באופן מקצו עי, המנוהלת ב חינם כאק ט מ תוך  אהבה

. מר גרונינג מילא את הדרי שות הממשי ות והאישיות כד י לקבל את האישור"
- אין מכשולים  לגבי הה וצא ה לפועל של הצו  מה 1 פיסקה  2בהתאם לס עיף 

 כמעט  המקרים הרבים של תוצאות. [...]  בכך שהוא ע דיין תקף18.02.1939
,  פלאיות של הבקשה הקובעת  שהמדובר לא רק ביכולת לרפא כפי שהחוק דורש

כפי . אלא גם בקיום  אנרגיה מי וחדת  המ חזירה את הבריא ות באופן מ וחלט 
,  אני מ בק ש שהבקשה  שהגש תי,  שמולאו  תנאי  חוק  המ טפלים ברפואה  משלימה

גרמניה   רק  מהירות הה בט חה ש מר  גרונינג יישאר  ב. תאושר ב מהירות ה אפשרית
הדבר י מנע את  . ירגיע את ה אוכלו סיה, וביטול העיכו ב האד מיניס ט רטיבי

ויאפשר ,  המקרים המזי קים וה מסוכני ם הרבים של ההמון ה עוט ה על גרונינג
32." עבורו לעבו ד באופן  מסו דר

  
ברונו גרונינג  הביע את דעתו בי חס   , 1950כשלא ניתן אישור עד אמצע 

 : לבקשה זו
 אני  1949,  בספט מ בר9-ר רויידל ב"ידי ד-ש מי עלביח ס לבקשה שנעשתה ב "

 :מצהיר כדלהלן
,  בקשה זו נ עשתה כי הו בט ח לי שבהת חשב  עם הריפויים המוצלחים שלי"

. אני לא מטפל ברפואה מש לימה ואינני רוצה להיות כזה . אקבל אישור לעבוד
המשפרת את בריאותם   ,  יכולתי נובעת מפיתו ח אנר גיה באנשים רבים מ אוד

 . ל א השיגו, שהש יטות בהן השת משו  עד כה,  א ת החל מתםומגבירה
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אשר הבריאות  יכולה ,   לטובת  אנשים  חולים רבי ם המ חכים להחל מה  ממני"
אני מוכן לציית בהתאם , להשתפר אצל חלק גדול מהם והם יכולים להחלים

,   בתנאי  שבהתא ם ליכולותיי ולטוב ת האנ וש ות הס ובלת9.9.1949-לבקשה  מה 
ד וש בקשה זו לא תשמש להגבי ל אותי בתנאים חוקיים  באמת יורשה לי לעבו

  33."שאין להם דבר עם יעד ו מ טרת עבוד תי

 שונה חו ק  1951-אך בסוף לא התקבלה שום החלטה בעניין בקשה זו עד  שב
34.ואז היא  הפכה לבלתי  תקפ ה,  המטפלים ברפואה  משלי מה

ברונו גרונינג לא   
 . הגיש במינכן ב קשה ח דשה

כיון שנראה היה שלא , טרבר ה וףוא  עזב לבסוף את  ה1949באמצע ספט מבר 
כך נפתחה אפשרות   -ז מן קצר אחר. היתה אפשרות לשנות את המצב החיצוני

 .חדשה לע בוד  בתנאים מ סודר ים במרכז ריפוי

.  יד אג ם טגרן-טא ובנברגר א חת לא חוזתה ב שוורצנבך על ' ידי גב -הוזמנתי על "
בו א ו תי לנפשי ורציתי לעזוב  שרציתי שיעז , אמרתי  למר  הולסמן:  הדבר קרה כך

אז   . אך שם היתה בדיוק או תה מהו מה.  והוא לקח  אות י לשוורצנבךטרבר ה וףאת 
הב טיחה לי  , שהזמינה  א ותי לוויסי, טאובנ ברגר'  שהיתה  אצל גב, בייל א חת' גב

 . שיעזבו אותי לנפשי ואוכל ל נוח כמה  זמן שא חפוץ

.   וטו מקלב ורג מקהגיעו אדם בשם  א, לאחר שהייתי שם במשך כמה ימים"
,  בין השאר, גיליתי שאשת ו הית ה מאוד  חולה ושפרופסור  סאורברוך. ואשתו

הדבר  . היא החלימה, מקלבורג ביקרה בש וורצנב ך' כשגב. הרים ידיים לגביה
עליהן , מר  מקלב ורג בד ק בעניין הה חלמ ות ש לא ניתן לסופרן. קרה ללא נוכחו תי

הוא סיפר לי שהוא . ת שליהוא הגיע למס קנ ה שהיה משהו בשיט ו. השפעתי
ש בא ישור מהרשויות  ות חת  , הטריח  עצמו  בהכנת  תוכני ות לגבי  מרכז ריפוי

יחד עם קבוצה של , אז. התוכניות כבר היו בידיו. אוכל לרפא, השגחת רופאים
האיגוד למ חקר ות מיכ ה בשיטות הריפוי של 'הוא הקים  את , עמיתים קרובים

34."ב היותו ה מנהל ויוש ב הראש' גרונינג
  

אוטו מ קלבורג הביא לגרוני נג את התוכניות הרבות והב טיח לו שיעשה הכל 
ויא פשר לו לעבוד באופן , להחליק את הדרך עבורו  לאלו שחיפשו החלמה

ברונו  גרונינג שם א ת כל מבט חו  באיש זה ונ תן לו את כל ההזדמ נויות   . מסו דר
 . להשיג את מ טרתו
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וחוקיו  בפירוש  תאמ ו  ,   אי גוד או טו   מקלבורג  הקים  את ה1950בתחילת ינ ואר 
 : למטרותיו

מטרת  האיגו ד היא  לחקור   את אפשרויות הריפוי והיכו לות של מר  גרונינג  "
ידי -להקנ ו ת תמיכה רו חנית וכלכלית לעריכת מח קר על, ושל אנשים אחרים

להעריך את התוצאות , ב מיוח ד בתח ום הפסיכוסו מטי , אנשים ומוס דות אחרים
רווחי למערכת הבריאות   -ות על בסיס לאשל המחקר ולהפוך אותן לנגיש

  35."הממלכתית

ברונו גרונינג למעשה  הרחיק לכת עד כדי . הוא מינה עצמו כמנהל מור שה
 .  הרשאת האיש שלו ב חוזה ב סידור הכולל של האיגו ד

בוו אריה הציע לברונו  , במי טנוול ד"  לנד ס"ההארחה -  בעל בית 1949בדצמבר  
האיגו ד הגיש  בקשה  רשמית   . כז ריפויכמר, גרונינג את  ביתו ה ח דש שה ושלם

 .אך הד ב ר לבסוף נכשל כי הרשויות  לא נתנו לכך אישור, לפתוח מרכז ריפוי

,  1949כאשר אוטו מקל בורג פגש  לראשונה את ברונו גרונינג בנוב מבר 
  1950בא ביב . הצעתו היתה  להקים  מרכז ריפוי באי  וונגרוג  שבים  הצפוני

יחד עם  ברונו  גרונינג  ,  מו ובני  משפ חתומקלבורג  אירגן ביקור  באי  עבור עצ 
 . וכמה אנשים א חרים

 :ברונו גרונינג כת ב בקשר לב יקור זה

,  זרם אנ שים מ חפשי ה חלמה:  ש וב  אותו  הדבר.  נס עתי לוונ גר וג1950באביב  "
36."גישה אנט ג וניסטית של רשויו ת הבריאו ת, ריפויים המוניים

  

 ביותר להקים מרכז למרות שמקל בורג הב טיח  שהיו לו הכישורים הטובים 
הסתבר שהוא היה נוכל  , להפך הוא הנכון. הד בר לא קרה, ריפוי בוונגרוג

,  1950ביוני . שבחו סר בושה ניצל אנשי ם מחפשי החל מה ב מטרה  להתעשר
לניהול הנוכל של  אחרי שברונו  גרונינג  קי בל הוכחות  מ ספיקות  בק שר

,  ת האיגוד שלוהוא בי טל את ח וזה המחוייב ות שלו למקלב ורג וא, מקלבורג
 . ונפרד ממנ ו

ר קורט " ד, הדין-כך הוא יצר מחדש קשר עם העיתונאי ועורך-זמן קצר אחר
עשה מאמצים רבים  , טרב רה וף שמאז שהחלים  מפציעת מלח מה ב, טרמפלר
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ש נטה להיות  , ר האו ס"ד,  הדין ממינכן-יחד עם  עורך . לקבל עבורו איש ור לרפא
אחרי שיחו ת  . ים למצוא דרך חדשהנעש ו  מאמצים נוספ, לטובת ברונו גרונינג

ברונו גרונינ ג ה חליט  לשים את עצמו  בידי  מטפל  , הדין-מפורטות  עם שני עורכי 
ברפואה משלימ ה ב מטרה  לספק את הה וכחה הנ חוצ ה עבור ריפוי  מוצלח   

היתה . (הנדרשת בהתאם לחו ק במ ט רה להגיש בקשה לאישור ריפוי יוצא דופן
בהתאם ל גירסה הישנה של חוק  , ותנחוצה הוכחה על יכולת  ריפוי ותוצא

אם הי תה  ,  שהיה  עדיין בת וק ף בזמנ ו1939-המטפלים ברפואה  משלימה  מ 
 .) 1 פיסקה  2אמורה להינתן הכרה עבור א ישור ריפוי יוצא דופן בהתא ם לסעיף 

יוגן  , זאת היתה הסיבה לכך שהוא  התחיל לעבוד עם המ טפל ב רפואה משלימה
רונינג ר ק נאם בפני  אלו המ חפשים החלמה   ג. 1950במינכן באו גוס ט , אנדרלין

אך גם מוכנו תו ש ל . ידי אנדרלין או הרופא שעבד אצלו-לאחר שהם נבדקו על 
הוא לא   , למרות שגרוני נג חזר והזהיר. אנדרלין לעבוד עם גרונינג ל א היתה כנה

ביצע את הבדיקו ת המו בט חות והוצאת ה מס מכים בק שר להחלמות בע קבות   
ב מקום  זאת ה וא הת עשר  .  ולא הגיש  את ה תעוד ות,  ותבדיקות  מ וקד מות  ו חוזר

.   מקהל האנשים מ חפשי ההח למה והוא הגיע לקליינטורה  בזכות ברונו גרונינג
באופן רשמי נ אסר על ברונו  גרונינג  ,   ולמרות   כל מאמציו1950בספט מבר 

 .כך הוא נפרד מאנ דרלין-זמן קצר א חר. לרפא בבוואריה
 כי ברונו גרונינג ה ואשם בהפרת חוק    היה ב מינכן משפט1951,  במרץ18-ב

 8-הסתיים ב , בנו סף לתהליכי הערעור, המשפט. המטפלים ברפואה משלימה 
 בזיכוי  גרונינג ובקשה  דח ופה להימנע  בעתיד  מכל צורה של 1952, ביולי

 . פעילות ריפוי ללא אישור מהרשויות
 ת   ה וב ע ה נ קו ד 1951מ ח וד ש  מ אי  Neue Gerichts-Wocheה משפ ט   -בש בו עון  ב ית 

הו א התנהל הלוך  וחזור  .  באמת  אין שום  דבר  מיו ח ד לומר  בקשר לשי מוע"
שעליהם  , אך כ ולם הרגישו. ושוב הלוך  מבלי שהתפת ח  שום דבר  קונקר טי

איימו  על ? המשפט-שעניין זה למעשה ה גיע ל בית,  איך יכול להיות: לשאול
ה ולא   אין שום צל של ספ ק בקשר לעניין ז. גרונינג בהליכים ב משך זמן  ממו שך

גרונינ ג  המשיך לנ סות לק בל אישו ר רשמי עב ור עבו דת  . ניתן להתכחש לכך
מההצהרות שניתנו על ידי מומחי ם רפואיים . [...]  ללא הצלחה–הריפוי שלו 
לא היה ברור אם  אפילו ניתן היה לקרוא , שבחו גים שדיוו חו היטב, ניתן להסיק

וזו  . יכותרפית יותרואם לא  היתה   פס'  רפוא ה משלי מה'לעבודתו  של  גרונינג  
. [...] מו עצת התביעה היתה  מאו ד  לחוצה בעניין זה.  היתה הנקודה ה מכרעת
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נקראים לה חליט  ' המכון הפסיכו סומ טי של אוניברסי טת היי דלברג'מומ חי נג ד מ 
!  משפט  מסכנים-בתי . אם גרונינג הוא  מטפל ברפו אה משלימה א ו פסיכותרפיס ט

 – והדבר נראה  מאוד  סביר  –ה  כי אם מכון זה מ חליט לט ובת הפסיכותרפי
מ דוע  הנסיבו ת ה ללו של דעה  שכזאת  לא  :  אך  השאל ה שעולה.  המשפט  מת מו טט

  37"?לפני שהמשפט הת חיל, במילים אחרות? נלקחו ב חשב ון במהלך ה חקי רות
השאלה אם  עבו דתו  , במהלך השנים  שברונו  גרוני נג נלחם  לקבל אישור  לרפא

. היתה  ת מיד הש אלה ה מרכזית, )יריפוי מו ח(אמורה להי חשב כפ סיכותרפיה 
בשנות ה חמישים  פסיכותרפ יה לא היתה שייכת לת חום   חוק  המ טפלים ברפואה  
משלימה  ולכן במקרה  כזה ב רונו גרונינג לא  היה נ חשף  לתביעה וה משפטים היו   

דעו ת ה מו מחים  בעניין זה הראו  כמה  ק שה היה בז מנו להבהיר  . בטלים ו מבו טלים
הרופא , בראיון שנ תן פרופסור פישר. י תאת עניין עבו דתו  מב חינה  חוק

לא חר הב דיקה  המד עית בהיידלבר ג בעניי ן יכולת ברונו גרונינ ג  , והפסיכולוג
ולע בודת ו  " פסיכותרפיסט לא רפ ואי מוכשר"הוא התייחס לגרוני נג כ, לרפא

38."פסיכותרפית, מב טיח ה,  עבודה  בדרך ח דשה,  מעניינת  מבחינה  מד עית"כ
  

מ המכו ן הפסיכוסו מטי  ב מרפאה ,  המשפט-ת ידי בי-המעריך ש מונה  על 
מעולם לא פגש את   , ושלא בדו מה לפרופסור פישר,  האוניברסיטאית  בהיידלברג

ש בשום  פנים ואופן עבודת ו של  , מגיע  למ סקנה, אך רק  קרא את  התי קים, גרונינג
אלא יש להחשיבה כמקרה של טיפול  , ברונו גרונינג אינה אופן של  פסיכותרפיה

  39.ברפואה משלימה
היה בדעה שאין לסווג   , ר אאוב"קצין רפואה ראשי ד,  העד ה מומ חה1951-ב

יש להחשיבה  "אלא , את עבודת ו של ברונו גרוני נג כמטפל ברפואה משלי מה 
  40"כשל פסיכותרפיסט
חוקי הכולל לגבי הניסיונו ת של ברונו גרונינג לקבל אישור -הויכוח האקד מי 

מסקנ ה שמא חורי ההליכים מגיעים ל . משאיר רושם בלתי נעים, לרפא
עניין חו גי ם מסויי מים של אנשים  , למ של. המשפטיים היו כו חות  פעול ה אחרים

שהיו שותפים לדעה  שסוציא ליסטים לאומנים  אלה מלכת חילה הצביעו  עבור  חוק   
המטפלים ברפואה  מ שלימ ה והמ ערכת ה חוקית  של  הרפובליקה הפדראלית  

 .ות הלא  רצוייהסיפק ו שיטה ה מב רכת את ביטול הת חר, הגרמנית
 היה גם בדעה 1951,  ביוני3-המשפט של בוואריה מה -פרשנות שבועון בית

 : והיה לו מה לו מר בקשר למ שפט נגד  ברונו גרונינג 
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מאז   . לא קשה לנחש אלו חו גים עומדים  מאח ורי ציד המכשפות נגד איש זה"
שים  בתקופה בה אנ . היו כקו ץ בתח ת עבור  חוגים  מס ויימ ים'  רופאי פלא'ומת מיד 

פי שלא -על-א ף , משפ ט כ זה היה נפתר  במהירות  רבה  יותר',  הועלו  על ה מוקד '
זכויות  הפרט  'אך  בעי דן הו מניט רי זה של  . היה בדיו ק פ חות  מכאיב  עב ו ר הנאשם

משפט   -כאלה לבית' זרים'מזמנים  ,  וה דמו קרטי ביו תר ב כל הדמוקר טיות' לחופש
  41." משמ עתבמטרה להב היר שאין לשחו ת נגד הזרם  מבלי שיטילו בך 

 .  מאמצי ברונ ו גרונינג לק בל  אישור לרפא בשטוט גרט  סב לו מגורל דו מה
 הוא  שוב ניסה לרצות את הדר ישות של הרשויות  1953,  באפריל2-ב

במטרה  לקבל את  האישור  הנחוץ לע בודה  והגיש  בקש ה בהתאם ל טקס ט ה חוקי   
ק  ח וק ה מטפלים ברפואה משלימה  שכבר לא סתר את חו . המשופר בשט וטגר ט

ונתינת , היה עכשיו חלק מה חוק ה ג רמני הפדראלי,  החוקה הגר מנית הב סיסית
אלא היתה כעת די , אישור לריפוי לא היתה יוצאת דופן כפי שהיתה בעבר

ידי מחלק ת  -חו בת ה בדיקה על ,  אך כשברונו גרוני נג הגיש בקשה. רגילה
 . בקשתו  מיד  הו שבה ריקם.  הבריאות הציבורית אפילו לא התקיימה

 שניתנה לכך לא השאירה צל של ספק בקשר לגישה השלילית של הסיבה
 .הרשויות כלפיו

בהפעל ת פסיכולוגיה ה מונית  , ט רבר ה וףהוא הואשם  בכך שיצר א ת  המצבים ב
הרשויות  הרחיקו  לכת עד  כדי  כך שכינו   .  על הקהל ו בכך שהיה  אדיש  לתוצאות

אישור  ומנ עו  ממנ ו א ת ה"  ממלכתית-סכנה לבריא ו ת הלאומית "את עבו דתו  
שלא היו , "רגשיים הבלתי אחראיים שלו-עק ב הכוחות  הרוחניים"הנחוץ לעבו ד 

  42.מספיקים עב ור עיסו ק בשלי חות שלו
שדיווחי העיתונות  ,  טרב רה וףתמוה לכנות את אוסף  הסבל האנושי ב

ה אם סבל וייאוש אלפי ". פסיכולוגיה המונית", הסנסציונית היו אחראים לו
יכ לו להיקרא בביטוי של  , דע  איפה עקב ברונו גרונינגשהופיעו מהש ד יו, אנשים

 ?"פסיכולוגיה המ ונית"
- במינכן  בNeue Zeitung-כתב במכת ב ל .  פרופסור יוסף קלנר מנ

1.10.1949 : 
הרופאים עמו סי ה תעוד ות  עצמם א חראים פ חות  או יו ת ר למספר ה גדול של  "

אני  .  ו  ה חלמהכי הם לא  יכלו לעזור לאל ו שחיפש, האנשים שהקיפו  את  גרונינג 
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בע בר  , משוכנע  שכל אח ד  מאנשי ם חסרי  מזל אלה  שעכשיו  באים לגרונינג 
  43."אלא  מרופאים אח דים , לא רק  מאח ד, חיפשו עזרה וייעוץ 

מי שמכיר את המ טרות וא ת עבודת ו של ברונו גרוני נג יראה בהאשמו ת  
כמ גוחכות   ,  ידי המשרד  לסדר ציב ורי ולבריאות בש טו טגרט-שהועלו נג דו על 

בנו סף לעוב דה שב רור כי הן מבוססו ת רק על גינוי על בסיס הצהרות   . לוטיןלח
 . אנשים שהתנגד ו לברונו גרונ ינג ולעבוד תו מ סיבות  אישיו ת או אידיאולו גיות

באו ניברסיטת  , 1955-59ב מהלך המשפט ש התנהל בין , 1957-מעניין שב 
ות  פרייבורג נעשתה הערכה   מקצועית  בה  ברונו  גרונינג נבד ק לג בי א חרי

 :ר  קורנהובר כתב ו ש היה"פרופסור  יונג וד, הבודקים. פלילית
  44."של אינטליג נציה[...] על הגבול העליון של הרמה  הממ וצעת "

,  וביחס  לעו בדה  שהוא  לא  קיבל אישור  לעבוד  כמ טפ ל ברפואה  משלימה
 : הוסיפו

  45."ייבדקו[...] אנ ו ממליצים שד עות ק וד מות א לה , בהתאם למ מצאים שלנו"
,  ה וא נ סוג  מפעילו תו בביק ורת  מנהלית,  ד חיית הב קשה שלו  ב שטוט גרטלאחר

ולא נקט בצעדים נו ס פים , הדין שלו שעמד לצדו ות מ ך בו-בהתאם לעצת עורך
בכל מ קרה הו א מע ולם לא יכל  באמת   .  לקבלת הכרה כמ טפל ברפו אה משלי מה

ל להזדהות עם עבוד ה זו ורק ב יקש לקבל את הסט טוס ה חו קי שלה כדי לנסות הכ
 . במא מציו להגיע לאלו ה מחפ שים החלמה

סיהאוזן ציין את  סיום  - במ ורנאו1953,   בנו במבר22-ייסוד אי גוד  גרונינג  ב 
האיגוד אי מץ  את הקב וצות הרבות   . שנות ניסיונו תיו לקבל אי שור לריפוי

ברונ ו  . ש ל האנשים שחיפשו החלמה  ואלו שהחלימו, שהוקמו  ברחבי ה מדינה
 . שי הקבוצות  במרכזים השוניםגרונינג הוז מן לנאום במפג 

כ מעט  שנה לא חר שהבקשה לרפא ב שטו טג רט נד חתה ואי גוד   , 1955-ב
".   המשפ ט הג דול"הגיע א ליו כתב האישום הראשון ע בור , גרונינג קם לת חייה

 . משפט זה ע מד לה משיך עד   מותו
רשויות הבריאו ת רדפו  את ברונו  גרונינג  מיום  עבודתו  הראשון עם  , אז

שההתאמה  שלו   ,   עד  מותו  וללא הגנת  הח וק– בהרפורד  1949 באביב  –הציבור 
ראוי להערצה   . לעבודתו  נראית  מפוקפקת  ביותר  מנקו דת ה מב ט ש ל היום

שלמרות הקשיים הא דירים  שהעמידה  בפניו מ ערכת המ שפט הבלתי ג מישה של  
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ל שם ע בודתו לא  היתה ס ובלת  "הוא  לא קיבל אף   הצעה מפתה  מחו , גרמניה
שבה  , בה ה בינו  אותו הכי פחות, זה היה ממש ב מולדתואך . מהגבלות שכאלה
 . הוא חש ב לעבו ד

אחרי כמעט   ,  בקר יילינג שליד מינכן1950,  באוקט ובר5-בנאום שנתן ב
הוא הבהיר את נקודת ה מב ט  , עשר חודש  בהם ניסה לקב ל אישור לרפא-שמונה 

 : האישית שלו בעניין כל המכ שולים התמידיים
שים מ סויימים לא  מרש ים לי לרפא אנשים שוב קי בלתי צו מני עה כי  אנ"

תו דה  לאל שאני יודע  מי  עשה  . לא  מתקבל  על הד עת  להניא בדרך שכזא ת. חולים
כפי , שאף פעם לא חשבתי לנקוט עמדה נג ד אנשים, עליי להדגיש. ולמה, זאת

אך   אינני מתכו ון לתת לאנשים  למנוע  מ מני לבצ ע את   . שהרופאים נקטו  נג די
אמרתי ש אין חו ק  , כ שקיבלתי את צ ו המני עה בה רפורד, ב שנה שע ברה. שליחותי

יש רק  חוק  אחד וה וא הח וק האלוהי   , עבורי. אנושי שיכול לכפות מניעה מסו ג זה
  46."שאינו אוסר על ע בוד תי

 "בלתי אנוכיים"עמיתים 
ברונו גרונינג לא רק היה  למרכז ההתעניינות  ,  כשהוא נעשה ידו ע בציבור
אלא היה ג ם למטרה הראשית עבור  , חפשי החל מהעבור מספר רב של אנשים מ

 . אלו שניסו להתעשר על  חש בון עבוד תו
 :באוטו ביוגרפיה שלו הוא כת ב כדלהלן בקשר לכך

אך , הם כולם התקבצו סביבי  בהבט חות לקבל ע בורי את  אישור הריפוי"
לא חר שהעסק שלהם עלה  , פח ות או יותר, נעלמו שוב כפושעים ח בושי  מסכות

47."שהעיתונות  הזד רזה להגיב לגביה,   או תי עם תד מי ת מפוקפקתו עזבו, בתוהו
  

שהגיע לגרונינג  עם הב טחו ת רבות  בתחילת  , אחד  מאלה היה א וטו  מקלב ו רג
כדי  להתחיל   ,  וניצל את  הביט חון ה מלא  שגרונינג  נתן בו 1949נובמבר  

באופן מ וחל ט דרך   ,  ברונו  גרונינג  שם עצ מו. בפעילויות עס קיות  מפוקפק ות
מקלבורג  ה חליף  את  העוזר ה קודם  של  .  לרשות  מקלבורג  והא יגוד  שלו,  חוזה

.  ואז נס ע לוונגרוג עם גרונינג, באנשיו שלו, טר ב רה וףגרונינג מימי הרפורד ו
ו מקלב ורג דא ג להיות  הד מות   ,  שם הוא  סידר  מפגשים  שב פניהם גרונינג נאם

ו   שהגיע לברונ, כ מעט לא  היה אדם ש חיפש  עזרה. המרכזית סביב  גרונינג
ב משך  חודשים  מקלב ו רג איפשר את הכניסה  . גרונינג ללא ידיעתו  של מקל בורג
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למרות שקיבל הוראו ת  ,  "תרו מות"לנאומיו של גרונינג  כך ש היתה תלויה ב
שהכס ף היה  , הוא  הע מיד פנים. הפוכות מגרונינ ג והד בר נע שה שלא בידיעת ו
היה לשימושו   כש במצ יאות הוא , לצורך הקמת מרכזי ריפוי לשימושו של גרונינג

 .הפרטי
 :ר טרמפלר העיר בקשר ל כך כדלהלן"ד

שהוא  ,  הג עתי למסקנה, זמן קצר לאחר שמ קלבו רג השתלט על הארגון “
התכוון באופן סיס טמ טי לשים מח סום בין גרונינג  ו חבריו לשעבר ו גם אלו  

וה וא   ', הכ ול פועל רק  דרכי':  מ קלבורג  הדגיש  באופן מ תמיד.  שחיפשו ה חלמה
להחליף עם מר  . ליטה זו גם ל גבי כל קשריו האישיים של גרונינגדאג להבטי ח ש
עשיתי  . ומכאן שפרשתי מעב ודתו היו מיומית , הפך לבלתי א פשרי, גרונינג מלה

ש מקלבורג   , ש הגיעו אליי, זאת יותר  מכל עקב  הדיוו חים ההולכים וג וברים
,  שתרומות אלו היו  מיוע דות  להקמת מרכזי ריפוי, הצהיר באופן שיקרי

ואני עדיין , הייתי. מעשה הן היו תשלומי ם גבוהים ביותר עבור הרי פויכשל
ושנא מר לו  שהן היו   , שפעילויות ע סקיו ת אלה הו סתרו  מ מר גרונינ ג,  משוכנע

,   בזמנו גם לא היו הוכחות מ ספיקות עבור מר גרונינג. [...] תרומות בהתנ דבות
אני   . בורגשיאפשרו לו לבטל ללא התראה את החוזה עם הארג ון של מר מקל

 הי תה  ההזדמנות  הראשונה  עבור  מר  1950,   ביוני10-לגמרי מש וכנע שה 
ברג ע שהיו  בידיו ה וכחות   חו תכות לגבי  הפעילויות  ,  גרונינג להיפרד  ממנו

  48." העסקיות  של מר מ קלבורג
שחברה שלה רצתה להיפגש עם ברונו גרונינג  , גרטה הויזלר סיפרה לי
, כשהיא נכנסה לבית. 1950ל ד באביב יד מיטנוו-וביקרה אצלו בקלייס על

שגרונינג לא היה שם וביקש ממנה   , הוא  נתן לה להבין. מקלבורג קי בל אותה
היא  עמ דה על  כך שברצונה לראות את   . סכום כסף  גד ול כדי לארגן  איתו פגישה

הדבר הו ביל לויכוח א ו תו שמ ע גרונינג  בח דרו  . ברונו גרונינג  וסירבה לשל ם
הוא מי ד ה זמין אותה לבוא איתו  ,  ר אה את האישהכשהוא. בקומה הראש ונה

  49.והיא ישבה ודי ברה איתו ב מ שך שבע שעו ת מ בלי שביק ש ממנה  פרוטה
 . מק לבורג המשיך לג בות כספים,  אך בהעדרו של  גרונינג

הוא  דיוו ח  . ני סה ליצור קשר עם גרונינ ג ונ סע ל מיטנוול ד. קרל פורסטר מ מ
 : על חוויותיו 
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 כשנהגתי  במכ וניתי למיטנ וולד כ די 1950מצע מאי  זה חייב  היה להיות  בא "
היה על כל המחפשים החלמה להגיע  למשרד בבית ההארחה  . לפגוש את גרונינג

מ קלבורג  . א מרתי לו  מה  שרציתי.  מקלבורג,  שם פגש תי את  ה מנהל".  לנדס"
 מ ארקים  1000הוא לא  יכל לארגן ד בר וביקש  , שללא ת שלום  משמע ו תי, אמר

לכן הוא הוריד את .  היה ביכולתי לשלם סכום שכזהעניתי שלא. גרמניים
הוא הצהיר , כשאמרתי שא ני עדיין לא מסוגל לשלם זאת.  מארק700-הסכום ל

הסכמתי לשלם לו סכום  .    מארק400היה , שהתשלום המינימלי להב טי ח פגישה
  50."זה

שהצהירה כי , אוט ו מקלב ורג כתב  קבלה, כמו בהזד מנויות ק וד מות ר בות
אך  מר  . יה תרומ ה עבור  בניית מרכזי ריפוי עבור  ברונו גרונינגסכום זה ה

שאסור היה לו לומר  "פורסטר הבין שהדבר לא היה נכון כשמקלבורג הוסיף  
51."לגרונינג בקשר לסכום הכ סף  ששילם

  
סיפר סיפור דו מה בק שר ,  חבר  קבוצ ת העבו דה בז מנו,  אילס לונבורג

 : למקלבורג
מה גו בה  ,   לב קש  מאלו ש חיפשו החל מהכבר שמעתי  שמ קלבורג הי ה אמור"

. הו א יעץ להם ללכת הביתה, ואם  הן נראו נמוכות מדי, התרומות שיכלו לתת
מקלבורג  אסר  עליי לחלו ט ין להרשות לאיש  חולה כ ל גישה לגרונינג  ללא  

,  לדעתי. על כל אדם  שכזה  היה תחילה לעבור  דרך ידיו  של מקלבורג . ידיעתו
גרונינג ידע ש מקלבורג  .   היתה גב והה מ ספיקהדבר היה אז תלוי אם הת רומה

אך הוא ל א ידע על האופן שבו . קיבל תרומות מהא נשים שחיפשו החלמה
לעיתים  קרו בות  גרונינג א מר ל מקלבורג  שהיה  מעדיף  לא לק בל  . מקלבורג  פעל

כסף עב ור טיפוליו  ובשום  פנים ואופן אס ור היה  שתרומה ת היה קשורה   
  52."בריפוי

, קלבורג  ביקש סכום כסף ג דול מבע ל של אישה חולהבהזדמנ ות אחרת מ 
מקלבורג לא   ,  כשהוא הביא  את איש תו ל מיטנוול ד. שהאיש לא היה  מוכן לשלם

זמן  קצר לפני כן היה  . אמר לגרונינג  שמישה ו ה מח פש החלמה  רוצה לראות  או תו
כך גרונינג פגש אישה זו ב מקרה  -כמה ימים אחר . ויכוח לוהט בין שני הגברים 

  53.לבקש תה הוא התפנ ה באופן מיידי לטפל בה  מבל י לבקש תשלוםובהתאם 
,  מקלבורג  סרב לתת לגרונינג את פירוט המצב הכלכלי של האיגוד בטענה 

מקלבורג   .  היה עליו רק לעבוד עבור האיגוד, שלמימון לא היה שום קשר אליו
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וחזר ש וב ושוב ש על גרונינג  , שהא חריות הכלכלית היתה רק עליו, הדגיש
רק ז מן קצ ר לפני שנפרדו באמצ ע  .  כז בחוב ותיו  בהתאם  לתנאיי החוזהלהתר
בשלב זה  המצ ב  .  ה וא היה  מ וכן לתת  לברונו  גרונינג  את ה מידע  הזה, 1950

  54.הכלכלי של האיגוד שלו היה  נוראי
אך מקלבורג לא היה האד ם הראשון והיחיד לנצל את הביטחון שנתן בו  

אלו  , שט ח ה מיי די סביב  גרונינגכבר בהרפורד לכ מה מה עוזרים ב. ברונו
 .שחיפשו החל מה היו פ חות  ח שובים מהרוו חים האישיים  שלהם

לעיתים  קרובות  הכי לה סכומי  כסף  ק טנים  , הכמות ה אדירה של  דואר  ש הגיעה
 . שהיה מאו ד מפתה ע בורם לנ וטלם לעצמם

 :גרונינג העיר בעניין זה בא וט וביוגרפיה שלו כדלהלן
היה לפתוח מכת בים אלו רק  , יות שליבהתאם להוראות ה ספציפ, לכן"

היה לרשום את . כי הם  בעיקר הכילו תרומות כס פיות, בנוכחות שני עדים
זאת לא היתה ה סיבה  ; הסכומים ב ספרים כדי להיענ ות לתנאים שקב עו הרשויות 

הדבר  היה גם  כדי  למנוע  מהאנשים  הפותחים  א ת המכת בים  מלהתעשר  ;  היחידה
  55."מהכסף של העניים ש בעניים 

ש מיד ט  . שמיד ט היה  מ מונה על ה אנשים העובדים  עבור  גרונינג בהרפורד.א.א
היו  . המאר ח  של ברונו גרונינג, קיבל את הדואר ו עבר עליו  יחד עם  מר הולס מן

 המכתבים   1000-2000-גם עוזרים אחרים שניסו לפתור את הקשיים שנוצרו מ 
.   רה והחלמהשהגיעו מידי יום והלח ץ המתמי ד של מסות האנשים  שחיפשו עז

ברונו   .  קערת פירות ע מדה  בבית ו ש ל הולסמן  וכמה  מה מבקרים  שמו  בתוכה כ סף
הו א שילם את  , גרונינג פתח  חשבון בנ ק וכ שהוצאות ניהולו הורד ו מה חשבון

היה על המפק ח  קונס ט בהר פורד לקבל כספים אלו   ,  בין השאר.  ההפרש מכיסו
56.למטרות צד קה

  
הכס פים שנכנסו נרשמו  ,   גרונינגבהתאם להורא ותיו  של ברונו, תחילה

אך  ההיעדרויות התכופות של ברונו גרונינג והלחץ של  . בספרים בנוכחות עדים
.  ו גרם לכך ש ע וזריו הרוויח ו  מהמצב , ההמונים הי קשה עליו  לשמ ו ר על הס דר

 .אי שר או תן עבורי, שבימי הרפורד היה  עד לתופעות אלה, .ר ל"ד



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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ת ברונו  גרונינג  מקב ל כסף או נוש א עליו  הוא הדגיש  שהוא  מעולם לא  ראה א
הכספים שניתנו  כתרו מות כש גרונינג עב ד בהרפו רד או כשהגיע ו בז מנו  . כסף

ראיתי זאת פעם בעצמי וזה לא היה סכום חסר  . ידי עוזריו-ניטלו על "בדואר 
  57."ערך

למרות . ש מיד ט  נשאר שם.א.א, לאחר שברונו גרונינג הור חק מהרפורד
המוני אנשים  עד יין התקהלו מח וץ לכיכר , רונינ ג המ שיך הלאההעובדה ש ברונו ג

 .  וכ מויות ה דוא ר לא פחתו7. וילהלם מס

שמי דט ל קח  כמה אלפי מכתבים  , שלא חר  שגרונינג עז ב, לאחר מכן התברר
.   הוא  הכניס את  הכספ ים לחשבון ה בנק שלו. ואת  רוב ה מס מכים)  שלא נפתחו(

ששלחו  אנשים א סירי ) ' וכו , וצרי  מזוןמ,  סיגריות(הוא גם נ טל  מתנות  שוות  ערך 
58-62.ידי מספר ע דים-הדבר א ושר בשב ועה ע ל. תודה על ק בלת בריאותם  מח דש

  

עוזר גם בהרפורד וגם , .אריך ק. כמה עוזרים  מילאו את כיסם, טרבר הוףגם ב
 :נזכר, טרבר ה וףב

אני יכול  .   ולק חו כ ספים מהציבורט רבר הוף חווינו  אילו  שרלטנים הופי עו ב"
ומ בלי  ) של גרונינג( בשימוש ש מו טרב רה וףפר לך סיפורים איך עשו כסף בלס

בזמנו  אנו  עצמנו  לא היינו  מו דעים  לכך . בחלק ו זה  היה ל גמ רי פלילי.  ידיעתו
  63."עד שהמש טרה פתאום  גילתה זאת, כלל

שוב ושוב אנשים  מחפשי ע זרה והחלמה הגיע ו לעוזריו של גרונינג והציעו  
כמה  עוזרים יכלו לעמוד בפני הצעה   . ה מ ועדפת אליולשלם כדי לזכות בגיש

 .שכזו

 : היה אדם  שליווה א ת גרונינג ללא מ חשב ת רווח   בלבו. אריק ק

הם הציעו לנו את . יכולתי לזכות בכ ל. לא לק חתי דבר. לא לקחתי פרוטה"
אך שלושתנו  . אם נאפשר להם להתקבל אצלו, מפתחות  מכוניותיהם ויהלו מ ים

אי אפשר היה לעשות דבר . היינו איתנים) ים א חריםהוא ועוד שני עובד(
  64."בנדון

איתו עב ד ברונו  , יו גן אנדרלי ן, אפילו המטפל ברפואה  מש לימה במינכן
 כדי לקבל איש ו ר שיהיה מוכר כמטפל  1950גרונינג מא וגו סט ע ד אוק טו בר 

עקב נוכח ותו של  . ניסה לה רוויח כספית מקשריו עם ג רונינג, ברפואה משלימה



 231 "בלתי אנוכיים"עמיתים 

כך , הפרקטיקה שלו ה רקיעה שחקים כפי שמעול ם לא היתה בעבר, ינגגרונ
65.ולציידה) על אגם ש ט רנברג(שאנדרלין יכל לקנות לעצמו  וילה בפלדפינג 

  
הדין -עורך , ר  טרמפלר"ד,  1950כשגרונינג עזב  את אנ דרלין באוק טובר 

כך ששניהם  , והעיתונאי השתוק ק לעזור לו אחרי שהוא החלים מפצעי מלחמה
ההארחה של הרוזנת   -המפגשים א ורגנו  בבית . פלו בקהל ב אופן ישיריט

מאות  אנשים השתתפו  , וב מ הלך כמה מה חוד שים הבאים , וייקרסהיים בגרפלפינג
  3גבה ד מי כניסה  בסך  ,  וכדי לכסות  את ההוצאו ת,  טרמפלר ד אג לארגון. בהם

שהיה   אך הוא כיב ד את רצון  גרונינג שאנשים . מארקים גר מניים עבור הנאו מים
  66.לא ישל מ ו דמי כניס ה, להם רק מעט כ סף

כי הוא  האמין  שלמד  מ מנו  מספיק  כדי  ,  מאו חר יותר  טרמפלר נפרד  מגרונינג
67.שגם הוא  יוכל לרפא

הוא ה ת קבל לשורות  המ טפלים ,  שלא כמו  ברונו  גרונינג 
 . ברפואה משלימה

השוני ם סביב גרונינג זכתה ב דיווחים שונים  מידי  " ה מנהלים"עבודת 
אחרים האשימ ו אותו   , כמה עי תונים הפרידו בין גרונינג לבין עוזריו. עיתונותה

 . בהתעשרות  מכספי אלו ש חי פשו החלמה
מר וויח ים :  25.09.1949- בשטו טגר ט  מה Wochenpost-כותרת הסיפור של ה 

 רו פא ה פלא ה בל תי אנ וכי  וה רו וח  המ אושר ש לו  יב וא.  גדולי ם סביב  גרו נינג
 כפי שהם  –הריפ ויים שלו  .  שגרונינג  הוא  תופעהאין כבר ספק  לגבי  העוב דה "

שע ד ע תה שפט  אותו  באופן  , והדבר  נשאר  בידי ה מד ע,   הם  מציאות–משפיעים  
אך יש צורך בביקורת  דחופה לגבי  דרך עבו דת  . להס ביר החלמ ות א לה, סקפטי

אלא בה חלט כמ ה מ מ נהליו הרוויחו  מיליונים , לא גר ונינג. הפמליה של גרונינג
גרונינג ת מיד סר ב להפוך את יכולותיו ,  בהתאם לידוע  עד עתה.מהריפויים
 שרק –לכן יש עוד סיב ה פחותה לאלו  . כפי שבקלות יכ ל לעשות, למסחריות 

 להרוויח  –ראו ביכולותיו הבלתי רגי לות של אדם כאמצעי לני צול מס חרי 
ש נסע לרוזנהיים כשאול  , הכתב המיו חד  שלנו. מהסבל של הא נשים החולי ם

לא יכול היה  ל החמיץ   מורכבות  זאת  של ב רונו גרונינג  ללא  מילות  ,  ולוחזר כפא
  68."אזהרה

ר ופא  הפ לא  ,  גרו נינג  במסע  בי זה  נוסףמצאתי  מא מרים שכונו  ,  בעיתונים א חרים
 Passauer Presse- ה.עסק  טוב  עב ור  רו פא פ לא ו פסי כיאטר , נוהג  באופ ל ק פיטן
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בדעה  שהוא  "  עי  דברחוגים  מיוד "  הרחיק  לכת ע ד להצהרה ש4.04.1957-מה 
  69."היה א חד ה אנשים  העשירים ביותר במ ערב גר מניה) "גרונינג(

בקריאה  .  כרו וחיו   של גרונינג, הציגו את הרו וחים  הכספי ים של מנהליו
ברונו גרו נינג הוא שם , 1955-1959הפותחת של כתב האישום  של משפט 

למו ת  ע בור הה ח" תשלו מים של  כמ ה מא ות אלפי  מארקים  גר מניים"בצבירת 
זה היה ב דיוק בת קופת הז מן שבה   . 1950 וס וף 1949עליהן השפיע בין דצמבר 

אוגוסט  (ו אז יוגן אנדרלין )  עד א מצע יוני1949נוב מבר (התחילו אוט ו מקלבור ג 
  70"לצבור  כמה מא ות אלפי מארקים  ג רמניים) "1950עד אוק טובר 

מ עותיים  הוא פדה תשלומים מש" טען שלמד מאו חר יותר שWeser Kurier-ה
71"שלו'  נ אומי  הא מונה'עבור 

- הופיע כדלהלן ב Konstanzer Sonderpost  -וב  
15.05.1950 : 

שגרונינג יוע מד  במ ק ומו למ ען האנושות  (...) אנו המרפאים מ בקשים  "
ברור שאדם ר גיש אינו  מ תייחס  ברצינות לכדורי  !   וכן למען עצ מו,  הסובלת

יכול לתת  לכולם 'או מר ש הוא גרונינ ג . 'לכרזות וכד ,  לת מונות, אלומיניום
,  בהת א ם לסרט' . יכול הפקיד בידיו-אנרגיות שהכל ,  על ב סיס  סוציאלי, בחינם

או כוונת ו לאלוהים  , האם הוא  מתכוון לאלוהי ם הקתולי או  הפרוט סטנ ט י
יכול והבסיס  הסוציאלי לש יטות גריפת  -מה  הק שר בין הכל, בכל מקרה? אחרים

  72"?ההון הדוח ות
 . בניגוד  מ ביש לתדמית ו העצמית  של ג רונינגהצהרות שכאלה הן

גישתו לכסף  מוצגת בצורה  מאוד   , 5.10.1958-בנאום שנתן בספרינגה ב 
 :ברורה

. אין מספיק כסף לשם כך, אף א חד לא יכול לקנות בריאות, חברים, לא "
כאבן  ,  הוא גם  ני תן לנו מאלוהים כך שיהיה  לנו משהו  ביד. כסף הוא  ארצי

לעש ות פעמיים  עס קים עם   , עכשיו. [ ...] גיבוי  לכסףמ טבע ות הן  ה. נדירה
עכשיו , יש לך  הכל, הנה': ידי כך שנותנים לו כס ף ש כבר שייך לו-אלוהים על

? לא? כן? הא ם אתם חוש בים שזה מה ש אלוהים רוצה, ח ברים' !תן לי בריאות
אני נותן לך  . יופי': אך א וי לו  למי שלוק ח כסף  זה וא ומ ר. אינני חושב  כך

.  כמובן שאין לו בריאות והכסף שלו נעלם. תן לי את התמורה הכספית, בריאות
  73. "הוא נמצא אצל הא דם השני
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ניתן להראות ש מיום  , מהצהרות שניתנו  ת חת ש בו עה ודיו וחים של  עדים ר בים
ברו נו גרונינג נשאר נאמן , העבודה הראשון שלו עם הציבור עד יום מותו

 .ה לריפוילעקרונותיו ו מעולם לא לק ח  כסף בת מור
-שהוא נתן תחת שבועה  ב , הוא הראה לי הצהרה,  .במהלך שיחה עם אריך ק

14.06.1950 . 
 : הנה ציטטה

 : אני נשבע בהן צד ק ש"
מר ברונו גרונינג מ עולם לא ביקש כסף  , מאז שהח ל לרפא,  בהתאם לידיעתי"

 . ומעולם לא היה לו כס ף
יו  מיוע דות  שה, מר גרונינג נתן הורא ות  שיירשמו ההכנסות  מהתרו מות"

הוא ג ם לא ידע באלו סכומים  . הוא לא לקח דבר  מסכו מים אלו לעצמו. להוצאות
 .היה מדו בר

 . [ ...]בדרך כלל הוא לא התע סק  בכתובות  ובמ סמכים"
,   בנוב מבר10- עד ה1949ל כוללת את התקופה שבין יוני "ההצהרה הנ"

1949".74  
 מארק  25י פלוס  מאר ק גר מנ1000אוטו  מקלבור ג הקצה לעצ מו  הכנסה של 

גם   . מ חצית  סכו ם זה עב ור אישתו ,  ובנוסף 75עבור כל יום  בו  נעדר  מהע בודה
גר ונינג לא  קיבל  דמי  כיס  ,  לע ומת  זאת. העוזרים שמינה  קיבלו  מ שכו רות הולמ ות

מ קלבורג  רק שילם  ע בור מ קום הלינה  שלו  . כספיים מהאיגו ד של  מ קלב ורג
76.בפני הציבו רבמקו מות  בהם הוא  סידר עב ו ר גרונינג לנאום 

  
ושהיה עד , 1949שהיה המארח של גרונינג בקיץ וסתיו , .רד וסטפס מה'ריצ

." גרונינג תמיד סרב לקבל כסף"הדגיש ש, לאסיפות האדירות במספר בפני ביתו בזמנו
  77.הוא מיד ביקש ממנו להחזירו, כשהגיע כסף עבור גרונינג, להפך הוא הנכון

.  אמר דברים ד ומים,  טר בר הוףלי מה בשאי שתו הח,  .הנס טא ובנברגר  מס
כך -וזמן קצר א חר , גרו נינג קיבל את  הזמנת ו לבק רו,  טר בר הוףלאחר אירוע 

הוא יכל לראות איך גרונינג . מ צאו את דרכם לביתו, אנשים שחיפשו החלמה
  78."תמיד  סרב לקבל הצע ות כס פיות"

תמי ד אלו  שזכו  , 1950 עד  סוף  1949כשה עבוד ה ג דלה ממרץ  , בהתחלה
79. הציעו לו  מקום  מגורים, בהחלמה  ואלו ש חיפשו החל מה

 , בחודשים הראשונים 



Be
i d

en
 P

as
si

on
ss

pi
el

en
 in

 O
be

ra
m

m
er

ga
u

 

ות
שני

רג
ת 
צנו
ס

/
או
רג
רמ
וב
בא

ת 
בו
לה
הת

ת 
או
מל

 
H

ei
lu

ng
ss

uc
he

nd
e 

am
 T

ra
be

rh
of

 S
ep

te
m

be
r 

19
49

 

וף
רה
רב
בט

ה 
למ
הח

שי 
חפ
מ

 ,
ר 
מב
פט
ס

19
49

 
Ei

n 
G

eh
ei

lte
r

 

ים
חל
שה

ם 
אד

 
G

eh
ei

lte
 in

 H
er

fo
rd

 

רד
פו
הר
 ב
מו
לי
הח
 ש
ים
נש
א

 
D

an
k 

ei
ne

r 
G

eh
ei

lte
n

 

מה
לי
הח
 ש
שה
אי
 מ
דה
תו

 H
ei

lv
er

bo
t i

n 
H

er
fo

rd
 

ור
יס
א

רד
פו
הר
 ב
פוי
רי

ל 
 ע

 
Ve

rb
ot

ss
ch

ild
 in

 H
er

fo
rd

 (1
94

9)
 

ד 
ור
רפ
בה

ר 
סו
אי
 ה
על

ט 
של

)
19

49
  ( 

O
tt

o 
M

ec
ke

lb
ur

g 
m

it 
Fr

au
 z

ur
 Z

ei
t d

es
 P

ro
ze

ss
es

 1
95

7-
59

 

פט
מש
 ה
פת
קו
בת

תו 
אש
ג ו
ור
לב
מק

טו 
או

 ,
19

57
-

59 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

 u
nd

 E
ug

en
 E

nd
er

lin
g 

19
52

 

נג 
לי
דר
אנ

גן 
ויו

נג 
וני
גר

נו 
רו
ב

19
52

 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

 v
or

 G
er

ic
ht

 

פט
מש
 ב
ינג
רונ
ו ג
רונ
ב

 
Ei

n 
do

rn
en

re
ic

he
r 

W
eg

 

ים
חת
חת

ך 
דר

 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

 u
nd

 F
ra

u 
Jo

se
tt

e
 

תו
אש
ג ו
נינ
רו
ו ג
רונ
ב

'ז, 
זט
ו

 
Br

un
o 

G
rö

ni
ng

s 
G

ra
b 

in
 D

ill
en

bu
rg

 

ינג
רונ
ו ג
רונ
 ב
של

רו 
קב

 



 235 "בלתי אנוכיים"עמיתים 

80.הלוו ה לו את  המכוני ת בה  השת מש,  מישהו שזכה  בה חלמה
בהרפורד אנשים   

כשהוא   . לאו  הוורט , הוא היה ה אורח  של ב על המ קוםט רב רה וף  ב. הביאו לו  אוכל
ר "ד , פרד ממ קלבורגכשהו א נ. ה ארגון  שלו סיפק לו מג ורים, עבד עם  מקלבורג

קלנר '  הוא גר   עם מר  וגב , 1954/55עד  , כך-אחר . טרמפלר טיפל בו  ב גרפלפינג
81.שם היה עליו לשלם שכר דירה, יד מינכן-בגרפרת על

כשהוקמו הקבוצות   
הוא הת קיי ם מהתרומ ות בת מורה  . הוא  ביקר בהן  באופן קבוע , הראשונות

.   מ אנ שים שהוקירו לו תודהכשמידי פעם  הוא קיבל מתנות כ סף, לנאומים שלו
הדין שלו -כפי שעורך, למרות ז את . הצרכים האישיים שלו היו לגמרי מינימליים

הוא  היה רשום  כיאות  , 1951/52-ה דגיש ב משפט  ב ,  ר  ראוס"ד,  מטעם  ההגנה
  82.בהתאם לדרישות  מס ההכנ ס ה

,  מ טרתו הית ה לתמ ו ך כלכלית בגרונינג.   הו קם אי גוד  גרונינג1953בנובמ בר 
ידי תשלו מים -האי גוד   מומן  על .  שיוכל להקדיש  את כל  זמנו  לשליחות וכך

מימנו  את הנסיעו ת של ברונו   ,  ל"ותרומות  שהחזיק ו את ה קבו צות בגרמניה  וב חו
 .גרונינג ואת ה וצאותיו האישי ות

הוא עבר לגור ב מחצית בית קפול  , אחרי שהת חתן  מח דש, 1955-ב
הוא החלים  .  השנייה  של הביתגר במ חצית, מר באואר, בעל הבית. בפלוכינגן

ידי גרונינג ועמ ד על כך שהוא רצה לתת לו את המקו ם כך שיהיה לו בסיס -על
  83.אך סי דר לשלם עבור ו בהתאם ליכולתו, גרונינ ג לא קיבל הצע ה זאת. שקט

שאיפ שרה לכמה עית ונים  ,  "קפיטן"אופל , המכונית  בה נהג  מ אוחר  יו תר
ידי אנשים ב מרכזים השונ ים בגרמניה  -על ני תנה לו ,  להגיע למס קנות  מו טעות

  84.שביקשו  שיבוא לנא ום בפניהם בהפרשי זמן קבו עים, ל"ובחו 
כי היה עליו , בשנותיו הא חרונות  מצבו הכ לכלי של ברונו גרונינג היה בכי רע

ו בעקב ות  חוסר ה גמ ישות של  , הדין שלו והיו לו ה וצאות  נוספות-לשלם לעורך
. הוא רק קיבל ת מיכה כלכלית בלתי סדירה, ינגהאדמיניס טרציה של איגוד ג רונ

ורבים  מהם עזרו לו  ב מתנות   , לפעמים הוא נאלץ  לבקש  הלוואה  מח ברים
בנוסף לכך היו לו הוצאות בעקבות ת ביעות  העוזרים לשעבר שזכו . כספיות

.   תב עו או תו לאחר שעז ב אותם, למשל, ה מאר חים שלו  בהרפורד. במשפטים
,   שי מוש ב חדרי ביתם  ולזמן או תו בילו ב מחיצתוהדין לעבודה הם  טענו ל-בבית 

  85.ועד מ ותו היה עליו לשלם ל הם מידי  חודש
מראה עד כמה שט חיות   , שה וא בניגו ד גמו ר לסיפורים בעיתונות, ח זה"דו

 . ודעות  קדו מות יכולים לעוות  ולסלף עוב דות



 נטגוניזם וכוחות הנגדא: 5פרק  236

 נקמת מנהלים לשעבר
ו זאת עבור  ברגע שהאנשים שהתנדבו  לעזור לברונו גרונינג הראו שעש

הרווח הכלכלי האישי שלה ם והם עזב ו אות ו לא חר שה תגלו מ עשיהם ה חשאיים  
אז הם  בעיקר  . לעיתים  קרובו ת הם הפכו לאויביו ה גרועי ם ביותר, הערמומיים

העית ונו ת אספה  סיפורים אלו . האשימו א ותו  במזי מות  בהן הם עס קו בעצ מם
ה לנזק  עצום  עבור   מבלי להטרי ח  עצמה  בהב דלים בין הא מת לש קר ו בכך ג רמ

, למ של, נקו דת המ בט  של מקלבורג. תדמיתו הציב ורית של ברונו גרונינג
 :הובהרה בהצהרה הבאה שני תנה לאחר שנפרד מ ברונו ג רונינג

  86."אני אשבור כל עצם בג ופו . אני אקרע את  גרונינג לגזרי ם"
אנדרלין הפך זאת ,  המטפל ברפואה משלימה, כשגרונינג עזב את אנדרלין

לכמה   אנשים פרטיים ולכמה  , קו להש מיץ ולהוציא ע ליו דיבה לרשויותלעס
  87.עיתונים

-ההאשמה ה גדולה  ביותר נג ד  גרונינג ב משפט  הגד ול הית ה גינוי שנעשה  על
ש ני אנשים אלו הא שימו  .  ידי אנדרלין והצהרה כתו בה  של מ קלבורג ל ממשלה

 .אותו בהרג  מתוך הזנ חה  במק רה של רות קופוס הצעירה  מסקינ גן
כיון שהאשמה זו בכתב האי שום קיבלה כיסוי עיתונאי נ רחב ולעיתים קרובות  

 . אני נאלץ להדגיש את  האירו עים שקרו בז מנו,  הוצגה באופן מ אוד לא הו גן
ידי -נכח ב מ פגש שאורגן על, עוב ד  בבנק להשקעו ת, אמיל קופוס  מס קינגן

17-ת ו בת ה ליוו תה אותו ב.  ב בד וי סי1949מקלבורג  והולס מן בתחילת נ ובמבר 
 . שסבלה  מש חפת בשת י הריאות והוא קיו וה שתזכה  בהחלמה , רות, 

 איש ב מפגש  ומי ד רות  קופוס  משכה  את תש ומת   ליבו של ברונו  25-היו כ
לא חר המפ גש  . כי היא יש בה ב שור ה הראשונה כשהיא  עטופה  בשמיכה, גרונינג

א  יכל האינ טואיציה שלו  א מרה לו ש הוא ל. גרונינג נכנס  לויכוח  עם  מק לבורג
אך  מקלבורג   . לעזור לרות בשום דרך והוא  אמר זאת למקל בורג בא ופן חד ו חלק

היה לו עניין גדול במקרה  . המשיך לעמו ד על כך שהיה על גרונינג לרפא אותה
הוא היה  , זה וכיון שאשתו החלימה ב מפגש שבו גרונינ ג אפילו לא היה נוכח

ברור היה שהוא דיבר  . ךמשוכנע שהו א גם יכל לרפא צעירה זו אם הוא רצה בכ
 . עם האב והב ת לפני המפגש ו הביע בפניהם ביט חון זה
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רות קופוס  , המקלבור גים ואביה, בויכוח מ אוחר יותר עם ב רונו גרונינג
שמצבה הבריאותי  כבר השתפר והיא באותו ז מ ן האמינה לגמרי שהיא   , הצהירה
ם היו   האב וה בת הב טיח ו לגרונינג שהוא זכה  בבי טחונם ה מלא וה. תחלים

שהוא היה תקוותם  , הם הדגישו. משוכנעים שהוא יכל לעזור ויעזור להם
היא   הבהירה במיו חד  שהיא  . כי הרופאים הרי מו ידיים לג בי רות, האחרונה

,  גרונינג לא  רצה לרמוס  את  תקו ותיה.  התנגדה  לחלוטין  לכל טיפול  רפואי נוס ף
 את  אפשרות   בפניה הוא  לא ביטל. אך יעץ לה ל חזור ולקבל  טיפול רפואי

אך לאביה הוא  א מר שהרגשה  טובה אין פירושה שמצבה  היה טו ב  ,  החלמתה
בזמנו   .  והוא ביק ש מ מר ק ופוס ל קבוע  עבורה ב דיקה  חוזרת  וצילום רנטגן

 . אך האב  סרב לה, התפנתה מיטה  בסנ טוריום וה רוולד
כך בינו ל בין אמיל  -מקלבורג  לא הראה  לגרונינג  את ה התכתבות  שב אה א חר 

,   גרונינג גילה את עניין  המכתבים של קופוס1950 בא מצע מ אי רק. קופוס
מ קלבורג הב טיח  , ללא ידיעתו  של גר ונינג. שהתחנן לחי דוש הקשר  עם  גרונינג

ואז  הזכיר לגרונינג  בק שר למח וייבותו  להיות   , ש גרונינג  יבקר  אצלו, לקופוס
יו  וה וא הת חיל ללחוץ  על,  לרשותו הג מורה של  איגוד   מקלבורג  בהתאם  לחוזה

י גיע להסיר  "דבריו לקופו ס היו  שגרונינג .  לבקר בבית  משפחת  קופו ס  בסקינגן
היא התחילה  . הוא  דרש שגרונינג יאשר זאת  ב פני רות". את שאריות המ חלה

 .לבכות וגרונינג ראה שי אלץ  לאשר את דברי מ קלבורג כד י לא לאכזבה
,   יהלמרות הצהרת דעתו של גרונינג בבד ויסי שהוא לא חשב שהילדה תח
הו א  . מקלבורג  המשיך לכתו ב לק ופוס שגרונינ ג הא מין שבקר וב תגיע  ההחל מה

,  אפילו הציע לבחורה הצעיר ה מיטה  בסנ טוריום של אי גו ד מקל בורג ב מיטנ וולד
  88.למרות העוב דה שה סנטוריום  עדיין לא היה קיים

ולמרות שמצ בה הבריאותי  של רות לא השתפר בעקב ות טיפול רפואי לו 
מקלבורג  היה נ ח וש להפוך א ת ה חלמתה   ,  ים  וה משיך  להתדרדרזכתה ב משך שנ

 . 1949לאטרקציה עבור האיג וד של ו שהיה אמור לק ום בנוב מבר  
באמונה פנא טית הוא   .  אמיל קופוס  כבר לא דאג  לאשפז את רות ב סנטוריום

רו ת סבלה  בעבר  מ טיפול .  ובתו נא חזו  בא מונה  שרק  ג רונינג יוכל לרפא אותה
-חולים ב -כשהיא   אושפזה בבית . האפ שרות לעבור ניתו חרפואי מכאיב ו חרדה  מ

צעי רים רבים בני גילה  מת ו כתו צאה מניתו ח זה  ועכשיו   , 15 בהי ותה  בת 1946
 הוריה  1950רק לקראת סוף  דצמבר . היא המשיכה לסרב לכל טי פול רפואי
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  30-היא נפ טרה ב . ואז זה היה  כבר  מאו חר  מ די,  בקשו  עזרה  מרופא ידו ע
 .  מחלתה בדצמבר כת וצאה מ 

,  למרות שלא ניתן היה להאשים את ברונו גרונינג ב מו תה של רות קופוס
הכיסוי העיתונ אי דיבר בשם עצמו עם . האישום בדיוק התאים לחוגי ם מסויימים

אמונ ה  עיו ור ת  עו לה  בנפ ש ר ופא  הפ לא גר ונינג גר ם למ וו ת גר ונינג  : כותרות כגון
 . ו ת אמונה  ה ורגתג ר ונינג מאפש ר  ליל דה  למ עומד  בפנ י האשמ ה חמו רה

,  התחילה דעת  הקהל שה ושפעה מהעיתונ ות, לפני תחילת המשפט הראש ון
ר וב העורכים לא  ראו זא ת כח יוני לראיין אותו  באופן . וחשבה  את  גרונינג  לאשם

הם פשוט  ציטטו  את  ההאשמות  של עדי  התביעה  שתועדו  בכתב  האישום   . אישי
 . והדפיסו את ה מכתבים הנ וא שים של האב

 20- ב Hamburg Echo-הופיע  ב , בעיתונים רב ים אחריםמאמר  שחזר  
מין ( יצי רת  המו פת  של רס פוטין הג רמני:  ת חת הכות רת האירונית1957בפברואר 

עיתון  זה חשב שהיה רשאי  ,  מבלי  להכיר את העובדות). קוסם ב סיפור ילדים
משפ ט ק ופוס  נגדו היה  א מור להת חיל . לשפוט את  ברונו  גרונינג  ב אופן ציבורי

 .כך והיה אמור להס תיים בזי כויו-שה  חו דשים א חררק חמי
  18-  הק ור בן של  רספ וטין הגרמנ י ה יא רו ת ק ופ וס בת  ה :אחת הכותרו ת היתה

89.ששילמה  בחיי ה ע ל אמונת ה  באיש הפ לא
הכתב  , בשורות הפותחות של המ אמר 

הוא כת ב שאיב חנו ש חפת אצל   . הראה שהיה לו ידע  מוע ט ב קשר לרקע המ קרה
 .  1946- היתה  בסנ טו ריום בושכבר, 1949-רות ב 

תחזיות מ חלתה שב מהלך השנים שבהן קיבלה טיפול רפואי גרמו 
 :תוארו בא ופן מו ט עה, להתדרדרותה עד  שמצבה  הפך לקריטי

עליך להישמע  באופן  '.   יש  לבטל ריאה א חת: לרופאים היתה רק הצעה  אחת"
ך  תו, אז . מדוייק להוראו ת הרפואיות  ולהישאר תחת השג חה ר פואית צמודה

ה בטי חו  ' תהיי ב חורה  צעירה בר יאה לחלו טין,  שלוש עד  ארבע  השנים
  90."הרופאים

אך  , זאת היתה  הצהרה שאף  א ח ת מרשויו ת הרפואה  לא העי זה לומר  במשפ ט
 :ח ה מ שיך" הדו.  המילים יצאו בשמ חה ת חת ע טו של העיתונאי

  ...'אך בשני תנאים, 'אמר האיש שעשה פלאים' אני יכול לעזור ואעשה זאת'" 
ברונו גרונינג  מ בקש ש מעב ר האוויר בריאה הק ורסת יי שאר פתוח  ושאף רופא   
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רק  כשכבר לא יכלה להגן . הילדה ממ שיכה להתדרדר. [...] לא יטפל ברות שוב
כבר מאו חר מדי   . הוא יכול רק למשוך בכ תפיו. נועצו ברופ א, על עצמה יותר

של רספוטין  זאת היתה יצירת המופת . [...] עבור רות לקבל עזרה רפואית
  91."שעב ורה בקרוב  הוא  יצטרך להתייצב למשפט, הגרמני

ההאש מות  ; "עובדות " הוצגו  בפשטות כ , האשמות שנ עשו נג ד ברונו  גרונינג
מידי פעם  ,  אותו דיוו ח עיתונאי. מעולם לא הו זכרו, ידי הנאשם-שהופרכו על

, יםמנהי, קרלסרה ה, הוף,  אוגסב ורג–הופיע במילים שונות במרכ זים שונים 
פלנסב ורג  ובאזורים המתועשים ב ע לי האוכלוסייה הצפופה , ברמן, דטמ ולד
 .  בגרמניה

ש קטעים  שלמים ה ו עתקו  מדיוו ח  מערכת  , השוואה בין ה מא מרים הללו מראה
.   מהצ פון הרחוק ועד הדרום, עיתונאית אחת וה סיפור פורסם בכל רחבי גרמניה

 .הדיוק שלו נלק ח כמ ובן מאל יו
 Westdeutsche-ה,   בדטמ ולדLippischen Landeszeitung  (27.02.57)-ה

Tageblatt) 27.02.57  ( וה-Allgemeine Gerichtszeitung (24.02.57 (
.  באאוג סבורג  היו שלושה  עי תונים שכתבו  גרסה  יותר  מ לאה של דיוו ח ה מערכת

ברור שהיא הכילה אי א מי תות כתוצאה  מ חקירה בלתי  מספק ת או  נקו דת  מבט   
הכותרת  בק שר לסיפור חייו  של  ברונו  . ומ ו ת של הכתב המשקפת  את ה דעות  הק ד

) Allgemeine Gerichtszeitung (24.02.57( הקר ייר ה של קנאי  מטורף , גרונינג
מצ ביעה על  , "פסיכוזה" או  "  היסטריה ה מונית"וכינוי עבו דתו הציב ורית  כ

הו א מצ טט  . ב סוף ה סיפור הכתב  חושף  את האיכות הירו דה  של חקירתו. המג מה
המשפט וא ת שם הכותב   -רפואי על ברונ ו גרונינג שהו גש לבית מהמ סמך ה

 . וון וייזקר לא כת ב זאת, כפי שני תן להוכיח. כויקטור וון וייזקר
 :עקב ט עות עו בדתית  בכתב ה אישום המציין

 92"27.02.1951-מר  קופוס נפטר  ב , עקב א בלו על מו ת בתו "
ו גרונינג כמה עיתונאים האשימו ב צורה גלוייה פחות או יותר את ברונ

נפטר בפברואר , כפי שהתגלה, למרות שהאב, בגרימה למות ו של אבי רות
  93. עק ב קריש דם ש מונה  ימים לאחר ניתו ח בכיס  המ רה1951

קל לדמיין את השפעת כי סוי עיתונאי שכזה על הת דמית הציבורית של  
לכן הוא   . רק עית ונים בו דדים  כללו בדיוו חים שלהם את נ קודת הש קפתו. גרונינג
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מא מצים  ,  אך בי חס  לתפו צה הלאומית.  נאלץ לערער על ה סיפורים המג מתיים
 . אלו היו כטיפה בים

אלא   המשפטים  עצמם  דוו חו  בתק שורת בדרך  שקיד מה  ,  לא רק כתב  האישום
כזא ת שנראתה  כמנסה  להרו ויח כ מה שיו תר כסף   : נקודת  מב ט  ברורה

דו ק את   מי שניס ה לב.  מההאש מות הרצח  שלא ב כוונה תחילה נ גד  גרונינג
היה  מקבל ת מונ ה שונה ל חלוטין של   ,  הדיווחים  של עדי  התביעה  וההגנה

 . ההליכים מאלו שהציגו הדיו ו חים העיתונאיים לעיל
הית ה שגרונינג  במפורש  , ההאשמה העי קרית שעליה  התבסס  כתב האיש ום

.   בנו סף לכך שהוא  הבטיח  את החל מתה. אסר על רופא לטפל ברות קופוס
 .  הי ה הראשון שהצהיר טענות א לו בבית המ שפטכשלמעשה או טו  מקלבורג

 : הו א הצהיר לרשויות1955בינואר 
מקרה קופו ס היה א חד  מה דוג מאות ה מרשימות  ביותר  לחוסר הא חריות של  "

ביהירות ו  , למר ות אזהרותיי ומ חאו תיי החו זרות ונשנות. גרונינג בדרך ע בודת ו
אביה . [...] ערבהוא הרחיק לכת עד כ די כך שדרש כי אף רופא לא יורשה להת

הוא . היינו נוכחים כשגרונינג טיפל ברות, כפי שאישתי ואני, של רות קופוס
היה עליה  , דרש את אמ ונה המלא  בו וא מר שאם היה עליו לרפא או תה לחלוטין

  94."להימנע מכל טיפול רפואי נו סף
המשפט לגבי הס תירות הבו טות בין שני -למעשה היה אמור להיות בר ור לבית

בבדי קה הוא הצהיר . בשני ההליכים הוא סתר את הטק סט ה מצוט ט. םההליכי
הוא רק שמע מ אוחר יו תר ממר   95"הוא לא נכח כש גרונינג  דיבר עם קופוס "ש

ב נוסף לכך הוא הכ חיש  .  קופוס ש ברונו גרונינג  אסר  על רופא והבטי ח ה חלמה
וס ף  בנ.  במפורש שה וא ה שפיע על  ג רונינג כי בז מנו  הוא  עדיין ל א הצטרף  אליו

לכך לא היה לו עניין בסנטו ריום במיטנו ולד ו מלכתחילה  לא צידד בכך שגרונינ ג  
הוא דיבר עם מר גר ונינג על כל התכתובת . יקדיש עצמו לאב ולבת ק ו פוס

שש מעה  ,  גם  אישתו  של  מ קלבורג  טענה.  ביניהם וכתב  מכת בים בה תא ם לבקשתו
ישרה את הצהרות מ קלבורג ג ם א' גב . שברונו גרונינג ה ב טיח ה חלמה, מקופו ס

ה איץ ברות  קופוס  ללכת "היא הד גישה שב עלה . בעלה בקשר לנק ודות  א חרו ת
  96"לרופא

 : במקרה א חר היא הצהירה
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כפי שעשיתי  , בבד  ויסי ב עלי בכל זאת ה תחנן בפני רות להיכנס  לסנ טוריום"
  97."אני

בע ת השימוע של   . כך התגלו כלא נכונות-שזמן קצ ר אחר, אלו היו הצהרות
מקלבורג  אומרת שהי א  '  אדם ב חדר הה מתנ ה של העדים שמע  את ג ב, רהערעו

היא הכחישה זאת  בעת   ."  לומר א ת כל מה ש בעלה ביקש  ממנה  לומר"שמחה  
  98.הדין-ידי עורך-ההליכים כשנשאלה לגבי זה על

גם אמה  של רות  קופוס  הצהירה שהיא שמ עה  מבעלה ש ב רונו גרונינג  אסר על  
תה של  רות והרופא  המ טפל מ טעם  משרד   הדבר  אושר על  יד י אחו . רופא

  99.הבריאות הציבורית
מצד שני  אף א חד  מהע דים  מטעם  התביעה  לא שמ ע א ת הסיפור בי חס לכך  

,  קופוס  אישרה'  גם גב .  שברונו גרונינ ג עצ מו א סר  על רופא והב טיח  החל מה
הוא  לא הצהיר שהוא התנגד   , 1950שכאשר ברונו גרונינג בי קר בסקינגן ב מאי 

ידי מר ק ופוס  בשום  -הצהרה זו לא נכתבה  ע ל, בנוסף לכך 100.ופאלטיפול ר
 . מכתב

אמה   , ו בדבר  מצבה  של  רות) 1958-השימו ע של  הערעור ב (בעת ה משפט  
היא , היא קרנה, מצבה ה שתפר.  היא היתה ב סנט וריום במשך שנתיים: "אמרה

מצבה הת דרדר  . היתה מלאת ש מח ת חיים והי א תמיד הית ה תח ת השג חה  רפואית
101."כשהגיעה לגרונינ גרק 

אז היו  חילופי הדברים ה ב אים בינה לבין השופ ט   
 :הדין-ועורך

 ?אך הוא ביקש צילו מי רנטגן  :  השופט
 . אף צילומי רנטגן לא נעשו  :קופוס' גב

 ?את בטוחה : השופט
 .בהחלט לא נעשה אף צילום. עליי לדעת זאת : קופוס' גב

הוא הראה א ת צילום הרנטגן  . (יש כאן צילום רנ טגן. את טועה :  השופט
 .) וקרא את ה מכתב של  מר קו פוס המתיי חס לכך

ק ופוס לא  היו  ' זאת  בה חלט  הוכחה  לכך שהיח סים בין  מ ר וגב ): מתער ב(ד  "עו
 . הכי טובים

 .הייתי ביחסים מצויינים עם בעלי! לא: קופוס' גב
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[...]  
את מוכנה לחזור על ההצהרה שמצבה של רות התדרדר רק  : השופט

 ? היא הגיעה לגרונינגכאשר
 .הדבר נכון, כן : קופוס' גב
יש מסמך מהמשרד לבריאות ציבורית שמצבה התדרדר בקביעות  : ד"עו

 .את מצהירה שהיא נראתה טוב. לפני כן
 ?אני מניח שהצהרותיך אינן שקריות עקב חוסר חיבה לגרונינג : השופט

 .יש לומר כאן את האמת, כן : קופוס' גב
מדוע אמה לא ? לא קרא לרופא, שהוא בעצמו רופא, נךמדוע חת : ד"עו

 ? האם שמעת בעצמך שגרונינג אסר על רופא? עשתה זאת
  102.בעלי ובתי אמרו כך : קופוס' גב

 : ברונו  גרונינג א מר בתשו בה להאשמה, בהצהרה בקשר למקרה  קופו ס
.   סירבתי להתעסק ב מקרה  קופוס[...] כאן עליי להדגיש שכבר מ לכתחילה "
גיליתי שבה חלט ל א ניתן היה לעזור יותר  [...] שה הראשונה  עם האב  ו הבת בפגי
הוא א מר שבשום  , כשאמרתי זאת למר מ קלב ורג.  וחש בתי שדינה נ חרץ, לבת

מ ק רה זה יפתח  הזד מנויות  .  פנים ואופן לא יכולתי ל ס רב לעזור לח ולה זאת
כפי  , נ ותזה יית ן לו את ההז דמ.  שאותו  ע מד להקים, לקדם את  האיגו ד ה חדש  שלו 

למ רות שבעק בות ה טיפול (לגייס את  כל הרפואה הקונבנציונלית , שביטא זאת 
היה ויכוח .) [...] 1949הרפואי מצבה של רות התדרדר בצורה ניכרת עד סוף 

ר קיים ומר באכל "רציני בין מקלבורג לביני שבחלקו נוהל בנוכ חות  ד
פוס לא  אך מ קלבורג ל א קיבל את העובדה שב מקרה של קו, מאסלינגן

 . והו א דרש שאעזור, התאפשרה שום החל מה
.  כך שהעד  היחיד  לשיחה זו ה וא  מר באכל, ר קיים נפטר לפני כמה   שנים"ד

." ר  קיים  שלא ניתן יהיה להכריח  אותי  לטפל ב מקרה  קופוס"במיו חד  הדגש תי לד
103  

ר  "זה היה לפני הפגישה עם הא ב והבת  שהיתה לברונו  גרונ ינג שיחה ז ו עם ד 
 .  ורג  באכל נכחקיים וגא
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 : באכל הצהיר תחת שב ועה
ר קיים שבבניין ישנו  חו לה שאפילו הוא לא  "בנוכחו תי מר גרו נינג א מר  לד"

הוא  . יוכל לעזור לו והוא סרב להיכנס לחדר בו האב ו הבת  חיכו להיפגש איתו
ר קיים  "ד, כ פי שאני זוכר. מה עליו לע שות,  ר  קיים יותר מפ עם אחת"שאל את ד

 . 'שלום 'יק אם יעשה   כפי שהעלמה קופוס  ביקשה  ולומר לה אמר לו שלא יז
במיו חד  רצה להציג  ,  מר  מקל בורג,  אך הב חנו ש אדם  מה חוג  ש ל מר גרונינג"

למעשה  מר מקלבורג  מאוד ה תעצבן  . את מר גרונינג בפני האב  והבת קופוס 
בהתאם   . כשמר גרונינג לא רצה לע שות כדבריו ולהיכנס  לחדר  בו הם  חיכו

,  גיש תו של  מקלב ו רג היתה  מאוד  שלילית, ר קיים"גם לזו  של ד ו , להתרשמותי
אני  בהחל ט  . ר  קיים העי ר בעניין זה בנוכ חותי  מספ ר פעמים"ד.  אפילו דוחה

  104."המשפט-פ על הצהרותיי  בפני בית"ל חזור בע, אם יהיה צורך בכך, מוכן
יך   לומר א, גאורג  באכל יכל מניסיו נו האישי, בניגוד להצהרותיו של  מקלב ורג

הו א גם  זכר שי חה   . כבר בזמנ ו  מקלבור ג של ט ב אנשים שחיפשו  ה חלמה  מ גרונינג
.   ר קיים לאחר ש גרונינג פג ש את הא ב והב ת ק ופוס"שהיתה בין ברונו  גרונינג  וד 

 . ר קיים מא וחר יותר  חזר  בפניו על הנאמר"ד
כאן הוא הצהיר לגבי זיכרונותיו . הוא נתן הצהרה חוקית במ שפט הראשון

 : כעדות
לבד  ויסי לפגוש  את  מר , ש טיפל בי, ר קיים" נסע תי עם  ד1949נואר בי"

כי מר מקלבור ג  [...] לא היה קל לעבור  את מר מ קלבורג ל מר גרונינ ג . גרונינג
קיוויתי שבכך  שהלכתי  .   לעבור,  היה איש ג דול  ורק נתן לא נשים שהוא רצה

שות לי   יהיה לי סיכוי גדול יותר לשכנע את מר  מקלבורג להר, לשם עם רופא
 . [...]לראות את מר גרונינ ג

אמר לי שמר ג רונינג אמר לו שמר  , שעכשיו מת, ר קיים"בנסיעה חזרה ד 
מר מקלב ורג לא רצה .  מקלבורג ע מד  על כך שמר  גרונינג יראה אנשים אלו

וה משיך לעמו ד ע ל כך שמר גרונינג יראה  , לשמוע שהוא לא יכל לעזור  לבחורה
 .  אותה

.  ור ה ואביה להא מין ש מר גרוני נג יוכל לרפא אותהמקלבורג  שיכנע את  הב ח
ר קיים והדגיש שגורלה של רות "מר גרונינג הביע בקשר לכך את זעמו בפני ד

הוא הוסיף   . נחרץ ושהו א לא רצה שום  קשר איתה כי לא ניתן היה לעזור לה
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הם ראו במר גרונינג כתקוו תם  . שהאב והבת לא רצו שום קשר עם רופאים
,  שמר גרונינג א מר לו,  ר קיים אמר"שד,  לכך אני ע דיין זוכרבנו סף. האחרונה

שהם  קיבלו   , שהוא  השפיע ע ל האב וה בת ל חפש שו ב עזר ה רפואית,  שהוא ש מח
ר  קיים הסכים עם  זאת  וא מר "ד.  את עצתו  והצהירו שהם  מ ס כימים לעשות  זאת

  105."שמר גרונינג ע שה את ה דבר  הנכון בכך שהדריך אותם  חז רה אל הרופאים
, שברונו גרונינג גם אמר לו, שהוא יכל לזכור, נקודה זו מר באכל הד גיש ב

  106.שרות קופוס לא  תחיה
שהיה בני גוד  גמור  להצהרותיו  ,  העניין המוצהר של  מקלבו רג ברות  קופוס

ה דבר  . ידי התכתובת המ אוחרת יו תר עם  מר קופוס-או שרו על , המשפט-בבית 
בב ד וי סי הביע א ת הבי טחון   ש,  היה האיש) מ קלבורג(בהחלט  הבהיר שהוא  

ה משיך  , והוא בלב ד, שהו א, ובנ וסף לכך, המלא שברונו  גרונינג ירפא  את רות
 .להבטיח להם ב עניין תוצאה  זו

 :  הוא כ תב למר קופו ס1950,  בפברואר12-ב
אני  מו סר לך את החד שות ה טובו ת שהילד ה שלך תהיה האדם  , בנוסף לכך"

הרשמי ת להתקבל לסנטוריום   הראשון שחיפש החלמה ש יקבל את ההבט חה 
כך ששום   , הכרטיס  שלה למסע יישלח אליה ב עוד זמן  מה. מיטנוול ד ב חינם

  107. "תשלום לא יוטל עליה עבור  החלמתה
שהפך  , מקלב ורג. הדבר מראה  מי הב טיח ה ב טחו ת שלא ניתן היה לקיי מן

הבטיח  לבתו  מיטה ב סנט ו ריום במיטנו ולד למרות  ,  לאיש סודו של  מר קופו ס
,   שלא התקבלה שום הסכמה לגביו, בווד אות שסנ טוריום כזה לא היה קייםשידע 

הוא  הבטי ח ה חלמה ל מרות  , בנוסף  לכך. ושברונו גרונינ ג לא  קיבל אי שור לרפא
שהוא כבר בט ח ידע משי ח ה עם ברונו גרונינג שגרוני נג כבר לא יכל לעזור 

 . גורלה נחרץ,  בהתאם להצהרתו, לרות כי
 לא דאג בקשר לאמת כש היה מדובר בכס ף או  סימן נוסף לכך שמקלב ורג 

נ גלה בטיפול ו במקרה של התע שיין , ולא  חסך  מלה בטיח ה חלמה, ברווח אישי
כאן  מקלבורג  ביקש   . מקרה  זה  קרה ב אותה ע ת של  מקרה  קופו ס .  מבייראת

  20,000-כך ירד ל-זמן קצר א חר,   מארקים גר מניים עבור הריפוי100,000
ב מ הלך המשא ומתן עם מר  . מארקים יספיקו 4000-מארקים ולבסוף הצהיר ש

אך הפעם הצעתו לא התקבלה והעיסקה  ". ההחל מה  מוב טחת "הוא הדגיש ש. ז
  108.לא התבצעה
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א חרי שמר קופו ס ביטל א ת המי טה עב ור בתו ב סנטוריום של   , בנובמ בר
.  הו א לק ח את  בת ו  לבדיקה שא ותה  ברונו  גרוני נג שיכנע א ותו  לעשות, והרוולד

בפברואר  . אך הוא לא הזמין בדיקה חוזרת או  טיפול נוסף. תנתההתוצאה לא הש
הרופאה המטפלת ב מחלקה לבריאות ציבורית ב סקינגן יצרה איתו קשר , 1950

המקרה של בתו  . כי היא לא שמעה ממנו דבר  במהלך שלושת החודשים  שעברו
 .והיא ה מליצה שיקבע תור נו סף לב דיקה נו ספת, היה מדב ק

 : מכתב  הבאהיא קיבלה מ מנו את  ה
אנא  אל  תחשבי  שאינני א סיר ,  אנא. הבעת  את ה משאלה לב דו ק את רו ת"

רק שלשום הסנטוריום   .  תודה או אולי עק שן אם אבקש מ מך לח דול מכך
,  הסנ טוריום. במיטנ וולד יצר קשר עם רות וביקש מ מנה להתכונן לבדיקה חוזרת

ות ו חוזרות   וב דיקות מ וקד מ', הו קם באי שורן של הרשויות וכו, שבהתאם לידוע
 .יבטי ח כי רות לא תהיה ל לא טיפול, בו הן תחת  השג חה מ משלתי ת

אני עושה זאת רק כ די לא להפריע לשיטות , אם אני מבק ש מ מך לח דול 
זאת היתה החלטה , האמיני לי. הריפוי של גרונינג או להפוך אותן לכוזבות

כעסי אך אנא נסי להבין אותי ואל ת. מכרעת ולא אחת שת וצאותי ה לא נשקלו
  109."כי הדבר יצער אותי, עליי

מ קלבורג הע מיד  פנים .  מכתב זה  מ דבר  בשם עצ מו ו מבהיר לחלו טין את  המצב
וקופו ס ה שתמש  בכך כטענה  כדי  ,  בפני קופוס  שהיה סנ טוריום  שלא היה קיים

דבריו לג בי אי רצונו  להפריע לשיטות העב ודה   . לחסום כל  טיפול רפואי נוס ף
גרונינג  , כפי ש העדות  מראה, י ם כיון שבבד ויסישל גרונינג נשמעים  משונ

 . במיו חד בי קש מ מנו לערוך  ב דיקה נוספת
 : 4.1.50-קופוס הו דה בזאת  במכת ב מ תאריך ה

  מר גרונינ ג הורה  לנו לעשות צילום רנ טגן ש יעשה ששה י מים  5.11.49-ב "
  110."12.11-ב , מאו חר יותר

 לצילום רנטגן  נראה גם שהוא  חיכה להו ראות מ חוד שות  מגרונינג  ב קשר
איך   יכל גרונינג לא סור על  טיפו ל רפואי כשהוא  ביקש  . הסתירה  ברורה.  נוסף

ול מ עשה מר  קופו ס ציפה להו ראות מ חו דשות  בקשר  , לעשות צילום רנט גן
 ?לטיפול נוסף
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והו א זה  ,  הי א היתה  תחת  אפוטרופ סותו  של אביה,  כיון שבתו  היתה  קטינה
היא  אימתה  את  . ל רפואי  נוסףשהחליט לת מוך בה  בה חלט תה לא לקבל טיפו

החלטתה  כמב וסס ת על פ חד  מניתו ח אפשרי  ומניסי ונות  רפואיים כואבים ובלתי   
-שהוצהרו  בצורה  ברורה  במכ תבו  של א ביה  מה , מוצלחים  שנעשו  עד  אותה  ה עת

 : 1950,   במרץ16
יש לה א מונה  מ וחלטת  במר גרונינ ג  . היא סירבה לחלו טין לראות  רופא נוסף"

  111. "להעליב או תו בכך שתפנה לרופא נוסף והיא אינה רוצה 
היא כנראה לא , אם ברונו גרונינ ג היה או ס ר עליה לחלוטין לראות רו פא

היא השתמשה בד מותו ש ל גרונינג כתירוץ בפני . היתה מצהירה כך בנקודה זו
מת וך הת חשבות   , בזמן  שהוא, גורם שלישי להצדיק את הת נגדותה ל טיפול רפואי

 .  לנפץ  את אשליותיה בכך שיא מר לה שהיא לא תחליםלא רצה, באמונתה  בו
ובר ור שלא היתה בעד  , שלא הסכימ ה  עם דעת ב תה וב עלה,  קופוס'  גב

שכרופא יכל לראות איך המצב , ג ם גיסה של רות.  לא עשתה דבר, גרונינג
-שז מן קצר א חר , וגם   הרופא במ חלקה  לבריאות צי בורית.  לא  עשה  דבר, התפתח

לא נקט   ,  סנטוריום ב מיטנו ולד בעל רשיון ממשלתיכך יכל לקבוע שלא קיים
,  וכפי שהיא יכלה לראות בעצמה, היא רק ביקרה אצל רות. בצעדים נוספים
112",מאוורר ונעים, ח דר מאו ד מ ו דרני"שרות היתה ב

השאירה את הדברים כפי  
לא רצתה "היא , וכפי שאמרה ב עצמה, היא לא חשבה שרות  תתאושש. שהם

אמונת ה של , לאחר כשלון הטיפול בוהרוולד"כי "  אביהלנפץ את אמונתו של
  113."הבחורה הצעירה היה  מוחל ט 

בברור מצ בה הגופני הקשה של . גרונינג הגיע כבר לאותה מסקנה בבד וי סי
כנראה ששכנעו אותו שהרופאים הרימו ידיים בקשר , רות והצהרות האב והבת

העד של באוכל והידע  ח  " כפי שהראו הצהרותיו שלו ודו, בנוסף לכך. אליה
. שהחלמה עבור רות  היתה בלתי אפשרית, הפנימי האינטואיטיבי שלו  אישרו

שראתה בו כ סיכוי  , חמלתו  העמו קה עב ור הב ח ורה הצעירה החולה אנוש ו ת
השתקפה  ב ברור בכך שהוא  לא יכל לומ ר לה זאת כדי לא ל גזול  , האחרון עב ורה

ו תו במפ גש השני איתה  חמלה ז ו שלטה  בהתנהג . ממנה  את א מונתה  בהחל מה 
ידי מ קלבורג ש הבטי ח לא ביה של רות   -זה היה ה מפגש  שנ כפה עליו על.  בסקינגן

וכל ז את לאחר ש מקלבורג ת עתע  בקופוס  בהבט חות  במ אי  , שגרונינג יבקר אצלה
 .  ובכך  מנע  ממנ ו לנקו ט בא מצעים אחרים, 1950
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היה שרות תתקבל לסנטוריום במיטנ וולד שלא ,  הוא הבטי ח 1950בפברואר 
ששה שבוע ות  מאו חר יותר הוא נסו ג מהצע תו והצי ע את סו ף מרץ כת אריך . קיים
 . חדש
הייתה רק דרך אחת נ וספ ת לתת לרות לזכות בטיפול הריפוי של גרונינג "

כך ש יוכל , הארחה פרטי באז ור-מהר ככל האפשר וזה היה להשכין אותה בבית 
  114."לטפל בה

 וכך קופוס  ביקש שגרונינג יב קר  ,הדבר לא קרה עקב  מצב בר יאותה של רות
 .אצלה באופן פרטי

מ קלבורג הזכיר לו  בעניין  מ חויי בויות ה חוזה  ביניהם  .  גרונינג נאלץ  להיענות
ואיים בהליכים חוקיים נגדו  שתוצאתם היתה קנס כספי  גבוה עבור גרונינ ג אם  

 . הוא לא יעמו ד בהת חייבות ו
 ":  תיק קופו ס"בי גרסתו  ל כדלהלן  לג1955,  באפריל26-ברונו גרונינג כת ב ב 

,  צדדי ולתועלתם-ל עם  הזוג מקלב ורג היה בפירוש חד "הנ' הסכם 'גם אם ה"
זכרתי שע ד א ז לא קיבלתי  דיוו ח  על  ,  בנו סף לכך. לא חיפשתי  סיבה  להפר אות ו

זאת שהיתה  : ואם הצעת י מומשה ,  מצב התק דמו תה בינתיים  של בת קופוס
זאת היתה   . צע ב דיק ה רפואיתשבעק בותיו ת תב,  בהמליצי על צילום רנטגן

הסיבה לכך שהתעלמ תי מ הרגשת חו סר הנעימ ות הח ריפה לגבי השכנוע של 
, לפני הגעתנו לבית, למרות זאת. [...] המקלבורגים וה חלטתי להגי ע לסקינגן

לא רק  בפני   ,  נהגתי  לשוח ח בפני  עד.  ביקשתי  ממר  מ קלבורג  להיכנס איתי  כעד
או טו  מק לבורג הב טיח  לי שהוא   . [...] אלא  גם ב פני יחידים, קבוצות  אנשים

  115."יישאר איתי
מ קלבור ג יחד עם הזוג ק ופוס  , למרות ההבט חה שקיבל, אז גרונינג תיאר איך

רות ה בטי חה  לו שהבדיקה הרפואית  . עזבו את ה חדר כך שהיה ל בד עם רות
היא  ,  למרות זאת. נע ש תה והראתה שלא  חל כל ש יפור, עליה המליץ ב בד  ויסי

אך היא התלוננה בק שר לגישת אמה וא מרה   . ז  היא חשה  טוב  יותרמא, אמרה
בנוס ף  . שהיא הרגישה לא טוב בנוכ חותה בז מן שהרגישה מצויין בחברת אביה

לכך היא סיפרה לברונו גרונינג שהיא היתה ת חת הש גחה רפואית ושהרופא   
ברונו גרונינג האיץ בה להישאר תחת   116."נדהם שהיא היתה עדיין בחיים"

117.ה רפואיתהשגח
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 : ברונו גרונינג

ברצוני , למרות שאינני יכול לקרוא לעדים לאשר את מה שאני אומר"
כפי שמהלך האירועים במפגש , להצהיר שכל דבריי כאן בקשר למפגש השני

אני ערב . הם ההפך ממה שתובע המדינה הבכיר האשים אותי לגביו, הראשון
במיוחד במפגש , י שתיארתישהכל היה בדיוק כפ, בחיי לגבי דיוק דבריי

זאת .  נפרדתי מהזוג מקלבורג1950,  ביוני10-ב. [...] השני עם בת קופוס
, מלאה בשיעורים וחוויות לגבי מה אנשים, היתה תקופה מרה במיוחד עבורי
יכולים לעשות כשהם רק יכולים לחשוב , שאולי התחילו בכוונות טובות

מה . 'לא חשוב איך, רווח כספי'בו' מושגי כסף'כלומר ב, במושגים חומריים
אך מאוד ברור , שיחק תפקיד סמוי, שקרה במהלך האפיזודה של מקלבורג

בידי . לא שמעתי דבר נוסף בקשר למשפחת קופוס. במשפט שהביא נגדי
אלא גם ההתכתבות שלי , מקלבורג לא רק היתה ההתכתבות שלו עם קופוס

. ע על דבר זה או אחראותה תמיד הסתיר ממני כששאלתי אותו לגבי מיד
אם הדבר יהיה , אולי עלה בדעתו ללחוץ עלי איכשהו. 'חומר'מקלבורג אסף 

בואו ? איך יכול להיות שאחרי חמש שנים מקרה קופוס נפתח מחדש. נחוץ
  118."נחכה ונראה

להלן הדיווח שלו  לגבי . המשפט-מקלבורג הגיש  סיפור שונה לחלוטין לבית
 :הנסיעה לסקינ גן

סי עה  דיבר תי  איתו  ברצינו ת רב ה ו הד ג שתי בפ ניו  עד  כמה  ב מהלך ה נ"
:  ביקש תי  מ מנ ו ל א ל ב צע א ת  מה  ש הצהיר.  ההורים  קופ וס  הי ו  מ ודא ג ים

אז  . כי הוא יכל לראו ת ש מצ בה הולך ו מ ח מיר, שרק הו א יכל לרפא אות ה 
אך  ביק ש א ותי לא ל היות  נוכ ח  , הוא ה בט יח  לי שה וא י ע שה כרצוני 

תכל תי ב ח טף ל חדר  החול ה ואז  עזב תי את   הס, כש הג ענו ל מקי נג ן. במפ גש
כך א ספתי  א ת  -ז מן  מה  א חר .  [ ...] גרונינ ג ל בד  עם  ה מ טופל ת ו הוריה

הוא  ה בטי ח  לה  .  עלינ ו ל ח כות':  בנ קו דה ז ו  מר  ק ופוס  א מר לי .  גרונינ ג
ה וא בי קש  בבי טח וננ ו ה מו חלט  בו כך   שאינני יכ ול  . 100%-החל מה ב 

  119"' . לקרוא לר ופא נ וס ף
אפילו כלפי ,  את ה התנהגות ה סח טנית של  מק לבורגכשלוקחים ב חשב ון

נראה  מא וד  מש ונה שאות ו אדם  פתאום   , אנשים מ חוסרי  מ מון ש חיפשו החל מה
שהוא  תמי ד רצ ה "המשפט  -והצהרתו ב בית . יהיה בעל  חמלה ע מו קה ו כנה
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120"שייוועצו ברופא
נראית כשקר בהתאם להבטח ו ת שהוא נתן במכתביו   

הו א המשיך לה ח זיק בקופוס תלוי  באוויר  , קינגןאפילו לאחר המפג ש בס. לקופוס
 . בטק טיקות של  עיכוב

 : 1950,  ביוני6-הדבר נראה ב מכתבו  מה 
אנחנ ו  לרשותך בכל הנוגע  , אם יש לך משאלות  נוספות  לגבי הטיפול בב תך"

כך שנוכל , אך אני מבקש  ממך לייד ע אותנ ו קודם לכן. לזאת בהתאם לאפשרי
מר  גרונינג  להוט  להביא   .   ב מאי14- המ קרה ב כפי  שהיה, לחרוג  מהנוה ג ע בורך

  121."להחלמתה בה קדם
שהוא כת ב את  כל  ,  בלתי סבירה  במי דה שו וה  היא הצהרתו של  מקלבור ג

ושהוא תמיד  , המכתבים פחות או יותר בני גוד לרצונו ושגרונינג הסית  אותו לכך
עדי ם אישרו שה תנהגות ו ב ברו ר מצביעה  על כך  שהוא  .  שוח ח אית ו על  תוכנם

 . היה בשליטה מלאה  בעניינים  השונים הקשורים בגרונינ ג
ושקי בל את , .ה למוט ג, אדם שבעבר השתייך לקבו צה שעבדה עם מקלבורג

הוא  "הצהיר ש מ קלבורג לק ח את  הדו אר של  גרונינג  בטענה  ש, הדואר ב בד וי סי
ברונ ו  גרונינג  , בשנים   הראשונות  בהן הוא  עב ד עם  הציבור ".לא הזדק ק לדו אר

ידי האנשים שע בדו   -ה דואר ע וכב  על. חלק ק טן מה דואר  שנשלח אליורק קיבל  
  123.בא גם בב וואריה נמצ או כמאתיים אלף  מכתבים ש מוענו אליו. עבורו

,  אמר לרות קופו ס, במשפט  ברונו גרונינ ג הוא שם שבמפגש  השני ב סקינג ן
המשפט  -אך  גרונינ ג הב טיח  לבית .  שהוא ה גיע להרחי ק את   שארית מ חלתה

מקלבורג רצה להכריח אותו לומר זאת  , ומקלבורג יצאו לדרךשלפני שהוא 
 . לילדה החולה

המ שכתי לסרב לומר למשפחת  , וכל הדרך במהלך הנסיעה  מקייס לסקינגן"
מ קלבורג  אמר לי שהוא יעלה א ת  . קופוס שה געתי להרחיק  את  שארית מ חלתה

 היה  נהיה לי ברור שהוא עשה זאת בזמן שהייתי לבד עם רות ומקלבורג. הנושא
הוא   חזר על כך  שהוא ה ביא  ,  כי ב צאתנו מ בית ה משפחה,  בסלון עם הז וג  קופוס

הוא  ב מיוח ד ה דגיש  . אותי אליהם כ די שא וכל לה רחיק א ת שארית  מ חלת  בת ם
  124."100%-את העוב דה שמר  קופוס יכל  לסמוך על כך ב 

ו בפניה מקלבורג  דרש  , רות התחילה לבכות,  כאשר מקלבורג א מר זאת
 . שר את  דבריו ש זה עתה נאמרושגרונינג יא
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 :גרונינג כתב ב קשר למקרה ז ה
בסקינ גן מקלבורג א מר לילדה החולה שהגעתי להרחי ק את שארית מחלתה   "

לא יכולתי לקחת ממנה   ? מה יכולתי לעשות. וביקש מ מני לאשר את ההצהרה
  125."את תקוות ה שהיא ת חלים

.  להתקרב אליהרות המשיכה לא לאפשר לרופא,  למרות ההבט חות ה מנוגד ות
היה רק  ביקור  מ רופא המשרד לבריאות  , ככל שיכולתי להבין מהמ סמכים

האם  רות  . אך  לא בדק א ותה,  ציבורית שרק רצה לבדוק  ב קשר למגורים של רות
 ? חשבה  ביקור זה לביט וי של  פיקוח רפואי

  30-ל  מא ביה ל ברונו גרונינ ג לא ה גיעו  אליו ורות  נפטרה ב "גם המכת בים הנ
"   סופני" נ חשב  כ1949היה נ ס  שהילדה שמצ בה בנ ובמ בר  . 1950,  בדצמבר

למרות שלא ,  עשר חודש ע קב א מונתה-חייתה עו ד שלושה, בהתאם לרופאיה
 . ניתן היה לשנות את גורלה

נ ח וץ לחזור  ולבדו ק את  , כדי להבין את התנג דותה  לרופאים בצורה טו בה יותר
 .ההיסטוריה העצו בה של המ קרה שלה

 cavernised(שחפת ריאתית מ חילתית "וב חנה  כחולת  רות קופוס א1946-ב
pulmonary TB (בהתאם למס מכים ש ל מרכז ולפרה לשחפת ". בשתי הריאות

  14- הילדה  בת  ה1946,  ביוני6-ב , במשרד  הלאומי לבריאו ת צי בורית בס קינגן
קיבלה אוויר מלאכותי בצד  השמאלי של החזה שלה ב סנ טוריום הילדים המ חוזי  

הדבר  .    באו קטו בר היא קיבלה  אוויר בצד הי מני של החזה17-ב . הסן/בממלהו הה
האזור בין האדר   , לתוך  חלל האדר) ל" מ400(הכניס כמות  מסויי מת של או ויר 

כך שהחל ק התואם של הריאה יכל להפסיק את תנועתו לזמן  , הפנימי והחיצוני
יש לחדש את האוויר  . פעולה שלעיתים קרובו ת משפרת את מצב ה מטופל , מה
הליך ז ה . ידי הרקמו ת סבי בו-כי האוויר נספג על , כנס  בהפרשי זמן קצו ביםהמו

ב מקר ה של רות היה להחדיר , כואב כי האוויר מוכנס בעז רת מזרקים מיוחדים
לאחר ). fossa supraspinata(אותם לתוך  חלל האדר בין ה כתפיים שלה ועורפה 

רשי זמן  בין  אך  בהפ, 1947רות שו חררה ב דצמבר  ,   מספר  חודשים  ב סנטוריום
בתחילה   . שבוע א חד לשלושה היה למ לא את החזה  מח דש באו ויר במרכז ולפרה

היא התחילה   ,  ח ודש ש ל טיפול18לא חר , 1948אך ב דצמ בר , מצבה השתפר
. לירוק דם וב משך  מספר שב ועות היה עליה להיות  מרות קת למיטה  לשם מנו חה

126  
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כך  שהיה עליה להיחשף  קל לדמיין איזה  מאמ ץ נפשי  וגופני נדרש  מילדה ז ו ב
.   כש המילוי מ חד ש של  האוויר נ עשה כל כמ ה שב ועות,  לטיפול לא נעים שכזה

 . אין פלא שחלו בה שינויים פ סיכולוגיים שהפכו את ה טיפול לקשה יותר
 : הרופאה המטפלת  מהמשרד   לבריאות ציבורית כתבה

כתוצאה מההתרגש ות הפ סיכולוגית מה טיפול בהכנס ת אוויר לחזה שהיה  "
ולאור העובדה שהטיפול נע שה בשני  הצדדים  והיה  ,  תים קרובות קשה ביותרלעי

  127. "הע בודה  נעשתה בזהירות רבה, מילוי רב של אוויר
 :והיא הודתה של טיפול היתה  השפעה מע טה על מצבה  של  רות

הגעתי למ סקנה שלטיפול  בהחדרת א וויר לחזה  ,   חודש של  טיפול18לאחר "
המ שיך תהליך  , למרות  האוויר  המוח דר. חפתהיתה השפעה בלתי מ ספקת  על הש

  128. "התפתחות ה מחלה
הוא חודש   , אך כיון שלא נשארו אלטרנטיבות אפק טיביות א חרות לטיפול זה

כצעד ב מטרה להימנ ע מיריקת הדם ועק ב  ,  לא חר הפסקה1949בתחילת 
 . החולשה הרצינית של המ טופ לת

 :בעת ההיא התוצאה  של צילום הרנטגן היתה כדלהלן
האז ור הגובל בשער הריאה   , הת עבות  הסננה  של האונה העליונה, צד ימיןב"

שאריות של  מחילות בגו דל של קרניים בשכנות רבה לברונכוס  . באזור התחתון
  129."צפיפות פחות  מו דגש ת נצפתה באונה העליונה הש מאלית. הגדול

  מצבה שו ב התדרדר והרופאה היועצ ת מהמשרד לבריאו ת  1949בספט מבר 
בסוף   , ששוב ניס תה בקיץ למצוא מיט ה בסנט וריום עבור רות,  בסקינגןציבורית

 :שהיה אחראי ב סנט וריום ו רוולד, .ר ג "אוקטו בר התייעצה עם ד 
רות  ,  קבע ת י איתך פגישה  עבור ה מט ופלת הצעירה1949,   באו גוס ט15-ב "

מצבה  הח מיר  במהלך הש בועות  הא חרונים  וב מילוי האוויר  היומי  .  [...] קופוס
מ צב הריאה הימנית הו א  . יתה  אטי מות נו ס פת באזור הימני ה תחת וןקבעתי שה

הנני  מבקשת  עב ורה  . כעת ח מור  ביותר ולפני ש נתיים גורל ילדה ז ו נ חתם 
." ד חיית קבלתה מ סוכנת, כי בהתאם לממצאים הא חרונים, עדיפות קבלה מיידית 

130  
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Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג



 253 נקמת מנהלים לשעבר

,  ת מי טההוצעה לרו.   היא שו ב כתבה לסנ טוריום ורוולד 1949,  בנוב מבר3-ב
 אך היא לא קיבלה אותה כי 

.  שליד מינכן,  ויסי–לקחו את ה מטופלת לבד  , מבלי להתייעץ ב י, הוריה"...
מצב הילדה  ,  במיו חד כי בה תאם  לממצאים, התנהגות ההורים אינה א ח ראית

  131."החולה הוא  בגדר  סכנת חיים 
פק  שהת חיל לפק, לא ניתן להאשים את  מר ק ו פוס,  עקב  מהלך ה טיפול הרפואי

ניתן  גם  . והת חיל לחפש  דרכי  ריפוי אחרים, ביעילות  טיפול נוס ף ב סנט ו ריום
שהושפעה  פסיכולוגית  מהטיפול ו מ אז שהייתה הא חרונה  , שלבתו, להבין

היתה  גישה  שלילית לגבי כל טיפול , בסנט וריום פחדה  מאו ד מ א פשרות ניתוח
ק אז  שר, היא נ חרדה  מ אפשרות הטיפול בורוולד   בכימותרפיה. רפואי חדש

 .וחש ב ה שהשתמש ו בה כשפן ניסיו נות,  התחילו להשתמ ש בו
-היה את הדברים הבאים לומר בבית, ר  פרייהופר"ד, לעד הרפואי המומ חה

 : המשפט ב קשר לטיפול הרפואי האפשרי של רות ולסיכוייה לחיות
היה  מתקשה  לקוו ת  ,  אופטי מיס ט ככל שיהיה,  אפילו רופא או בייקטיבי"

,   ר ג וד"ד.  אם היו ניתנים לו המ מצאים באותה העת,  בשמקרה זה היה נג מר ב טו
המוס ד הסוציאלי פדראלי , ריאות וראש בסנטוריום ורוולד , מומ חה לכירורגיה

היתה '  לת ובע  הציבורי הבכיר ב מינכן שזאת  1955,  ביולי7-כתב  ב ,  בטוד ט מוס
להצהיר 'הוא לא העז . ' ללא ספק תחזית לא ברורה  של שחפת ריאתית חמ ורה

כי הת חזית   , ד  מ שמעי  מה  היה ק ורה במ קרה הש חפת של הע למה קופו סבאופן ח
בנויה   / מסיבה  ברורה שרשרת ההצעות  לטיפולים מורכבת'  . היתה מאו ד  חמורה

 :  מקביעה  בלתי ריאליסטית א חת א חר משניה
, יכלה לשפר במידת מה את הצד השמאלי) הכימותרפי ה(בזמן שהיא '" 

)) pneumolysisב עוד  פנמו ליסיס  , מניבעקבותיה  יכל להתבצע  ניתו ח על  הצד הי 
ניתוח היכול להתבצע ר ק אם השחפת  מוגבלת  , ניתוק הריאה מד ופן החזה (

בהתאם  למ מצ אים באותה  העת  ומצ ב האו נ ה התח תונה היה  כנראה  ,  )לריאה אחת
 ' ...היה מביא לשינויים הט ובים  ביותר. .. ש...הניתוח ה סביר ביותר

בנ סיבות  שכאלה   '29.3.56-לו  מה ח  ש"לידטין כ תב בד ו.  ר ק"פרופסור ד"
 ' .  היתה מי דה רבה של ו ד אות לגבי ה חלמה5.11.49-אפשר לומר שלפני ה-אי
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חייב לעלו ת בדעתו של כל רופא המת בקש לחו ות את דע תו  ,  לאור מידע זה"
', כן'שאם ההורים היו נענים ב, אם לא אבסורדי, שמשונ ה, ללא כעס ולהיטות

 לגבי שימ ור הח יים היתה שלילית ללא אם התחזית. המטופלת יכלה להינצל
אז לא ניתן היה  לענות בו דאות  על השאלה  לגבי  ציפיות החיים  במקרה   , עוררין

אפילו ניסיון רב לא מאפשר להגיע , זה לא עניין של מדע מד וייק. מסוכן שכזה
 .  [...]למסקנה  חותכת

כאשר מחלה קשה כשחפ ת ריאתית בשתי הריאות הזוכה לטיפול במילוי "
על כל א דם  , יר במשך  תקופת ז מן ארו כה ומתפת חת למ מדים  של ס כנת חייםאוו

רק יוכל להציע , הגיוני יהיה להודות ש אפילו רופא איכפתי בעל ידע וי כולת
עליו לס מוך  על ה חו סן ה פסיכולוגי והרגשי  של  , מצד  א חד .  'השג חה רפואית '

ואי עליו לסמוך על מוכנות ו לעבו ר את הטיפול הרפ, ו מצד שני, המטופל
 . המומלץ 

שבמקרה של קופוס   , כשהמט ופל מאבד א ת אמונ תו בטיפול הרפואי הזמין לו"
גם  הוא  לא יוכל  בכוח  להשיג  , ידי פנייתם לטיפול האל ט רנטיבי-מומ ש על 
  132."תוצאות

 ת ארה את מצבה של רות  1949שבנוב מבר , ר וול ק"ד, הרופאה המטפלת
רות קופו ס היתה   "ר שהצהירה במ שפט הראשון ב ביט חון ג מו ,  כסכנת חיים
133"בחיים היום

אך בהליך הערעור . אילו היא היתה מתקבלת לסנ טוריום ורוו לד 
,  ואז רק  ה חשיבה ז את כאפשרות,  היא מיתנה  באופן  משמע ות י את הצהרתה

  134.מבלי לציין את דרגת ה סבירות
הביע   חו סר וד אות  בהשקפתו  , פרופסור ליד טין, גם הרשות  הרפואית  ממינכן 

.   בהש וואה להצהרות שנתן קודם  לכן ובמהלך המשפט, נויים ברותלגבי השי
שהיתה מבוססת  ,  הוא סתר את  הצהרתו הכתובה שצוטטה  לעיל1957במשפט 

בזמן  ,135"השינויים ה חיוביים לכיוון החלמה "ר וול ק לג בי "על דעתו של  ד
שבמשפט  השני הו א הביע   ספקות רציניים לאחר  שר אה את צילו מי הרנט גן 

צילו מים אלו  לא הוצ גו  בפניו  . 1949של  רות  קופוס  ש נעשו בנ וב מבר האחרונים 
.  ח של ו ולא בעת  השימו ע בת ביע ה המשפטית הרא שונה" כשהוא כתב את  הדו

,   בהתאם לרישומים  הפרטיים של אנט  אבנר וון  אשנבך  שנעשו  בזמן ה משפט
ב מקר ה זה ה דבר יהיה  מא וד  "ש,  הוא הד גיש לא חר שראה  א ת צילומי הרנ טגן

מצבה נראה   ,  כי לפי צילומי  הרנטגן, )יפול רפואי להארי ך את  חייהלט(קשה 



 255 נקמת מנהלים לשעבר

137."גרוע ביו תר
הדין של ברונו   -ידי עורך -מצאתי שהצהרה זו אושרה  על 

  138.גרונינג בהצהרה שניתנה ב ע רעור
 : ר פרייהופר סיכם את הדי ווח שלו  במילים הבא ות"ד
ם הצהירה  כפי שג, במ חשבה  צלולה כל הדיו ט היה  חייב להגיע  למס קנ ה"

שקרוב  לוודאי  לא היה  כל סיכוי להחל מה לאור   ,  מחלקת  הבריאות  ב סקינגן
בהת אם  ' הסכנ ה בפניה עמדה 'של סכ נת חיים שהיה קיים ו ' ה מאו ד רציני'המצב 

ש אינו  מאמין   , חו שב וכן[...] באות ו אופן כל רופא  .  לממצאים הרפואיים
הוא   , יש ות בי ותרבביט חון עצ מי רב  מדי  שכיון שיש בידיו  את  התרופות  החד

לא  ...': יסכים עם פרופסור לידטין ממינכן שהצהיר,  יוכל לוותר על כוחות הטב ע
אולם ' . החל מה  היתה סבירה ביותר1949, בנובמ בר5-ניתן לומר שלפני ה

השפ עתו של  .  1950,   ב דצמבר30-פלאי ביותר  שהמ טו פלת חיה ע ד ה , לדעתי
הייתי רוצה לסיים את ,  יכוםלס. גרונינג יכלה לתת לה הארכת חיים מסויי מת

 : ח שלי בדרך זו" הדו
 :ההצהרות ש

 היו קיימות ציפיות לה חלמה  1. 
חייה של ה מטופלת  קופוס  י כלו להתארך אם  מר גרונינ ג מע ולם לא היה   2. 

 מתקרב אליה 
  139."לא היו ניתנות לחיזוי ולכן א ינן מוצדקות 

,  המשפט- של ביתבפני יועצים בלתי מומ חים, 1957,  ביולי30/31-במשפט ב 
המשפט   -המס קנה אליה הגיע בית. גרונינג זוכה מאשמ ת הריגה מתוך רשלנות

אז האב פנה לגרונינג , המחלה ת חילה החמירה , שלמרות הטיפול הרפואי, היתה
שג רונינג לא הש מיע  את  ,  אך נראה. ולאחר  מכן הפסיק  את ה טי פול הרפואי

.  ובא לסקינ גן נגד רצונ והנאשם  ה . ההוראה להפסיק את הה תייעצות עם הרופא
היה קשור בפ חד הרב  של  ,  האובס סיה של האב  והבת   שגרונינג יביא לה חלמה

כי בסנטוריום  בהסן היא  ח וותה  איך  מט ופלים רבים מת ו  בעקב ות  , הבת מניתו ח
  140.טיפול שכזה

כפי ש אני  אבנר  , 1958,   בינואר14-16-המשפט לערע ורים ב -בשימוע  בבית 
שכאילו  גרונינג  , בי עה כולם ד אגו  להדגיש  את  ה אזהרהעדי  הת,  וון אשנבך  כתבה

עדי התבי עה  , ראוי לציין שבתקופת  הביניים: "דיבר נגד הה תייעצות עם ר ופא
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 ). לטפל ב מטופלת(' האיס ור על רו פא'כולם הסכימו לה דגיש  את ה נקודה  בדבר  
  141."וה פעם היו די תקיפים בקשר ל כך, הם הדגישו זא ת במי וח ד

 נ מצא א שם בהריגה שלא בכוונה תחילה וקיבל שמונה  במשפט זה גרונינג
 . הסוהר-חודשים על  תנאי בבית 

יצדק בהבעת  , מי ששם לב להתנהגות ו של גרונינג מת חילת התקופה  בה  ריפא
.  ספקות לג בי הצהרות ע די ה תביעה שהוא  אסר על רופ א לטפל בילדה ה חולה

יע ץ לאנשים  , ו הרבה לפני שנפגש עם מ שפחת ק ופוס,  ניתן להראות שהוא ת מיד
.  להישאר תחת  השג חה  רפואית ולקבל  תוצאות  חיו ביות   לאחר ב דיקות  חוזרו ת

היה  , למרות שהוא שמר על הפרדה ברורה בין דרכו ודרך הריפוי המקובלת
-וב מהלך מ חקרי ושי חותיי עם בני . חשוב לו  מאו ד לשתף פעול ה עם הרופאים

לם לא חשפו שהוא  המ סמכים  הרבים שהועמדו לרשותי  מעו, זמנו של גרונינג
 . יעץ נגד התייעצו ת עם רופא  או בקרה רפואית

 . הוראה שכזאת או ה בט חת רי פוי היתה מנוג דת לחלו טין לאמונתו הפני מית

המשפט  בהבע ת ד עתו  -ר וילהלם בייר היה  את  הדברים הבאים  לומר  בבית "לד
 : המקצועית  בקשר ליכולת הר יפוי הרוחנית של ברונו  גרונ ינג

. ברונו גרונינג כאדם בעל רצון טוב וכוונות כנות לחלוטיןזכיתי להכיר את "
באותו אופן , הוא בהחלט  מודע להן. אין לי ספק לגבי היכולות המיוחדות שלו

הדבר . שתוצאות התע רבותו אינן תלויות ברצונו או במשאלותיו, שהוא יודע
, הוא יכול לוודא. בהחלט ברור שמגוחך עבורו להבטיח החלמה לאדם חולה

אך הוא אינו יכול , לו להבטיח להמשיך להעניק לו את אנרגיית העזרהאפי
הדבר תלוי בתנאים . כי אין הדבר בשליטתו של מרפא רוחני, להבטיח הצלחה
שהוא (שהחשוב בהם היא אמונתו ללא תנאי של האדם החולה , מוקדמים רבים

כול והאדם החולה מעולם אינו באמת יכול לשפוט באיזו מידה הוא י). יחלים
וכך אדם המאמין שהוא . כי השאיפה להחלים קודמת ליכולת לבטוח, להאמין

אולם אין זה תמיד . כי אין הוא ממש בוטח, מלא אמונה בכל זאת אינו מחלים
ההחלטה . [...] נכון לתלות את חוסר האמונה בהחלמה שאינה מתממשת

ך את כל הסופית לגבי ההישג או חוסר ההצלחה נחה בידי הכוח העליון המדרי
  142."המין האנושי
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ש אין אפשרות לאלץ את ההחלמה   , ברונו גרונינג היה  מודע ל חלוטין לעובדה
ברוב   . למעשה מ ונע ממנה לקרות, כל הדורש החלמה, ההפך הוא הנכון. לקרות

אלא להיות   ,  נאומיו הו א ב מיוח ד הזהיר אנשים לעולם לא לדרוש החלמה
 .  בטו חים שיזכו בה
 : 1950,  באו גוס ט31-דיבר ב מינכן בכש , אלו היו דבריו

, אנשים המכינים עצמם לקבל עזרה ואז חושבים שעליהם לקבל אותה"
,   אל  תדרשו  מאו מה': אני  חוזר וא ומר  את הפתג ם. עושים זאת  בדרך לא  נכונה 
  143" ' רק היו בטו חים לקבל זא ת

 :  בהזדמנ ות א חרת הוא א מר
באותה העת   . ריאותםאני מראה לאנשים איך הם יכולים לזכות מחדש בב "

כי רק  רופא  , לה משיך ל קבל אות ו, שעל כל  מי ש מק בל טיפול רפואי,  אני מו סיף
  144."או לא,  יכול לקבוע אם הוא ה חלים

 :  ה וא ענה, זמנו אישר בפניי שב מענה  לשאלה במה למ עשה תלויה  ההחלמה-בן
  145."זה רק בידי אלוהים"

לב טוח  ברופאים שלהם  "מ ה לעיתים קרובות ה וא גם  הציע לאלו שחיפשו  החל
התנאי הראשון הוא שהמטופל יב טח ברופא   "כי " ולא לאבד אמו נה בהחל מתם 

הבי טח ון והאמו נה ברופא היא התרופה . שלו ויאמין שהוא יכול לקבל ממנו עזרה
146."הטובה ביותר

רות קופוס היתה עדיין  ( 1950בסוף נאומו במינכן באוג וס ט  
 . ם כדאי לו לע בור נית וח בשלפו חית השתןמישה ו מה קהל שאל  אותו א) בחיים

 : ברונו גרונינג ענ ה
על כל אחד לדעת בידי  מי עליו להפקיד את  . ו אין אני אוס ר, אינני ממליץ"
.  אני לא יכול  לקחת  על כך א חריות.  אס ור לי לעשות זא ת ו לא אעשה זאת. גופו

אף   ' . אני הולך לעבור ניתוח' : זאת החלטת ו האישית של כל אחד כשהוא או מר
מה   , שים לב למ ה שעומד לקרו ת. אחד לא יכול למנוע  ממיש הו זכות זאת

זה יהיה  .  אני לעולם לא  אדבר  בזכ ות או  נגד  זאת. שעושה שלפו חית השתן  וכו לי
כאן עליך  [...] ' .גרונינג  אמ ר כך,  כן':  כך ויאמרו-יותר מדי  ואנשים  יבואו  א ח ר

  147."לקבל ולא לבקש ד בר
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לפני  הפגישה עם  משפחת   (1949ספט מבר  /באוג וס ט,  טר בר הוףבזמנו  ב
 :הו א הדגיש  בנאום  ב רדיו, )קופוס
גם [...] אסור לי לשכו ח לומר  לכם שאם אתם מק בלים ט יפול רפואי "...

  148."אסור לכם לשכוח לעשו ת ב דיקה ח וזרת
,  שבנ אומ ו, נית ן להוכיח, לסיכום הנושא  של האיסור   על קבלת  טיפול רפואי

הוא המליץ   ,   ב טו ח שבנו כחות הא ב והב ת קופו סויסי ולכן די-שניתן בבד 
 .למאזיניו להישאר נאמנים ל רופאיהם

 : הצהיר תחת  שב ועה, שהיה  נוכ ח בנאום זה , .גאורג בא וכל מא
שכבר  , שעל אלו, הוא נתן ל מאזיניו להבי ן, )של גרונינ ג( במהלך נאו מו "

 העלמה   אינני יודע אם . [...] להמש יך לקבל טיפול רפואי, התייעצו עם רופאים
הם תמי ד הי ו בח דר המלון בו  הייתי  , ככל הידוע לי; או מר קופו ס נכח ו בנאום  זה 

149."אני
  

שיכלו , הדין שהגן על ברונו גרונינג הזכיר עדים נוספים-עורך , בנוסף לכך
,  שגרונינג לא ייעץ לאלו שחיפשו החל מה להפסי ק לראות את רופאיהם, לאשר

  150.והוא לא הב טיח שירפא אות ם
סרב , המשפט בתבי עה המשפטית  הראשונה-שבית,  שלא ניתן להבנה הואמה

ר  "ד , גאורג  באוכל, בין הש אר; לשמוע ע די הגנה  חש ובים  של ברונו גרונינ ג
."  הדין-ה ם לא היו ח שובים לג בי כ ל הקשור לפסק "כי , מס מר’ ר ג"בייר וד

  151.לפני ת חי לת המשפט(!)  יום 14החלטה זו נ מסרה לברונ ו גרו נינג רק 
שלמרות ח וסר ה סבירות וה סתירות הבו טות של  ,  אין גם הסבר לגבי ה עובד ה

'  גב (האמינ ו לו ול שאר עדי התביעה  , או טו  מקלבורג , עד התביעה  המרכזי
במהלך ההליכים  ). אנדרל ין והרופא האחרון שטיפל ב רות, קופוס ' גב ,  מקלבורג
 .היתה שלילית, שגישתם הב סיסי ת כלפי גרונינג, נהיה ברור
הדין של -אליהם הוביל עורך, צים הס ופיים המרוכז ים להגיע לאמתהמאמ

המשפט   -שהיו נש מרים למשפ ט הא חרון בבית , גרונינג בהצהרת ה בקשה  שלו
152.היוו הוכחה לט ע ויות רציניות בהליכי המשפ ט בערעור הראשון, לערעורים

 

  . דין מסכם- ה סתיים  כי גרונינג  נפטר ללא פ סק 1959,  בינו אר22-אך הערעור  ב 
 . לכן ברונו גרונינג מ עולם לא הורשע סופית
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דרך  . פעולות הנקמה מע מיתים לשעבר היו מעבר לטווח הת ביע ות המשפטיות

ע מיתים לשעבר   ,  בקשר  לברונו גרונינג  האיש  והרקע לע בודתו"  תגליות"כאילו 
"  תגליות .  "פן פומביאלא גם  ב או,  ניסו להש מיץ א ת גרונינ ג לא  רק בא ופן רשמי

כי המ אשימים   שלו יכלו להתייח ס לזמן  ,  אלו כנראה נראו  אמינו ת לצו פים מב חוץ
 . בו עבד ו עם ברונ ו גרונינג

הר חיק לכת  עד  כדי כך  שקרא  ,  דין שגם  עבד  כעיתונאי-ע ורך, הרוזן סולטיק ו
.   למרו ת שרק פג ש אותו כ מה פעמים, "ע מית של ברונו  גרונינג"לעצמו 

חשיפ תו   הוא פרסם  מהדורה נ וספת של העית ון שלו לה קרא  1949בספט מבר 
 . שה ופצה בעיקר  באיזור מינכן, של גר ונינג

הוא עסק רק בע בודת ו של ברונו גרונינג הקשורה  ,  במשות ף עם הרבה אחרים
 : בריפוי מחלות פסיכו סו מטיו ת

שגרונינג  יכל לרפא אם הוא היה מגביל עצמו למקרים  , אני עדיין בדעה"
רע ד  , הפרעות   דיבור פסיכוגני ות, ד מוי שיתו ק, בע קבות  המל חמ הנוירוטיים 

נית ן להסביר להדיוט א ת  . מ חלות פסיכו טיות, במילים אחר ות, ריפיוני וכולי
 : הטיפוסי  בצו רה פשוטה ביותר כדלהלן'  מקרה  גרונינג'

פצצה נופלת על בית ואישה במקל ט במרתף  מאב ד ת את קולה כתוצאה  "
נעולה על , שלוש יממות כדי לראו ת את גרונינגאם היא תחכה עכשיו . מההלם

היא יכולה   , ציפיות גבוהות להיפגש  איתו פנים אל פנים ולבסוף פ וגשת או תו
  153. "לזכות בקולה דרך הזעז וע ה רגשי המח ודש הזה

קרינה  "לשייך את  עבוד תו  של גרונינג ל" ש טויות  ג מורות"הוא חש ב זאת כ
הוא תקף בנחישו ת את דעתו  . פיהוראה אותה רק כצו רה של פסיכותר" סודית

ניתן להתגבר  על , הזרם ה מרפא, ש בעזרת אנרגי ת הריפוי האלוהית, של גרונינג
 והגיע למ סקנה  שחיי ב  טר בר הו ףהאשים  אותו  ב תנאים ובאירועים  ב, כל המחלות 

אדם חושב שלמרות יכולתו  לרפא מקרים נוירוטיים "היה להיות ברור לכל 
  154."נינג מזי קגרו,  והיסטריה בע קבות  המל חמה

 : מסכם א ת המא מר כדלהלןEcho der Wocheהפרסום 
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ה רוזן סוליטקו אינו  חוסך  בלעג על ברונו גרונינג   , במה דורה הנוספת שלו"
אלא הוא  גם מ טיל ספ ק בראש  חוצות  ביכולות  , אותו  עטף  בר פש,  האיש בלבד

טית  אך כאן  אין צורך ב נקודת  המ בט  הסקפ .  הריפוי שלו בהן ראה  כמ קור  הכנסה
  155."ביותר כדי להאפיל על העוב דות הא מיתיות

:  סולטיקו  פרסם את ש תי המהד ורות הנו ספות, רק ז מן קצר לפני  כן, למעשה
בהן   , )1949ספטמ בר   (גרונ ינג נוס ע לאמר יקהו) 1949או גוס ט  (גרוני נג מדבר

ב מהדורה  , עתה . הוא כתב  בצורה אוה דת  מ אוד לג בי האירועים  סביב   גרונינג
הוא ני סה בכל  דרך אפש רית לצייר את גרונינג  , פת ו ש ל גר וני נג חשי הנוספת 

כשב מהדורה   הקוד מת  בקשר לגרונינ ג הנ וסע לא מריקה הכ ותרת  , באור שלילי
אל וה ים   ' אלפים  שר ו –ריפ וי המ וני  במפגש  האחר ון : הראשית שלו הכריזה

,   האנשים  המחכים לו יומם ולילה15,000מתוך .  "...'אדירים אנו מ הל לים או תך
156)חשיפת ו של גרו נינג... " (ידי דיבור איתם- על15-וא יוכל לרפא כה

הוא  
,   בן ה מארח  של גרונינג בהרפורד, שב מקרה של  דיטר הולס מן, אפילו טען

הוא  ,  כ ד י לחזק  את  טענתו. התערבותו  של גרונינג  לא  היתה הצלחה של  מ מש
קצין ,  ציטט את  יריבו ה מוש בע ש ל ברונו גרונינ ג ב ועדה  הרפואית בהרפורד

" תרמית ריפוי"שלמעשה דיב ר על , ר ריינר"ד, הרפואה הבכיר מבילפלד
  157."ובכלל לא הח לים, לא היה ב מ צב טוב יו תר"והדגיש שהילד  
 : ח כתוב  מהל מוט ה ולסמן  ב קשר למקרה של בנו"נת קלתי בדו , במהלך מ חקרי

,   בספט מבר4-הוא נ ולד ב .    וסבל  מ ניוון שרירים מתקדם9בני דיטר ה וא בן "
ידי רופאים שונים -בדי קות שנעש ו  על.  חוד ש27 ורק הת חיל ללכת בגי ל 1939

 4עד גיל . וצילום רנטגן לא חשפו בעי ה גופנית באגן או  סימפט ומי ם של רככת
 . [...]הוא הלך לאט  מאוד  ובצורה  מגוש מת כשכפות רגליו  מופנ ות כלפי פנים

.   או מלל זהמצאתי את  ה ילד במצב ,  כשחזרתי ה בי תה מה מלח מה,  1945ביוני 
הפרופסור מיד איבחן .  לקחתי אותו לבדיקה ב מרפא ה האוניברסיטאית ב מונס טר

לא הוצע  לי שם  ריפוי .  איב חו ן זה אושר  ב מרפאת הילדים.  ניוון שרירים מת קדם
ידי כל שאר  הפרופסורים  -וגם   לא הוצע כל  ריפוי על ,  כדי לזכותו  בהחל מה

במצבו של הילד הגיעה  ההידרדרות . והרופאים איתם התייעצתי לאחר מכן
 .  למימדים  מדאי גים

אם  . הוא  לא יכל  לעמוד  או ללכת. דיטר  מרותק ל מיטת ו כבר  ע שרה שבועו ת
.  הוא התק פל כמו אולר כי הגב התחתון שלו לא תמך בגופו, הוא ניסה לעמוד 
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למרות  [...] רגליו וכפות רגליו תמיד  קרות כקרח והן  חסרות  תחו ש ה לחלוטין 
 .ם בשבו עקבלת עיסויים פע מיי

,  הצהריים חברה שלנו היודעת על מחלתו של דיטר- א חר 1949,  במרץ15-ב
אחו תה של גברת זו  בילתה חמ ש שנים בשכיבה   . הביאה את מר  גרונינג לבית נו

אך היא החלימה לחלוטין  , במיטה או בישי בה בכיסא ג לגלים כי היא היתה נכה
."ל לרפא גם את בננובעזרתו של מר גרונינג ואחו תה היתה משוכנעת שהוא יו כ

158  
דיטר יכל , הוא המשיך לתאר איך כבר יום אחרי הפגישה עם ברונו גרונינג

ביום  השני הוא יצא  מה מיט ה  .  שוב לע מוד  ויכל לצעוד  שלו שה צעדים ללא  עזרה
 .   בעצמו ו בפעם הראשונה הל ך בכוחות  עצמו
שהה תקד מות  ש ל בנו היתה  כל כך  , מאו חר יותר הל מוט  הולס מן הד גיש

  הוא יכל להסתובב משע ות  הבוקר המוק דמ ות עד  1949שב קיץ , שמע ותיתמ
  159.מאו חר בערב

 : ע ד  בלתי תלוי תיאר את מצ ב הי לד1949בתחילת ספ טמ בר 
חוד שים לפני כן בחור .  לבית הולסמן10-גם אני הוצגתי בפני הילד בן ה"

לו ניוון השרירים ש). מע ון(משותק בב תל [...] צעיר שברירי זה שכב אפטי 
,   הי לד אינו  כבול ל מיטתו, מאז ש ברונינג  טיפל בו .  הוכרז כבלתי ניתן לריפוי

אלא מס תובב  באי טיות ב בית וזרועותיו  ורגליו  מר אים ששריריהם חזרו  
  160."לאיתנם

ב דק א ת , רו ויוידי הפרסום -הרופא שמונה על, פרופסור פישר, בסוף יוני
  ד יווח שבהתאם לבדי קתו  ו ויור. דיטר הולסמן והיה מרוצה מ הצלחתו של גרונינג

אך מצד שני   , של פרופסור פישר לא ניתן לדבר עדיין על החלמה מוחל טת
הצגה  מו טעה  "לאחר התער בותו של  גרונ ינג היתה " דבר לא הש תנה "ההצהרה ש

  161. "מתוך רוע לב
 :אמרה את הד ברים הב אים,  שכבר הוזכרהEcho der Wocheהמהדורה של  

. אמו, ככלות הכל,  בנושא דיטר הולס מן היאהאדם האמין ביותר לשפוט"
או מרת  , טרבר הוףכפי שאנשים אחרים שראו את הילד בזמן האח רון ב, היא

הילד לא יכל ללכת והיה צורך לשאת , לפני שראה את גרונינג. שגרונינג הצליח
אותו סיפור היה לגבי . אך יכול ללכת, באופן מגושם. עתה הוא יכול ללכת. אותו
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ההחלמה הדר מטית שלו   . שב משך שנים היה כבול לכיסא גלגלים, ה ס, העובד
אך גם אז אויביו של ג רונינג רצו לפרש זאת , גרמה לסנסציה ג דולה בז מנ ו

מסמך  מהרופא שטיפל . זאת עובדה שהס יכול ללכת שוב, אך למעשה. ככישלון
מעיד  על כך ש גרוני נג השיג הצל חה ראויה  ,  באיש המ בוגר  במשך  זמן  מ מושך

  162."מקרה של ה סלשבח ב 

, מתוך חוסר שביעות רצון בספק שהטיל ביכולתו של ברונו גרונינג לרפא
ידי האשמות -סולטיקו לא היסס להטיל ספק באישיותו של גרונינג על

, שמידט. א.הוא קישר את המהדורה הנוספת המוזכרת לעיל לא .והשמצות
הוא  , דט כי בזמנוגרונינג נפרד משמי. העוזר לשעבר של גרונינג מימי הרפורד

איתה היה מאוד מיודד , עוזרת הבית של משפחת הולסמן, ואליזבת פול
 .הכניסו לכיסם כמות בלתי מבוטלת של תרומות כספיות, ומאוחר יותר נישאו

בכך ) תחת שבועה(שמידט לא חשב פעמיים לפני שהאשים את גרונינג 
 . שהיפנט ואנס את אליזבת פול

ידי מ חלקת  התביעה  הציבו רית - משפטית  על שהובילה ל חקי רה,  האשמה  זו
האשמה ז ו סו תרת  , בנו סף ל כך.  ונד חתה, לא היתה ניתנת  להוכחה, בבילפלד

כן לאחר  שהוא   . כפי שהו א נג לה לי, לחלוטין כל די ווח  על  ברונו  גרונינג כאדם 
ת ח ת שבועה א גון ארתור ש מיד ט ד חה את הצהרתו ל גבי  , התחתן עם ע וזרת הבית

ר מיכאל "טיקו ו א מר את הדברים הב אים בק שר לרוזן דשל ס ול" תגליות"ה
 : סולטיקו

גנרל  'תחת הכינוי  , שמ אוחר יו ת ר, פיט  סיגר, הרוזן סולטיקו  עבד  עם הע מית"
.   הרוזן המאו מץ ס ולטיקו  היה חסר  מצפון לחלוטין.  [...] הורשע  בהונאה' פיט

די י-בתיקים ה משפטיים ה הבהרו ת בקשר  להליכים הסו ערים הללו  מתועד ות  על
ל המשטרה  "המדור המיו חד של מ חלק ת החקירה המשפטית בא ח ריות מפכ

א חת  . הן  חושפות א ת הרו זן סולטיקו  האמי תי ואת  הת פקיד אותו  גילם. מרטין
,  אני ארווי ח כס ף' : מהצהרותיו יכולה להספיק   כדי להוכיח את  מה  שאני א ומר

, משפטי יםכפ י שמראים  התיקים ה , כן.  ' אך  ארוויח  אות ו–עם או  נגד  גרונינג   
 מארקי ם גרמניים  בעזרת ה שימוש   בשוגג  בש מי ב מה דורה  60,000הוא הרווי ח 
  164."הנוספת שלו
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 –איך ל עשו ת זאת    המאמר  הבא מופיע  תחת  הכותרת  Echo der Woche-ב
האחרו נו ת במהד ור ה הנ וספת ש ל הר וזן   " תגליו ת"כמה האר ות נ וספ ות לגב י ה

 : סולטיק ו
שעיתונאי לא הפר את פרטיות חייו של , והיה היה זמן בו נלקח כמוב ן מאלי"
בש ום פנים וא ופן לא דיוו ח על פרטים  אינטי מיי ם והציג האש מות  רק  , אדם

אך מי שקרא א ת המה דו רה הנוספת של הרוזן . במקרה שיכל להוכיח א ותן
שהדגש  בה  מבו סס יותר על ס חר  ,  סולטיקו לא יוכל להימנע  מ להגיע למסקנה

לרוע  , היום.  הצגה או בייקטיבית   של עובדו תרכילות מפוקפק  חלקלק  מא שר על
.  אלא גם לגבי הכת ב, לא רק נחו ץ להיות מ עודכן היטב לג בי מה שכת ו ב, המזל

בזמן  בו   ;  בנקודה  מ סויימת  הרוזן ס ולטיקו הציג  עצמ ו כנציג  חוק י של גרונינג
במשך זמן  מה  . [...] גרונינג כבר אמר ד ברים רבים אותם השמיץ היום ס ולטי קו

ועתה נראה   .  הרו ויחו  אלפים בדרך זו. מאו ד רוו חי לדו וח  על גרונינגהיה עסק  
  165. "שדיווחים נ גד  גרונינג הם דר ך טובה להרווי ח כסף

.  כמה מ אות  אלפי עותקים  של המהד ורה הנו ספת של  סולט יקו נמכרו  במ הירות
עיתונים אחרים ה דפיסו  מח דש את ה תגליות ורא ו בהן  כלגיטימיות יו תר ויותר   

מנ ק ודת זמן זו גרונינג הפך  . באופן בלתי מרוסן" רופא הפלא"ל בבמטרה לזלז
שכמובן לא ניתנו לו פרטי הרקע של ההאשמות  ,  לטאבו עבור הקהל הרח ב

ת וצאת  . שיפוט ש עדיי ן מורגש  כיום,  אנשים  רבים  שפטו או תו.  הדמיוניות
ידי מחלק ת התביעו ת הציבורית - על1950החקירה המשפ טית שהוכרז ה ביולי 

166,בבילפלד
ההאשמה של ש מידט  במה דורה הנוספת  . היתה זיכויו של גרונינג 

אך בניגוד להאש מה  הסנסציונית שהוד גשה  . של סולטיקו הוכרזה כש קר
 .כ מע ט לא הב חינו  בזיכוי, בעיתונות
 : פרסם כדלהלןDas Offene Wort  1951ביוני 

שאחריו  ,  המשפט-כך בית-אחר , תחילה שיב חו את  גרונינ ג עד הש מיים"
כך העיתונות הגרמנית הגיע ה  . הרסו הכל, שהאמינו למא מרים  לגביו, יםאחר

אשר מאז ומעולם היו קשור ים זה '  !צילבו אותו 'ו' ! הושענא '–לשנות את דעתה 
העיתונות   (אך האם  אין זה הזמן להבהיר לציבור שהיא ! לזה בקשר הדוק

דיין  העובדה שה עיתונו ת הגרמנית כיום  ע? זו ה מעצב ת את  דעתכם) הגרמנית
חדש ות  משתקפת  ב מכתב שפורסם  ב,  סובלת  מהשפעות הרעל ש הותסס  בעבר

  167."  בנורנברגהשע ה שמו נה
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  1949,  ב ספט מבר29-התגליות של  הרוזן סול טיק ו מי ד הו דפסו  מ חדש  ב 
 . Der Spiegelבמהד ורה של 

 כך שהדבר לא תן אות ו לגר וני נג הקטן, תן לי פוניבאופן אירוני קראו לכך 
אלא גם רמזו בה   , ם בלב ד במה דורה הנוספת של הרוזן סולטיקוהוגבל לציטוטי

בעלי , שגרונינג נהנה בין השאר מסיבוב פאבים עם ההרוורטים, על כך
 . מפיק י הסרט על גרונינ ג, והא נגלרים, טרבר הוף

 :בחלק  מהמא מר היה כתו ב כד להלן
היא חיה  . לקראת ערב הרוורט עמ ד  על כך שהריפוי יתחיל עבור גיסתו"

לקראת  חצות  הניסיו נות לרפא את  זרועה   . הק בוצה נ סעה  לשם. ןבמינכ
-הה-רופא הפלא גרונינג ו חבורתו נכנ סו ללה. המשותק ת של הגיסה עלו ב תוהו

כ כל שנפתחו עוד ב קבו קי  .  ב בוקר6:30כאן הם בילו עד . בר של ליאו הוורט
רולף  , עם עלות השחר זוג המסריטים. [...] כך גרונינג שר יותר, שמפניה

קוך   -הזמינו את המבלים לדירתם בגייזלגסטי יג בשדרות רוברט , אריקה אנגלרו
שלו בזמן  ' קרינה' כאן גרונינג רצה להתרחץ ולהראות איך המים שרקו מה. 13

כשהוא גילה שני   , רולף אנ גלר, מי ש שרק היה המאר ח. שהוא נכנס לא מב טיה
הליפסטיק  ש ל הם הגי עו  מ. אדום על הל חיים של גרוני נג-חצאי ירח  בצבע  ורוד 

  168."אריקה אנגלר
 :Echo der Woche ב מהד ו רת 1949,  באוק טובר9-רולף אנגלר הצהיר ב

הדין שלו -עורך 169." הן שקריות  לחלוטיןDer Spiegel-ההצהרות שניתנו  ב "
,  באוק ט ובר20- ב Der Spiegel-הדבר ה ופיע ב . דרש שיפורסם תיקון ה עוב ד ות

 :  ב טור המכת בים1949
אין לו  , ואשת ו היו נוכ חים,  רולף אנגלר,  ח ש בו  מפיק  הסרטהאירוע המ דוו "

הוסר טה פגישת הריפוי בין מר גרונינג והגיסה הנכה של . דבר עם סיבוב פאבים
היא שהמטופלת יכולה בפעם , כפי שמראה הסרט, תוצאת הפגישה . מר הרוורט

ל כיון שכל צוות הצילום לא אכ. וכך עד יום מותה, הראשונה להזיז את זרועה
.  מר הרוורט הזמין אותם לארוחה בס ביב ות ארבע לפנות בוקר, מאז הצהריים

הוא בילה , מתוך צורך. מר גרונינג גם לא שר. איש לא היה שתוי בעת ארוחה זו
.   במעונ ו של  מר אנגלר א ת ה זמן הקצר שנו תר לפני הפגישה שהיתה לו  בתשע

לא  .   כל הדג מהכאן מר גרונינג  ביקש  להת רחץ כדי  להתרענן ולא כדי  לערוך
סיפור  .  אנגלר' הופגנה כל התנהגו ת בלתי  ראוייה מצד  מר  גרונינג  כלפי גב
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, מינכן.  לא מר גרונינ ג ואף  אח ד א ח ר לא היה שתוי. הליפסטיק ב דוי לחלו טין
  170"ד"עו, ר ורנר רנר"ד

לא קשה לד מיין את  ההשפ עה הפעוטה  שהיתה  לתיקון  זה בהש וואה ל סערה  
איך ניתן לצפות , לאור סיפורים ש כאלה.  שקדם לושהתרחשה  בעקב ות ה מאמר  

? מי האמין לו כשהוא דיבר על אלוהים? מברונו גרונינג לדבר חי ובי  כלשהו
כמה אלפי אנשים שראו אותו כתקוותם הא חרונה איבד ו את אמונתם ובי טח ונם  

הא מין  , מי שלא יד ע על  הרקע לתגליות.  ובכך אי בדו  את סיכוייה ם להחלמה, בו
 .פורס מו  בעיתוני ם השוניםלדיווחים ש

הוא נ חשב לא דם ש חי חי י מותרות  על חש בון  . עבור אנשים רבים הו א נחש ף
הושתקו   " אין  דבר שלא  ניתן לריפוי"ו" העל-אלוהים ה וא  רופא"ד בריו . אחרים

נראה שהיתה  . המ שפט-ידי הזעקה בעניין התגל יות והמשפטים  בבתי -על
הפוך  אדם זה ו דבריו לבלתי  התנגדות  בלתי נראית שע ש תה את כל שבכו חה ל

 .  אמינים

 נאשם בתמימות
,  כפי שהיה  במהלך  כל ההס טוריה האנושי ת, במהלך אלפיים השנים ה אח רונות

ני סו להאיר את  מחש בתם  , תמיד היו  אנשים שבהיו תם  מלאים בשליחו ת פנימית
גורלם היה  . של האנשים סביבם ולהציג  בפניהם את האמיתות עתי קות היומין

מאז ו מעולם  .  בקנאה  וב טיפשות ש ל סביבתם, ם ב חיצי חו סר  ההבנהלהיות מוקפי
 . בכל תקופה היו א מצעי הצליבה של האמת

הוא , ב ו בחרו כיו ם אנשים רבים" הרופא החשוב ביותר של  העידן החדש"
).  1493-1542(המכונ ה גם  פרסלסוס  , בתפרסטו ס  בומ בס טוס  וון   הוהנהיים

אך  ב מהלך חייו  וז מן רב   . ס מלחולים וכי מאים רבים  מש תמשים  בשמו  כ-בתי
 : פרסלסו ס לא זכ ה בכבוד שכזה, לאחר מות ו

 Aerzte im Kampf gegen Krankheitולאדימיר לינדנב ורג כו תב  בספרו  
und Dummheitבקשר לפרסלסוס  : 

לבנה  , ו בנ ה אותה מ חדש, מח דש ששם ק ץ למבנה ה רפואה הישנה והנמוגה"
 הטהור ו מ חויבות ו העזה לאלוהים  המב וסס ת על תפיסות מתוך לב ו, על גבי לבנה

 ".  ולטבע
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מ אה שנה  . זמנו-אך הדורות שב או א חריו רק חוזרים על הרכילות של בני"
ק קופרסט וב פרסלסו ס  הגדול אך הפ טפטן ח סר  'פטין ע דיין קור ה לו , לאחר מו תו
 ' .שהבין בצורה מדה ימה איך להרוג אנשים ב עזרת כימיקלים, הכישרון

 : היסטוריון א חר אמר"
הוא  הציג שי טות  . שנולד  לה רוס כל יצירת  בריאה נעל ה, א דם  מפלצתי'" 

מזיק ות ומרוש עות לח לוטין לאומנות הריפוי , שלא נשמע כדו גמתן, אבסורדיו ת
 ' .וזיהם אותן ב ט ינופת שלו, והפילוסופיה

 :  המשפט ש ל פרדריק הגדול אמר- רופא בית 1763-ב "
פרחי וברוב מהלך חייו  -יהתרועע עם כל הארח, נראה כעגלון, הוא חי כחזיר'

 ' . אפ ילו כתביו נכתבו ת חת השפע ת הטיפה המרה; המבישים הוא היה  שתוי
הובעה  הערצה לגאוניו תו יוצאת ה דופן של  '  תק ופת ס ערה ו לחץ'רק במהלך  

  171."פרסלסוס
פלחים שונים  של , בשמירה על  קו  מחש בה זה  בכל הקשור לברונו  גרונינג  

שב משך אלפי שנים תמיד הצליח לשתול  , חהעיתונות הגר מנית שרתו א ת הכו
ה דוג מאות  המצוט טות הב הירו שבהת חשב ב חשיב ות הנושא   . מסרים רוחניים

סגנ ון עיתונאי  בלתי   . דרך  הדיוו ח ה גיעה לד רגה של פרימיטי ביות  מפחיד ה, הנדון
לא היה מו גבל לעיתונו ת  , ששי קף  מידע  ש אינו אובייק טיבי או  מו אר, אחראי זה
,   ונים שמהם היתה מצופה דרגה ג בוהה יותר של דיווחאפילו עית. הצהובה

הדוג מאות  שצו טטו  בפרק זה  מהוו ת א חוז  קטן  בלבד  .  אימצו  סגנון עית ונאי זול זה 
.   ידי אנשים שלא הכירו א ותו-מהשקרים שהופצו  בקשר  לברונו גרונינג  על

.   אינ ו מ קרה ב ודד,   שאינו  תואם   את הרמה  הרגילה שלוDer Spiegel-הדיווח  ב 
 .לצטט עיתונים רבים א ח רים שבדרך כלל נחשבו לרצ ינייםניתן 

אך האם יהיה הולם לשאול מה ברונו גרונינג ע שה למע שה כדי לזכות בעניין 
 ?זה בלעג ובה שמצה

 :הייתי רוצה לסכם את העוב ד ות
.  גרונינג לא לק ח כסף  עבור הריפוי, בהתאם לכל הדיוו חים הע ומדים  בפניי1. 

צרכיו האישיים היו מע טים והוא  חי  . עשירמב חינה חו מרית הוא  לא  היה 
ידי עדי  -כפי שאושר שוב ושוב על . בצניעות רבה מתרו מות שני תנו עבור נאו מיו
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מט בעו  הוא  היה א דם  מעניק  שבכל  לבו  מילא את   השליחות הפני מית שלו  , ראייה
 .לעזור ולרפא

  עבודה ז ו עבור  אחרים הגי ע ה לדרגה של ויתור  על צרכיו האישיים שניתן היה
 )8רא ה פרק . (להבחין בה ב מיוח ד בהת נהגו תו זמן קצר לפני מות ו

, האידיאליזם והידע שלו בקשר לחוקים הרו חניים הנעלים של האנושות2.
,   זמנו-צריכה לעמוד  בפני התנגדות  מצד  בני,  המתגלים רק היום בצ ורה מ הוססת

ת   רשת  קנוניו. כי  הם  חיו ב מימ ד שלישי של א שליית העול ם החו מרי, שהסלימה
טיפלו בכל , ידי עוזריו לשעבר-שהוזנו ב אופן משמעותי על , והשמצות בפו מבי

 . השאר ונטלו  ממנו  את א מינו תו כאדם ואת  אמינו ת דבריו
ראה פרקים (קנאת המת חרים ואנשים  מסויי מים בעלי השפעה חור שי רעה 3.

 .הסלימו  את הב עיה והט עו את הציבור ב מידה  גוברת  והולכת, )8- ו7
אם נב דוק  , המשפט היו ללא בסיס-בילו למש פטים בבתי ההאשמות שה ו4.

 . אותן לעומק 
 : ברונו גרונינג פעם א מר

ל א השופט  , המשפט לא היה  מעוניין לד עת איך מתר חשת החל מה-איש בבית "
אם מישהו מבי ניהם היה שואל אותי בקש ר לכך והיה . הדין שלי-ולא עורכי

172. "נקו דות בהן הוא שמתיהוא היה י ודע  שלא הייתי אשם בשני ה, מתעניין בכך
  

רק פירוש מאוד  מתפלפל ומפוקפק  מב חינה מ וסרית  של חוק ה מ טפלים 
אם אלו   .  ברפואה משלי מה יכל להפוך  אותו  לנשק נ גד  עבו דתו  של ברונו  גרונינג

,   שהיו מ עורבים ב משפט  היו  שמים ל ב לב סיס הרו חני  של עבוד תו של  גרונינג
 משינוי הגי שה הרוחנית של האדם   היה במהרה ברור להם שהריפוי היה כתוצאה

, דרך ד בריו המו ארים, וש ברונו גרונינ ג . מחפש הה חלמה  ו מההסכ מה  האלוהית
 . רק ניסה לספק את  הבסי ס לאיחוד הרו חני של הי חיד עם  המקור האלוהי

ידי -הא ב סורדיות  בהאש מה יכל להת בהר ולהיפתר על, במקרה של  רות קופו ס
לא  , יכל לה ראות שלמקלב ורגהוא . בא וכל, ההצהרה ההחלטית  של ה עד

בז מן שגרוני נג הבין שהיא לא ת חיה  , היה האינטר ס הגד ו ל ביותר ברות, לגרונינג
כיון שבנאום קודם גרוני נג היפנה את הנוכחים  .  והתנגד למ עורבותו  איתה

ההאש מה  , לרופאיהם ולאחר מכן דחק  במר קופוס לס דר בדיקה רפואית חוזרת
הסתירה של ע די  . יתה מופרכת לחלו טיןשגרונינג א סר על טיפול  רפואי ה
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א ם כיום מו מחים  אח דים  .  התביעה היא אינ דיקציה נו ספת לחפותו  של גרונינג
אינם ניתנים , ממנה  סב לה רות, אישרו בפניי ששלבים מתקדמים של שחפת

, ר פרייהופר"ובכך מ חזקים  את  דע תו של ד , להחלמה  בעזרת  סטרפטו מי צין
היא  ברורה  ,  שה האשמה  היתה  מפוקפקתאז לדעתי  העובדה, היועץ הרפואי

 .  לחלוטין
אינו  , המשפט -ידי בית-ביטול העדות של ע די ההגנה  החשובים של גרונינג על 

 .מראה בדיו ק על או בייקטיביו ת
חו ת ה חלמה  וכן מ ספר רב של  מכתבי ת ודה לברו נו  "תיקים מלאים  בדו 

ים מצא ו  אנש,  לאחר שנים  של ח וס ר תקווה, כאן. מדברים  בעד  עצמם ,  גרונינג
אף  א חד  לא  , מ ה שבע בר,  ב חינם, את דרכם לאנרגי ת הריפוי  האלוהית וקי בלו

 . שלו וה פנימית וא מונה באלוהים, בריאות: יכל לתת להם עבור סכום כ סף גד ול
אלו הם  עדי ח וסר הצד ק שנעשה  לאדם שהמ סר שלו  , בפני שופט א חר

 . ושליחותו היו  בלתי מ ובנים  לחלוטין
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ובאלמוות של כל , מכירה באח דות כל החיים, המשו חררת מה אגו, רק אהבה"
האנרגיה   האלוהית היא  מע בר להבנת   האדם ונש ארת  מסת ורית ,  מתת  החיים.  החי

  1."עבורו כל עוד ה וא מ חזיק  בא מונה הת מימה ש הוא א דון ה חיים והמו ות
 הרברט סטילר

הפסיכיאטר  , ר הרברט ס טילר"ד, Die Herzlose Wissenschaftבספרו  
 :כותב כ דלהלן, והנוירולוג

בדיוק  , בו טחי ם בו בצורה עיוורת ומ חפש ים בו עזרה, אנו מא מינים במ דע"
אמונתנו ה עיוורת ב מדע   .  כפי שאנשים מתקופות  קוד מות כיוונו  עצמם לאלוהים

ת וי ד ויי האמונה  החלפנו א. ידי האדם-הדחיקה א ת אשליית המדע  שנוצרה על
לא  הפכנו ליותר אובייק טיביי ם ומוארים כפי שהיינו   . הדתיים בא מונה  במ דע

.  פשו ט היה  ב אותה ר מה שינוי  ס דר ה מס ד רונות  מאח ורי הקלעים. רוצים להאמין
בעוב דה  שהוא  מתנהג  בדיו ק כפי  ,  הכישלון של מד ע הרפואה  מ שתקף  בין השאר

,   וב ע בהנ חו ת מו סכמ ות  ובשיט תיותהוא נהיה   מק. שהכנסייה פעלה בי מי ה ביניים
מב חינת  (' עליונ ו ת הכמרים'. והחרים את בעלי האמונ ות השונות מ מנו

משתקפת ב ת ביעה של כל איש רפואה ללכת בעקבות הדרך ) סמכותיו תם
 .אפילו הקורבנו ת ש ווים. ניסויית-הד רך המדעית : ה אחת  והיחיד ה' הנכונה'

יום הם  מוקרבים על שול חן  כ. חיים על המזב ח-בעבר הוקרבו לאלוהים  בעל י
י כול לקבל סי וע  מקצועי   , מי שפועל  בדיו ק  בהתאם לדרישות  השי טה.  המעב דה
ממצאים  חדשים  חיוניים לעיתים קרובות נאבק ים בזהירות ובשקדנ ות   .  וחברתי

כל  מה  שחורג  מתורת  החשי בה  . נגד ההתנ גדות  המא וח דת של  הרפואה המב וס סת
נו סחה  הנפוצה  שהמדע  הוא  בע ד קי דמה   ה.  נפ סל ב מהירות כב לתי מדעי, הקיימת

.   שה מדע הוא  חיפוש האמ ת, לרעיון המקורימה מ תאיהכבר אינ, ואובייקטי ביות
הו א אינו  יכול פשוט לע בוד  בשיט ות  . המדען גם  חייב  הס ב ר לחברה[...] 

.  ולא מץ אותן  בצורה עיוורת',  מפורסם' מסויי מות כי הוא פעם ל מד  אותן ממ ורה 
אך הם אינם   ,  אי שית הם יסו דות  חיוניים לעב ודה מ דעיתביקורת עצ מית וא חריות 

מי  .  מספיקים עב ור האומ דן הא ובייקטיבי שלו  ועבור ההצ דקה והיעילות שלו
חייב לקבל שניתן להטיל ספק בשיטו ת המוכרות  ,  שרוצה לעבוד באופן מד עי
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.  רשיון להטיל ספק  חיי ב להחליף א ת הא מונה העיו ו רת הקיימת כיום  ב מדע. כיום
 :  הפדראלי לשעבר קר סטנס  היה שותף ל דעה זוהנשיא 

 ש קיים  צ ורך   ד ח וף   כיום  ל ס קפ טיו ת  לג בי   התי אור י ות  ו השי ט ות   ה מו סו ות  , נר אה  לי '
ו ס טינ ו  מ דרך  ה ישר  ,  אנו  נ מ צאי ם  ב סכנ ה  הול כת  ו ג ובר ת  של  ב ל בול .   בכ סו ת  ה מד ע

   DAE 25/82(  '"2. ( יד י כל  ה מ מצ אים  ה גד ולים  א ו תם  אנ ו  ח בים  ל מד ע-על 

 דרך ללא מוצא 
,  בשחר הה סט וריה המא בק  על הבריאות לא היה  מכוון  נגד  מחלה  מסויי מת"

  3."הוא היה מא בק למצו א את א לוהים

 והמשיך  Heilung durch den Geist  בספרו  1931-סטפן צווייג  כתב ז את  ב 
 :לומר

החיפוש לא היה של  .  אלא בפעולה דתי ת, סבל גופני לא  טופל במכש ו ר טכני"
  4."אלא  של אלוהים, המחלה

 :  סטפן צווייג  ממשיך

הטרגדיה של  , הרופא לוקח את מקו מו ש ל איש הדת ובמהרה הופך לאויבו”
,  ובז מן שהוא מ ע ביר את המחלה  מהמישור ה רוחני למישור הגופני, אמפדוקל ס

 –ב מרכיבי ם בעלי טבע  חיצוני  , הוא מנ סה לרפא תלונות  ב עלות טב ע פנימי
. ל עצמו ל תפילות בבית התפילהאיש הדת מגבי. תמי סות ו מינרלים, צמחי מרפא

מעתה  ואילך .  ט קס פולחני  או קסם, הרופא נמנע מכל צורה של  פעולה רוחנית
בשבר  מסי בי ז ה בשלמ ות ההו מו גנית  .  נפרדות דרכיהם של  שני ז רמים אלה

.  כל ה מרכיבים של  הריפוי מיד מ קבלים גו ון פירוש ח דש שונה  לחלוטין, הקוד מת
מתפוררת למספ ר אינסופי של מחלות  ',  המ חל'התופעה הרוחני ת , מעל לכל

ובכך  מנ תקים אותן מה אישיות  , המסו וגות כל א חת בנפרד  באופן מדוייק 
אלא , המ חלה  כבר אינה משהו המשפיע ע ל האדם בכללותו. הרוחנית של האדם

רק  , אין מחלות  כלליות' :  וי רכו אמר ב קונגרס  ברו מא. (קשורה בא חד  מאי בריו
  5)"'.תאיםמחלות נ וספות של ה איברים וה

, ידי הפנייה פנימית של גבו לסדר הקבו ע של הבריאה-על, אם הדבר כך
הסבל הגופני , ודרך הרפואה, האדם יוצר סבל עבור עצמו ועבור א חרים
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בז מן שתו רות רוחניות  מייעצו ת  . בהדרגה  מפריד או תו  מתח ו שותיו הפנימיות 
מדע הרפואה  , לאדם לשנות את גישתו הפ נימית לתפילה וענווה בפני אלוהים

חייו הפנימיים  מופרדים  .  דיא ט ות ודפו סי התנהגו ת שונים, מציע למ טופליו חו קים
בעקב ות  . הוא  קור בן למחלה של התאים א ו האיברים. מסבלו ה חיצוני

י כולתו להחלים את  גופו    והוא  מא בד  את כו חו, השתחררותו  מא חריותו הרו חנית
 . בדרך הרוחנית
 : סטפן צווייג

הרפואה המודרנית , בידע שנרכש דרך לימוד [... ] ,בניתוק מ וחלט  מהדת"
ולמרו ת שהיא   .  פועלת בעזרת  ווד אויות  מע שיות ב מקום  בעזרת  ת חושו ת האדם

עב ור  מ די זהו  תיאור אצילי ', אומנ ות הרפואה ' אוהבת לכנות  עצמה  באופן  פואטי 
 את ח סידיו  לעבוד בהרמ וניה מלאה  בק שלממד ע הרפואה מז מן פסק . מלאכה זו
סוד הריפוי , [.. .]שלי חות הפכה למקצוע .  ה אוניברסליים  של הטבעעם הכוחות

,  אין כבר  פעולה רו חנית   אלא רק  חוויה  פלאית. הוחלף  ברוק חות  וב מדע  הגו ף
תיאוריות  . ידי הרופא-ריפוי הפך כמעט לאירוע מ חושב של היגיון ה מבוצע ע ל

  6."ספר לימו ד במ קום ד ברי האל, במקום  ספונטניו ת
הפעולה  . ת ליותר ויותר דרסטיכהפרדה בין דת ורפואה הפהה, במהלך השנים

מ ביאים  , הקדושה  של ריפוי כפעולה של חס ד אלוהי וכ ביטוי  של  סליחה ו חידו ש
ה וא  מזמן   . הרופא  עכשיו  הוא  המ דען הרפואי. לתיקון התיפקוד  הלקוי  של  הגוף

הוא מזמן הפסיק   . הפסיק להחשיב עצ מו ככלי צנוע בידי הכוח הרו חני העליון
הוא  חוש ב  שבו  עצמו  גלום  הכוח  ,  לה פך הוא הנכון.  לבקש עזרה  מאלוהים

,  הוא כבוש  במ ושג  חו מרי של ה חיים המ ונע א ת הר חבת  התח ושה הפנימית . לרפא
 .  מתמלא  במכשירים גש מיים,  והריק שנוצר בעקב ות זאת

. מיכשור מ תוחכם ר ב יותר מצא את  דרכו לרפואה, עשרה-מסוף  המאה ה תשע 
יכשור רנטגן גדול יותר ויו תר הן שתיים מסיבו ת רבות   בדיקות  מעב דה ו מ

ידי -אתן הגיעה  טרמינו לוגיה שנוצרה על. שאיפשרו גילוי מחלות  ח דשות
הדבר התפתח למינו ח ספציפי . הרופאים ואיפשרה להם לעסוק ב גילויים אלה

 .והוביל להצגת טכניק ות איב חון שלהן היה רק קשר קלו ש עם המ טופל
ב מקום   , צב  מזעזע זה  כאשר צוות  רופאים ואחיו תניתן להבחין כיום ב מ

או  " ) האפנדיציט" ("התו ספ תן"מדברים  על ,  מולר'  להתייחס ל מר מייר א ו לגב 
 ". הגידול בר חם"
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 . האדם הו חלף בסי מפטו מים ה גופניים שלו

 : סטפן צווייג

היה , האדם הראשון שנקט עמ דה נגד ביטול הרוחניות  שבנס הריפוי"
 שאיבד כל ,הסמכות הדוגמטית של המדע,  היהירותהוא נאבק נגד. פרסלסוס

 ,קשר עם פלא הטבע ואינו יכול לדמיין או לחוש את האנרגיות הבסיסיות
וככל שנראה . שמקורן בנשמת האדם הבודד והנשמה הקולקטיבית ש ל העולם

ההשפעה הרוחנית של אדם זה גדלה , כיום כי התרופות שלו מפוקפקות
עשרה בכינוי -פרצת שוב בתחילת המא ה התשעומת, בהתמדה ככל שהזמן עבר

מטרתה , פואטית-תופעת לוואי זו של התנועה הפילוסופית. רפואה רומנטית
אך לרפואה הרומנטית היתה  7 .העליונה באיחוד מחודש  של הגוף והנפש

-השפעה מועטה על ההתפתחות העתידית של הרפואה המדעית במאות התשע
 ."עשרה והעשרים

  ,ב מיו חד אלה,  ה ברורו ת של התרופות הח דשות ש פותחוהתוצאות המ וצלחות
והכוח הח ברתי הניכר של הממ סד הרפואי החו מרני  ,  שנאבקו ב מחלו ת זיהומיות

שפות חה  , הומיאופתיה,  בין השאר. הקשה על התפשטות  תנועות א חרות, הקיים
,  היו יעילים במיוחד, ידי מסמר -ש התגלה מח דש על, וריפוי מגנטי, ידי הנמן-על

 שרק כיום ,נשארו תופעות שוליות, חר הפופולריות הראשונית שלהםאך לא
מ דע הרפוא ה התקדם  ביותר  במאה   . חושבים  עליהן שוב  במי דה  הולכת וגוברת 

ההתקד מות הית ה של  .  במיו חד  אחרי  שתי מל חמו ת העולם, העשרים
טרמינולוגיה  חסרת נש מה  שהתבס סה על הפילוסופיה החומרנית של  מדע   

 כוח  רב בתמיכה פוליטית מת ע שיית הרוקחות הע ולה היא קיבלה. הרפואה
כך -זמן  קצר אחר , שב שיתוף פע ולה צמו ד עם  התעשייה  הכימיק לית, ומתק דמת 

הסבל המת גבר  . התפתחה לאח ד הענפים החזקים ביותר בע ולם התע שייתי
עם  , הפך במהרה לעסק ריוו חי ביותר  השווה מיליארדים, בהתמד ה של הציבור
 .  השלכות הרות אסון

.  כל העולם היתה  ק דחת   מ חקר לגילוי  תרופות י עילות  ח דשות  ורבות  יותרב
שהיתה לעזור  ,  שב ק רוב איבדה את מ טרתה המקורית,זאת היתה התפתחות

  הסתירה. במק ום זא ת היא הפכה למרדף רווחים  בלתי מרוסן. לאנשים החולים
חו סר ההתאמה הברורה ב ין אלפי התרופות בשוק והמצב הקט סטרופלי של ו
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מ דגיש  א ת העוב דה  שהמי מרות  של  תעשיית הרוק חות  כיום  ,  ות הציבורבריא
 . אינן מכוונות  בפומבי כלפי ה דאגה למין האנ ושי

 :הנס רוש מציין, Die Pharma Storyבספרו  

, ר וולטר  מורל מהא וניברסי טה הרפואית ק ורנל"לפני יותר מעשרים שנה  ד "
ומחים ה מובילים  ה מ 'כינה אותו אח ד , Time, שהשבועון ה חדשות ה אמרי קאי

 :Clinical Pharmacology and Therapeutics-כת ב ב ', ברוקחו ת

-קיימ ו ת כעת לא  פחות  מ ? מתי  נקבל  את הע ובדה  שיש נן יותר מ די תרופות'
 תערו בות ו טבליות  15,000-כל שנה נכנסות לשוק כ .   הכנו ת בשי מוש150,000
 ע בור כל פשוט אין  מספיק  מחלות. 12,000כשבאות ו הזמן נע למות , חדשו ת

הה שפעה הי עילה ביותר  שלהן כעת  היא לבטל  את  ההשפעות   . ההכנות הללו
 ) Time 26.05.61( ' .השליליות של התרופות החד שות האחרו ת

- מ גיע ל1961הסכום הכולל של התרופו ת המשוו קות  בעולם כולו  מאז 
תרופות  '  לפתח'מכאן שאין לנו צורך .  וכ מות ה מ חלות ג דלה בהתאם; 205,000
. [...] תפקידנו הו א למעש ה להוריד בצורה דרסטית א ת מספר המ חלות. חדשו ת

זה שהכדורים הפלאיים הקטנים לא רק [...] מה שרוב האנשים אינם יו דעים 
ידי הצגת רעלים ח דשים  -אלא הם מ חמירים אות ו על ,  שאינם מתקנים כל נזק

 . לגוף שכבר עבר הת עללות

  מיליון 1.5, ות   האמריקאיידי מ מס ד ה מזון והתרופ-בהתאם למי דע ש סופק  על
 כי  הם נ ט לו תרופה שהיתה  אמורה  1978-חולים ב -אמריקאים א ושפזו ב בתי 

סב לו נזקים נ וספים כתוצאה   ,    מאלה  שאושפזו30%-ו .  איזושהי   מחלה' לרפא'
,   כל שנה  מספר ה אנשים ש נפטר מנ טילת תרופות.  מטיפול רפואי  אותו  קיבלו

תעשיית התרופות כיום היא , אחרי ייצור והפצת מזון . 140,000-מגיע לכ
  8."למעשה ענף ה תעשייה השני  בגודלו  בצפון אמריקה

שהת קיים בפברואר  " EGתרו פות ביולוגיו ת נו גדות   "בסימפוזיון  הבינלאומי  
 : הצהיר בנאומ ו, ר שיינר"ד, הרופא מ מינכן,  בא סן1991

! [...] עלות שירותי ה בריאות הצי בורית ב מדינות  המת ועשות   הרקיע שח קים"
 כל זאת  משפיע על   כיצד.   מיליארד  מארק280- הם  הגיעו  בגר מניה  לכ1990-ב

 ?בריאות הציבור
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מספר החולים הכרוניים כיום גבוה פי חמש  , בהתאם לחישובים ס טטי סטי ים
לא ניתן היה להפחית את כ מות  מחלות  הלב והדם  .  שנה 50עד שש  מאשר לפני 

בהתאם   . רכזי שיקוםלמרות שהושקע ו מיליארדי ם ביחידות  טיפול נמרץ וב מ
קבוצות גילאים .  [...] לסטטי סטיקה  מחלת הסר טן התגברה בצורה מפחידה

צעירות יותר ויותר לוקות  בסרטן שהיתה  מחלה  די  נדירה בתחילת ה מאה  
שלושים   . גם  התג ברות  המ חלות  האלרגיות לג מרי יצאה  מש ליטה). 20-המאה ה (

 מהנשים  50%. וחמישה א חוזים מה אוכלו סיה בגרמניה סו בלת מאל רגיות
  9."שליש מה אוכלוסיה סו בל מהפרעות ראו מ טיות. סובלות  מכך

 שמעולם ,המצב הבריאותי של האוכלוסיה יורד בהתמדה למרות העובדה
בהסטוריה של מדינתנו לא היו כל כך הרבה שירותי בריאות זמינים כפי 

כפי , ישנם ניסיונות לטפל בעלייה בחוסר הביטחון של החולים. שיש כיום
 )איגוד רפואי( הפדרציה יושב ראש ידי-למראה ההצהרה הבאה שניתנה עש

 :הרטמן

  10".לכל המטופלים מו בט ח הטי פול האפשרי הטוב ביותר"

ואיגוד הרפואה הפדראלית  לא רואה כל סיבה לפקפק באיכות הרפואה 
 . שיטת  הבר יאות הגרמנית הי א הטו בה ב עולם:  "המודרנית שלו

  11."חרותהיא עולה על כל השיטות ה א 

ל אירגון הבריאות  "מנכ, ר מהלר"ידי ד-ההצהרה שניתנה על, לאור הערה זו
ה מ צב הבריאותי הגרוע   " הוא  דיבר על 1980-ב.  היא  משמ עותית, העולמי

".  שערורייה"ש אותה הו א כינה  בפתיחות  , "ברפובליקה הפדראלית של  גרמניה
תרופות "יפטר מיש לה,  "אחת המדינ ו ת העשירות ביותר בעולם"בכי הוא דרש 
אינן מ ביאות  כל ש וןכי,   "תרופות  שבא ופנה וסוכריות  פרמק ולוגיות,  ממכרות

12.תועלת למט ופלים
  

הוא  :  ברורות ב מידה  שווה,  ר שריינר ב מס מכים"ידי ד- שהוצ גו על ,העובדו ת
  1981-שב , ר רמר  מאוניבר סי טת ט ובינגן"פר ופסור ד, מצטט  את ה טוק סיקולוג

 איש כתוצאה  30,000י בגרמניה כל שנה מתים הגיע למסקנה  במ חקר שער ך כ
כתוצאה משימוש  מ וגזם ב מרפאות שלה    13.מתופעות  לוואי לתרופות 

יכולות  , בהן  משת מ שים לעיתים קרובו ת גם  כ תרופה מונע ת,  באנטיביו טיקות
.   הן ע מיד ות בפני אנטיביו טיקה. להתפתח בק טריות ע מידות  אלימות ביותר
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ועמיד ות הבק טריה  , "חזקות יו ת ר"  אפילו כתוצאה מכך נחוצ ות אנטי ב יוטיקות
 . נעשית רגישה להן עוד פ חות 

 : ר שריינר כותב"ד

-500,000,  חולים כל שנה- מיליון האזר חי ם שאושפזו  בבתי 13מתוך  "
 מת ו  40,000, מת וכם. [...]  מ טופלים היו  שם  עקב  זיהום  מש תולל800,000

בה מה מ ספר השנתי  זהו  מספר רב   בהר). הרעלת  דם וז יהום בכלל(מזיהום  ספטי 
 איש עקב   15,000 נהרגו ב ערך 1989-ב. (של אנשים שנהרגו בתאונ ות  דרכים

14). "10,000בערך , 1990-ב . תאונות דרכים
  

  מתו  כל שנה  מת ופעות לוואי  רפואיות  70,000מוערך ש בגרמניה  בערך  
  15.ראשוניות או  משניות

למסקנה  הגיע ) החברה לעזרה רפואית (AOK המכון המד עי של 1979-ב
 . שתוחלת ה חיים של האוכלוס יה יורדת ביח ס ישיר לגידול  במספר הרופאים

 :ר שריינר"ד

 : Spiegel-ר הנס הל טר מ סכם זאת  כדלהלן במאמרו  ב "ד"

חולים  -אנשים החיים באזור עם רופאים ובתי, בהתאם למ מוצע הס טטי סטי '
טלים  נו , עוברים ניתוחים ל עיתים קרובות, מקדי מים להפוך למ טופלים, רבים

ניתוח נתוני העלות   ' .יותר תרופות בעלות תופעות לוואי ומתים מוק דם יותר
מראה  שרופאים , לעומת הת ועלת של  טרוף ב לתי מרוסן זה  במ ערכת הב ריאות

יש להטיל יותר ספק .  העובדים ברפואה ד חופה מ ושפעים פחות מהצהרה זו
 הלאומי וכן   במאזן, )שומני(צדדיות של התרופות שהרכבן הכימי אלופתי -בחד 

בנו סף לכמות ה בלתי מתאימה של תרופות  ביולוגיות סיב תיות ללא , הבינלאומי
  16."יאבאי חו ד האירופ, למ של. תופעות לוואי

ר יעק ב וון   "פרופסור ד , תוצאו ת המ ח קר של המ ו מח ה באיכו ת הס ביבה  והבי ולוג 
הוא ה סיק  שב מד ינות   ,  שנה  של מ חקר  מ קצועי 30לא חר  . הן זהו ת, אוא קס קואל 

הן  נגר מות  , ב מ ילים א חרות ;    מכל ה מ חל ות הן  בעל ות  טב ע רפו אי% 50מתפ תח ות  ה
  17 .% 10-בא מריקה  ההערכ ה נ מוכה  ב .  עקב  התער בו ת הרופ אים

הא ספק ט המ טריד ב חד שות  .  יום29 הרופאים בישראל ש בתו ב משך 1973-ב
,  הנס רוש. אלה הוא שבמשך השביתה  שיעור התמותה ירד לנמוך  בכל הזמנים
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מו סיף ש מספר ההלוויו ת ב אותה   ,   זה  מהח ברה ק דישא בירושליםשהשיג  מידע 
היתה שביתת   ,  קולומביה,   ב בוגו טה1976-ב . 50%-תקופה ירד בקרו ב ל

החברה  קדיש א הלאומית אישרה  ,  שוב. 35%-רופאים ושיעור התמותה יר ד ב 
 18.ב בריטניה, 1978-לס ו ב 'היו מ קרים דו מי ם בלוס אנג . נתונים אלו

היפנים הם צרכני הכדורים : ימה  המראה כ דלהלןר שריינר חי בר רש"ד
האמריק אים הבאים   .  כד ורים לאדם  בשנה 1800בערך ;  הגדולים ב עולם

"  רק"כשהגר מנים  הם המאס ף עם ,  כדורים1700אחריהם בקרבה רבה  עם  
  19. כדורים בשנ ה900-1000

נראה שמקצו ע הרפואה הפ ך להיות באופן ה ולך וגו ב ר כלי בידי תעשיית  
 שרוב  המ טפלים ,ברור.   מרכז  מטרי ד לתרופות,  וה טיפול הרפואיהרוקחות  

20.ברפואה כבר לא  יודעים  א יך לעבוד  ללא תרופות  סינ תטיות ר בות  חד שות
 

כשהם  מתחילים  , ברוק חות  באוניבר סיטהמאו ד בלתי  הולמת לאחר הכשרה 
תמונות   . ידי מבול של עלונים מיצרני התרופות-הם מוצפים על, לעבוד בריפוי

 המ ודפסו ת על גבי נייר מאוד איכותי מבשרות  על ההישגים האחרונים גדולות
מתנו ת רבות והז מנות נדיב ות מגיע ות כדי לשכנע את הרופא לרשום . בתעשייה

כמות רבה של הכנות מו צגות יחד עם ההמלצות   . את מוצרי החברה המ סויימ ת
 . כך שהרופא ישכנע עצמו בי עילותן דרך משו ב המ טופל

 : הנס רוש
ידי תביעות משפ טיות לגב י רשלנות - מסויימים זקו קים  להלם עלרופאים"

 שהם הורדו  למע מד  של כלים בלבד בי די  ,מקצועית כ די להתעורר ול הבין
.   תעשייה בעלת  מגמ ה ריווחי ת המט עה באופן  סיסט מתי ג ם אותם וגם א ת הציבור

  ש בזמן שב עבר נדיר היה  ,דיוו ח)  Time) 9.06.75לפני שנים רבות השבו עון  
  , עכשיו הם  נהיו כל כך רבות, פלים הגיש ו תביעו ת משפטיו תשמטו

שבקליפורניה ממוצע הפרמי ה עבור מומ חים בעלי סיכון  גבוה המריא תוך שנה  
  21." ד ולר22,704- דולר ל 5377-מ 

ההשפעה השלילית של תרופות מסויי מות ש תעשיי ת התרופות קיד מה  
ות כל המא מצים למר,  נראית כברורה יותר ויותר, כתרופות בלתי מזיקו ת

 . ידי החברות  הדוא גות לה מע יט בח שיבותה-שנעשו על 
)  קונ טרגן(של ה מוצר ה גרמני  תלידומין  ) כמי   גרוננתל( היצרן 1958באוגו סט  
 רופאים  גרמנים  כתרופת ההרגעה ה טובה  בי ותר עבור   40,000-תיאר אותו  ל
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ר   כתרופה  חופשייה מסיכון גם עבו", אמהות ה מצפות לתינוק ואמ הות מיניקות
22. "האם וגם עבור הילד

א חת  הפרסומות  מראה נוף   . התרופה פורסמה בהתאם 
 :שלו אליו מלווה ה טק סט ה ב א

אך  בדרך  כלל . רגע של  הרמוניה  טב עית  גורם לנו לק וות  שתימשך   לעד"
ש ולט בנו   , ש בעבר היה  שרוי במו ח, משאלה זו היא  קצרת זמן  כי חוסר ש קט

,  חופשייה  מ סיכון. מנוחה  וה שינהקונ ט רגן משפר את  ה .  ודואג  שנהיה  בתנועה
,  לתרופה בלתי מזיקה ז ו אי ן השפעות מזי קות על  חילו ף החו מרים של הכב ד

אפילו מטופלים  רגישים יוכלו לשאת . ואינה משפיעה על לחץ ומ חזור הדם
 . אותה

 שן ונוח
 קונטרגן

  23"קונטרגן פורטה
ט ובר  ע ד א וק.   אנ שים בגר מניה השת משו  בק ו נטרגן350,000 1959עד  סוף  

  24 .1,000,000-כך הגיע ל- ופ חות  משנה א ח ר700,000- המ ספר עלה ל1960
שרובם  ,  ילדים נולד ו עם  עיוו תים ואלפים10,000התוצאה היתה שלפח ות 

  25.סבלו  מנזק  במ ערכת העצבים שלהם, היו קשישים
היה למשוך את ה מוצר שלה פנפורמין , גייגי-סיב א , לאומי השוויצרי-על הרב

תרופה שנרש מה ע ב ור חולי  סכרת ב משך  . 1977ק אי בקי ץ מהשוק  האמרי
  26. איש  בשנה1000גר מה למוו ת של  בערך ,  שנה18-למעלה מ 

 : הנס רוש
ח ברות התרופות במערב גר מ ניה עדיין ממשיכות  ,  למרות דיוו חי העיתונות"

-סילובין, דיפר: בין השאר(למכור את המלאי המס וכן של תרופות נגד סכרת 
ורשויות הבריאות  הציבורית מבליגות על , במשך שנ ה נוספת) רטרד וסינד טיל

  27."על פני  בריאות הציבור, די ברור שהיתה ע דיפות  לרווחים של הקרטל. כך
ר אולה  הנסון מ אוניברסי טת  "ד , הפרופסור השבדי לנוירול וגיית ילדים

 מ קרי מ וות  1182גייגי שרשמו  -חות  מ סיבא " בא ופן בלתי ח וקי ה שיג דו, גוטב ורג
  . ראומא טיים ומשככי כאבים-מוצרי ם אנטי , דריל ובוטזולי דיןמטנ 

החברה ש מרה ב סוד על  המידע ב דבר תופעו ת  , כדי לא לסכן מכירות עתידיו ת
 מקרי  10,000ה חדשו ת הופצו ב עולם והא ו מדן של . הלוואי בקשר ל מוצריהם
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רק  בשוויץ  .  א ת המוצרים  מיד רוב המ דינות ה חרימו.   יותרהמוות נ חש ב לריאלי
 28. רד לבקרה רפואית  בבר ן אישר להמשיך במכירותהמש

נראה שעב ור  . רשימת הדו גמ אות היתה  יכו לה להימשך על פני ע מודים  רבים
 . חיי אד ם אינם נחשבים כל עו ד הכס ף ממ שיך להיכנס,  כמה ח ברות תרופות

הכוח ההרסני של תע שיית  התרופות הפך להיות סכנ ה מאיימת ל בריאות  
איך ת עשיי ת  בכותרת   Der Spiegel- הופיע  מא מר ב 1985,  ביוני24-ב . הציבור

 שבמ שך  , הוא  מצהיר בבהירות. פרשת ש וחד חדש ה–התר ופ ות ק נתה את  בון  
חברי פרלמנט ועובדי  ממשלה   ,  תעשיית התרופות שיחדה פוליטיקאים, השנים

בבון ב מטרה להשיג  חקיק ה מוע דפת על חש בון אר גונים לעזרה רפואית 
29,30.והמט ופלים

  
שרת הבריאות באיטליה הגישה  , כשטינה אנסלמי.  היה אותו הסיפורבאיטליה

ובכך סימנה כמ טרה את אלו שהועדה   , בקשה למשוך  מהשוק אלפ י תרופות
 35נציג תעשיית  התרופות הציע לה , הרפואית סיווגה כח סרי תוע לת או מזיקים

היא פרס מה  . מיליארד לירטות שיוכנסו ל בנק שוויצרי אם היא תיסוג  מבקשתה
י מים  מ ספר לאחר  מכן מכוניתה  הת פוצצה ורק ב מקרה היא  . את ניסיון ש וח ד זה
היא הושהתה מתפקידה  , לפי הנס רוש, כך-אך זמן קצר אחר. ניצלה ללא פגע

  31.ומעולם לא  מונתה שו ב לתפ קיד שרת הבריאות
 : הנס רוש

.  יכלו למלא ספריות שלמ ות,  רק חלקיק  מהראיות ש ח שפנו על שחיתות"
יונות  ביותר  של ארגוני  הבריאות  ה רשמיים אינם  חוסכים  הדרגות ה על

כ די לשמור  על השיטה הריוו חית  , ו בכך נכללים אלימות וטרור, באמצעים
  32."הקיימת

אסכ ולת הרפואה , צדדי של מה שמכונה -המידע החד , ר סטילר"כפי שציין ד
הצליחו  לאמץ  את  , י חד  עם הכו ח הכלכלי של מ ערך התרופ ות, הקונבנציונלית

הפלאיים עם שמותיהם   )  הגלולות(כוח הכ דורים : תפקיד שבע בר הוקצה לד תה
לוק חים  את  מקו מה  ש ל האמונה  בכו ח ה מרפא  , המציפים את  ה שוק,  המהודרים

 . של רוח הקו דש
 :  הנס רוש
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והאוכלוסיה פונה אליהם בתקווה בענייני  , הרופאים הם אנשי הדת של היום"
והרופא   ,  הן מילות המעבר'!ישר לרופא'. צרכיה הגופניים והרגשיים

שאף גורם חי אחר  , והפסיכיאטר יודעים הכל בקשר לבריאות הגוף ואיזון הנפש
? האם  א ין לאנשי דת  מו דרניים אלה  שפה שרק הם  מ בינים. אינו יכול כלל לדעת 

הרבה יותר  מ שתלם להבטיח  לאנשים  ,  לפחות הם הבינו  שבעולם ה חומרני כיום
  33." מאשר  חיי נצח ב עולם  הבאחיים ארוכים על פני כדור ה ארץ

כ י היא  מציגה  בפני ,  התקשורת  מש חקת  תפקיד   חשוב  בתהליך  כובל זה
לעיתים קרוב ות  .  האוכלוסיה את  הטר מינולוגי ה המד עית של  הבריאות  וה מחלה

יש להקריב דיו וח  אוביי קט יבי על  חשבון הצורך  לה תחשב  בתלות  כלכלית 
 . במפרסמים  בעלי כוח

  שתחנ ת  ,הודה בכך,  לאור של עיתון פרוורי במרילנדהמ וציא , ביל.  מוריס א
וכי  בכך  , הכוח של  ח ברת ה חשמל  ה מקו מית הפכה ל מפרסמת  ק בועה  בעיתון

הוא  צידד בקורא שהתלונן , במהדורה מ סויימ ת, אז. טופלו בעיותיו הכלכליות
לא ע ב ר זמן רב לפני שאיימו עליו לבטל מיידית את  קשרי  . בקשר לתחנת הכו ח

הדבר  פקח  את  עי ניו לפירוש הבסי סי של  .  א יס טה  שוב  מהתלםהפרסום אם ה ו
ו הוא מכר את העיתון שלו והתחיל לחקור בד בר מצב  " חופש העיתונו ת" המושג 

הו א לא יכל למצוא מוציא . חופש העיתונות  במ דינתו ע בור כתיבת ספר בנושא
היה בעל תוכן כל כך שערורייתי שהיה עליו סיפור הת רו פות כי ספרו , לאור
הו א הודפ ס  , 1949-מאז  שספרו יצא לראשונה לשוק  ב .  וציאו לאור בעצמ ולה

  34.למרות כל  הניסיונות לעצור זאת,  פע מים33מח דש 
 : הוא כותב

 על ההון 6%חברה נחש בת יציבה ביותר וריווחית אם היא מח זירה "
 . המושקע 

  68-מרכז העצבים וה מ ח זיקה הגדולה  ב ,  מ"חברת התרופו ת ס טרלינג בע"
  23,463,719הרוויחה , ת של מ מלכת ה ציוד הרפואי של רוקפלרחברות הב 

ח ברה א חרת  ,  סק וויב. % 54כלו מר ,   דולר43,108,106דולר על נכ סי נ טו של  
 בהתבס ס על  1945- ב 576% אלא 6%לא הרוויחה , ידי רוקפלר-הנשלטת על

 . ערך נכסיה בשנה זו
רפואה    כשמ שרד ראש חיל ה,כל זאת קרה ב מהלך שנות  המלח מה המפו ארת"

ומשרד הרפואה של חיל הים לא רק העלו את הרווחים של חברות הציוד  
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,  את הרעל שלהן לתוך  מ ערכת הדם של  חיילינו'  הזרי קו'אלא למעשה  , הרפואי
 .  מיליון זריקות200-מלחינו ושל  חיילי הנחתים ש לנו ביותר מ 

 שהרוקפל רים ואנשי החזית שלהם בר שות התרופות וה מזון  ,האם זה מפתיע"
)FDA( ,ר שות המ סחר הלאו מי, שירותי הבריאות  הציבורית האמריקאית   ,

עשו   , המשרד לעסקים ה טובים ביו תר ואלפי רשויות בריאות בכל רחבי המדינה
 ?ברית להחרים את כל שיטות  הריפוי שיכלו להוריד את צריכת הציוד הרפואי

  ח  השנתי ה אחרון  של  קרן רוקפלר ישנה רשימ ה ש ל המענקים  השנתיים" בדו"
 הש נים הא חרונות  44שהיא נתנה לא וניברסיט אות  ומ חלקות  מ משלתיות  ב מהל ך 

במו סדו ת חינוך  אלה מלמדים  סטו דנטים א ת  . בסך למעלה  מחצי  מיליארד  דולר
לא . באופן טבעי בהתאם לבית רוקפלר, הכל בדבר פולקלור הציוד הרפואי

שאינן  ה מכללות האחרות  30ואי ן כסף הניתן לבערך , ניתנים מענקים א חרים
 . מקד מות ציו ד רפואי

הפקולטה הרפואית היוקרתית של אוניברסיטת  הרווארד קיבלה "
 ד ולר 7,927,800אוניבר סיטת ייל  קיבלה ,  דולר  מהון ה קרטל8,764,433

  35." 'וכו ,  דולר10,418,531 –ון הופקינס  'ואוניברסיט ת ג 
 : הנס רוש

רכו לקדם א ת  ש אז  הצט, סכו מי עתק  אלו למכללות'  תרם'ובזמן שרו קפלר "
הריבית של  המפעל הענק  בהדרגה  פרש את רשתותיו  על פני , התרופות שלו
 :לפני שלושים שנה הוא היה כל כך נרחב ש ביל כתב. העולם כולו

האוסף הכולל הג דול ביות ר של תורת התרופות בעולם שייך לרוקפלרים "
אי  הם מפעילים לחץ לקדם  את  מכירות הציוד הרפו,  ובעזרת השפעתם הנרח בת

  שכמות  ג דו לה ביותר של  תרופות  ,לקרטל כלל לא אי כפת מהעו בדה. שלהם
לכן אין זה מפתיע שהממלכה מ מק מת את  .  מזי קה לבריאות ה אדם,בשוק

שלה בכל עמדות  הממשלה ב מחלק ות הבריאו ת והדבר מסביר מ דוע  ' הנציגים'
מיליוני אנשים שהיו  .  משתמ שים בתורת התרופו ת בכל מוס דות ה מ משלה

כירופרקטים  ,   להשת מש  בשיר ותי המ טפלים ברפואה   משלימהמעדיפים
מט ופלים אינם קונים תרופות אם .  אינם זוכים להתחשבות, ואוס טאופתים

וישנן אלפי תרופות שרק מחכות למכירות   . רופאיהם אינם רושמים להם אותן
  36."ריווחיות  מהירות
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קיעה  מורגן הש/ ממלכת ה הון של רוקפלר1948-כבר ב" : הנס רוש מציין
 מיליון דולר כדי לתמרן את החינוך הציבורי בענייני בריאות 800-למעלה מ 
ממלכת התעשייה של  ) 19-המ אה ה(כבר בתחילת המאה הקוד מת  37.ותרופות

רוקפלר הכינה את הקרק ע לחינוך הציבור  בעזרת  מה שנ קרא מ וסד ות  
  מ טרתה היתה .  ת חת  מס ווה של  רווחה, פילנתרופיים שונים נוספים שנוצרו

  , ה מטרה ה ראשונית היתה ילדים.  שתהיה  תלויה בתרופות,ליצור אוכלוסיה
ולבסו ף  , אז מבו גרים שיגיבו  לפרסומת הישירה,  הספר-שאליהם יגיעו דרך בתי 

  38"' .לתקשורת שהכנסתה  תלויה  בהכנסה מפרס ומו ת
רוקפלר וגם בנו ס מכו רק על הומאופתים לתחזק א ת  .ד.'יש לציין שגם ג
אמ ונם ברפואה     ועו בדה ה מדגישה  את  חוסר בי טחונם,  שלהםבריאות העוב דים

 39. ש עליה הם הוציא ו מיליונים לשם קידו מה,המודרנית

, להפך הוא הנכון. אין מה לומר נגד נטילת ת רופות כשהן באמת נחוצו ת 
חיונית וה גיונית הת מיכה שה ן נתנו לאנשים שהר חיקו  עצמם בזהירות  מאנר גיות   

ה אנשים הם המחליטים אם ישת משו   . ת הקוד מותהחיים המרפאות ב מהלך המ או
 . בהן להעלות את הס בל והאו מללות או ליצור בעיות  חד ש ות עבור עצ מם

 . באופן בסיסי הצגת עוב דות  אלו אינה במטרה להטיל ספ ק ברפואה המודרנית
השי מוש   . למעשה היא  בקשה לה בלטת נ טיות שכבר  אינן מוצדק ות

שלקח ה  חיים רבים  , כדלקת  ריאו ת, באנטיביו טיקה להיל חם ב דלקות  חריפות
אך אין זה אחראי . היא הגיונית ונבונה לחלוט ין, לפני שהתגלה הפנצילין

גורמת  , תוצאת השימוש המו גז ם שלה בעולם. כל דלקת באופן מיידי" לדכא"
ולחיי דק ישנה  , לכך שליותר ויותר אנשים ישנה התנגדות  גופנית  פחותה

עשרות שנים ש ל חינוך כושל ומ דיניות  , פרסום  חסר  מצפון. התנגדות רב ה יותר
הם האשמ ים בעובדה שאנשים רבים  פונים לכדורים באופן , בריאות מו טעה

כיום זהו  . והדבר הפך להרגל מסוכן, אפילו בהפרעות ה פחותות ביו תר, אוטו מטי
עסק ריו וחי  ליטול את  בי טח ון האנשים ביכולות  הריפוי העצמי  שלהם ולהציע   

 : פרסו מת כגון.  את  בעיותיהםשתרופות יכולות לפתור
 "  מש חררת את ראשך לקש ירת חברויות  חדש ותXתרופה "

  החבר ה ל צי וד ר פואי שנקראה  ,שהופיעה בזמן הא חרון בת וכנית טלוויזיה
ועסקה ב ביקורת נושא זה ו במידה שווה ה דגישה פרסומ ת על דף שלם שקידמה  

 :משכך כאבים ב מילים



 השיטות השגויות ברפואה המודרנית: 6פרק  282

 " יע בורהרופא שלי יודע הכי טו ב מ ה טוב "
 שמצ ד א חד  מתפרץ בז עם נג ד  ,מפחידה  הסתירה של  מד ע הרפואה

 שאינם  מצייתים לתורות שלו ו מפרים את  חוק ה מ טפלים ברפואה ,"שרלטנים"
ומצד  שני ג ורם לנזק ים הרי אסון לבריאות   , משלימה ה מגן  על בריאות ה ציבור

 . ניתנים לתיק וןהבלתי, הציבור
ה דבר הפך  עד אשר   , ום שכאלהדרכים השגויות  של רפואה  זו הגיעו  למי מדי

לעניין של חשיבות עליונה  לעדכן את הציבור בעניין ה קשר האמיתי  בין מ חלה 
והם  , ורנלים יותר ויותר מאמרים ביקורתיים'מופיעים בעיתוני ם ובז. לבריאות

 ששיטת  ,יותר ויותר רופאים מביעים את דעתם. הצעד הראשון בכיוון הנכון
40,41.עיקרי בגידול  מספר ה חו ליםהרפואה העכשווית היא הג ורם ה

  
  התרופות שנחשב ות  234 ארגון הבריאות ה עו למי פרסם את רשימת 1980-ב

  14- ה צהיר בZuricher Weltwoche.  לחיוניות  במדינ ות הע ולם השלישי
י חד  עם ארג ון , ם"  שארגון  הפיתוח  התעשייתי של   האו1981, באוק טובר

לא ניתן לוותר עליהן ר ש אות   תרופ26ערכו רשימה של רק ,  הבריאות העולמי
 התרופות   26 מתוך 9 עצמו מונ ה רק UNIDOח של " הדו. בעולם השלישי
  42.כחשובו ת במי וח ד
 תרופות מורשות בגרמניה אם ב לתי אפשרי להעריך 125,000האם נחוצות 

במ ה עוזר המ ספר העצום  ? את הנזק שנגרם  עקב הצפת  תופעות הלוואי שלהן
רופות ח דשות  המציפות  א ת שולחנ ות הכתי בה של  של בקשו ת נו ספות לרישום   ת

לכמה תרופות נוספות בא מת ז קוקים   ? משרד הבריא ות שנה א ח רי שנה
 ?האנשים

 "  עלינו לעזור לאנשים בכך  שנעמיד לרשותם  תרופות"
היא לא . אמרה דו ברת משר ד הבריא ות בתוכנית ה טלוויזיה שהו זכרה לעיל

פות  ותופעות הלו ואי שלהן  יכלה למצוא פתרון להת מו דדות  עם הצפת ה תרו
 .מ חירי פיצוץ ונז קים אישיים, כהתמכרות

תה שונה כיום אילו  במ שך  עשרות שנים לא היו  י בט ח הילמערכת הבריאות  
גרמו  . המ ובי לה לשום מקום" זרם הרפו אה הקונבנציונלית"משקיעים רק ב

לאנשים להיות תלויים בכדורים בלתי חיוניים במקום  להנחותם למק ור החיים  
אין לה תופעות לוואי  ,  החל מה א מית ית מהרוח לא  עולה דבר. בוע  בהםהט
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ואיש  אינו  . אך הד בר דורש  ענווה  ו שינוי פנימי. ומאפשרת לאדם  להשתחרר 
 .מער כים כאלה) כלכלית(יכול להרוויח 

  –חיים -ניסויים בבעלי
 "בריאות"סבל נוראי בשירות ה

ב דות בכל רח בי  פרק מפחיד ב מיוח ד ב מדע  הרפואה קורה בחשאיות  במע
. חיים בדרכים מ בישות ביו תר-מ ענים והורגים בעלי ,  בשם המ דע, כאן. העולם

אלא  לעיתים קרובות  עליהן ,  משתמ שים בהן לא רק לפי תוח תרופות  ח דשות
 . אחרים או ש מענים או תן לשם הקוס מטיקה" ני סויים מ דעיי ם"לסבול עבור 

אך מי  , רך הדבריםכמובן שהמע בדות הנד ונות  מכחישות זאת או  מפחיתות  מע
שה וא  כנראה המתנגד  הנאמן  , שבודק  את מ סמכי ה מ חקר ה מלאים של הנס רוש

. ההצהרות לציבור לא ייטו כל כך לשטות בו,  חיים-ביותר לניסויים בבעלי
 חיים  במע בדו ת ת חת  מ סו וה של  -חקירותיו  של רוש  בנושא   אכזריות לבעלי

ט בהתאם למ ספר ואם נ שפו,  תורגם לשפ ות שונות א חדות, מח קר הומני
תיקי התבי עות   . הו א הביא להתעניינות ציבורית נרחבת, העותקים שנמכרו

תמי ד הביא ו  לזיכויו עקב  ההוכ חות  ,  ידי הרשויות-שהוגשו נ גד  הנס  רוש על 
 ישנה  Die Fälscher der Wissenschaftבספרו  .  הבלתי משו חד ות שה ביא

 .  נסבלות נחש בות ל, רשימה של הפעולות האכזרי ות שבהתאם לרשויות 
חיים מעו נים - בעלי 300,000-מדעיו ת בכל העולם יותר מ -במע בדות ה דמ וי"

 . למוות  מידי יום
 .  מיליון מידי  שנה בארצו ת הברית90
 . מיליון מידי  שנה בגר מני ה14

 . מיליון מי די שנה בברי ט ניה5.5
המ ספר הגבוה ביותר  בעולם ביחס לגודל  . ( מיליון מידי שנה בשוויץ הקטנה3

  43.)"ההאוכלוסי
חיים -ידי ניסויים בבעלי -סטו דנטים לרפואה מ קבלים את הדוק טורט על 

במיו חד כ ל תרופה חדשה הנוספת לכמות הגבוהה הבלתי   . ביתיים קטנים
על  , כביכול, רעלניות-ב דיקות רפואיו ת " נבדקת ",  אחראית לאלה הקיי מות
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יליון   מ34ב ארצות הבר ית בלבד . חיים לפני שהיא מ קבלת ר שיון לשימוש-בעלי
  44.ידי תעשיית התרופות-חיים נהרגים מי די שנה על -בעלי

דרך  "  מרפא"אכזריות ח סרת  טעם  זו של   המדע  בר חבי הע ולם ב מטרה  למצוא  
ללא  קשר לעו בדה   שהשוק רו וי . ברור  שכבר יד ועה ז מן רב, חיים-סבל ב עלי

תוצאות  הב דיקות  על  ,  תרופות והצורך  בפיתוח  ת רופות ח דשות  מו טל  בספק
. אדם-ים אינן יכולות להחש ב  כהוכחות א מינות ליעילותן  על אברי בני חי-בעלי

 . בעלי מקצוע  הצהירו זאת חז ור והצהר במשך עשרו ת שני ם
) Contergan -קונ טרגן   (Thalidomide -למשל המוצר ה גרמני תלי ד ומיד  

בט ענה  שהוא  , חיים לפני שהיצרן מכר אותו לאמהות  מניקות -על בעלי "  נבדק"
45,46".ללא כל סיכון עבור ה אם והילד"ו " בטו ח ל חלוטין"

אך אפילו התוצאה  
שבברור הדגיש את חו סר  , הטרגית של מספר רב של ילדים שנולדו עם עיוותים

לא  שרת להורדת  ה מספר הג בוה ה שערורייתי  , חיים-ההגיון בניס ויים על  בעלי
בת חילת שנות  השמ ונים  היתה . חיים או  לכל שינוי בגישה -של ניסויים בב עלי

שנקראה   (שערוריה דו מה ב קשר לתרו פה נגד  בחילות  בו קר עב ור נשים הרות  
)   בבריטניהDebendox - בארצות הברית ודבנדוק ס Benedictin -בנדיקטין  

47.למרות כל הני סויים שקד מו לש חרורה,  בתינוקות שגרמה להמ וני עיוותים 
 

(טרול דיתילסטילב וס ,  א סטרו גן סינת טי, שנים מספר ק ודם לכן בארצ ות הברית
DES -  Diethylstilbostrol (הוא  קו דם  . לנ שים הרות" נט ול סיכון"הומלץ  כ

בהיותן  ,  וגרם  לסרטן נרתי ק  ספציפי בבנ ות אותן  נשים,  להגן עליהן מהפלות
לא התפת ח   .  לשווא. חיים-הד בר עורר את  חיד וש הניס ויים בב עלי. בגיל צעיר
  48.בהם סרטן
 : הנס רוש

תעשיות כימי ות   (ICI,  ותר ב בריטניה מפעל תרופו ת חש וב בי1976-ב "
הת חיל לשלם  פיצויים למאות אנשים ש סבלו מ נזקים רציניים ) מלכותיות

סם  , )Eraldin(שנגרמו לעיניהם ולמערכות  העיכול שלהם לאחר שנטלו ארלדין 
ארלדין ,  כפי ש דובר ה חברה ה סביר לעיתונות. אנשים א חדים  מתו.  חיזוק ללב

-כרגיל ב בעלי(בע שנ ות בד יקות אינטנסי ביות  לאחר ש1970-הוצא לשוק רק ב 
  49)."חיים

) Oxchinnol(ינול 'אוקס צ. אותו הסיפור היה עם תרופה לבעיות עיכול
) Entero-Vioform  –ויאופורם - או אנ טרו Mexaform -שנרשם כמק ספורם (
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-היא נקראה  מיילו . גרם למחלה  ח דשה שה תפתחה  במ ספר רב של אנשי ם
-אלפים מתו ו). SMON – Myelo-Optico-Neuropathy(נורופתיה -אופטיקו 
  50. ס בלו מ עיוורון או  שיתוק בגפיים הת חתונו ת ש להם30,000

 : אדם-חיים אינן אמינות  עבור בני -הנס רוש מ בהיר עד כ מה בדי קות בב עלי
)  רעלן מסולנום שחור קטלני) (Schopolamin(שני מיליגרם של סקופולמי ן "

אפילו  מינון ק טן  .   סובלים  מינון  החז ק פ י מאהבז מן שכלבים  וח תולים,  הורג אדם
-בעלי,  אך  ארנבות, של פטריית פקועית הש דה  יכול להשמיד  משפחה שלי מה

קיפו ד  . יכולים לאכול אות ה  מבלי  שישפיע עליהן, החיים עליהם נ עשים הניס ויים
, יכול לבלוע בבת אחת כמ ות  אופיום השווה לזאת שמכור  לסם מעשן בשבו עיים

הי ד רוציאנית היכולה לחסל  /הוריד זאת עם  מספיק  חו מצה פרוסיתובנוסף  לכך ל
שהוא  , אך   חסין ל סטריכנין,  פניצילין הוא  ק ט לני עבור שפן ני סיונות. גדוד  שלם

לאספרין ולאינסולין יש את  אותה   . (...)  אחד  מהרעלים הכי  מסוכני ם לאדם
אינה אך היא . אדם-ההשפעה על חולדות ועכבר ים כפי שיש לתלידומיד על בני

  51. "גורמת לעיוו תים בצאצאיהם
מחקר הע ובדות שע מד ו לרשותו הוב ילו אותו למסקנו ת  של לאחר שנים 

 :  הבאות
  ,אך ה דוג מאות ה מצו טטות  צריכות ל הספיק כדי להראות,  אין סוף לרשימה

חיים עבור תרופות ח דשו ת בלתי -שאין בדיקה בלתי אמינה  כבדיקה על בעל 
אך עדיין  . ומדעני מ חקר יוד עי ם זאת היטב, ולכביכ,  רשויות הבריא ות. נחוצות

הייתם מע דיפים : הם מספקים לת קשורת ולצ יבור את אות ו סיפור ישן  נושן
האמת היא שכל המוצרים הסינתטיים ? שנבדוק תרופות  חדשות ע ל ילדיכם

עד . מזיקים ולכן ממשיכים לבדו ק את כל המוצרים החדשים עליכם ועל ילדיכם
חיים רק מספקים   -היה די בעובדה שניסויים על בעלילא י, כמה שאדגיש זאת

הם נ ותני ם תוצאות ש גויות  ביח ס  , ו גרוע  מכך, הם  אינם מ ספקים  מענה, אמתלה
 .  האדם-להשפעת המוצרים על בני 
 !אין יוצאים מן הכלל

בז מן שהם  , כיום ישנה עלייה באסונו ת הקשורים  בתרופות: ההפך הוא הנכון
כ מו כן התאונות בע קבות   . חיים הפכו לחובה-ילא קרו לפני שניסויים על בעל
-הם כתוצאה  משימוש  נרחב בניסויים ב בעלי, טיפול הנמצאים בעלייה מת מדת

  52."חיים
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 של ממשלות   במדינו ת המ תועשו ת  ,מי מ ופתע, כפי שהנס רוש  ממשיך  להע יר
  1981-ב . חיים-אין עניין מיו חד  להפסיק  ניסויים בלתי  נחוצים  ומ טעים  בבעלי 

ידי שלושים אישים -ר ע ל' שהוגשה  לראש הממשלה תטצ,הנדחתה ב קש
שהציעה ש חלק  מההוצאות  על ה מח קר  ,  ביניהם רופאים  ו מדענים, בריטים

הרפואי השנתי יוש מו  בצד   עבור שי טות  אלטרנטיביו ת  כדי לצמצם את  השי מוש  
  53.או לה חליף את השיט ה, חיים-בבעלי

 :Die Pharma Storyהנס רוש העיר בק שר למצב  בגרמניה ב ספרו  
הגיבה  באותה   , ה  הובר'אנט ג'  ג ב, שרת הבריאות לשע בר של מערב  גרמניה"
 היא  הצהי רה בפתאו מיות  במהלך  שימו ע בבית  הת חתון  1981,   ביוני25-ב . לשון

.   חיים-של הפרלמנט הגרמני שבש ום פנים ואופן אין לוותר על ניסויים בבעלי
סויים האכזריים ל מ של במוצרים קו סמ טיים א ו הני, אפילו הפסקה חלקית

כך השרה עזבה -עשרים דקות אחר. [.. .]  אינה באה בחש בוןLD-50והמט עים 
את הלשכה באומרה שהיו  לה התחייבויות א חרות ונצי גה מט עמה תפשה א ת  

חיים כי -הנציגה ה סבירה ש יהיה קשה להפחית את הנ יסויים בבעלי . מקו מה
 ב אוניברסי טאות  איננו יו דעים  מה  קורה,  למשל'. השרה לא ידעה  על היקפם 

-50כשהיא נ שאלה מדוע השרה לפחו ת לא תאסור על ניסויי . היא אמרה,' שלנו
LD ,כי אז לא נ וכל לייצא תרופות, 'היא ענתה,  שהם בברור  מטעים.  ' 
הוא הופך  .   שאינו בשי מוש) Delaney( ללא ספק הג ברת חש בה על  חוק  דלני "

י העולם  הקשורות   בדיקות  שכאלה לח ובה ולכ ן אחראי לרוב  התאונות  ב רחב
הו בר ופוליטיקאים א חרים  , ר'נציגת  הפרלמנט  ג ם מראה ע ד היכן ת טצ. בתרופות

  54."במדינו ת המת ועשות  מעור בים בענייניהם של קרטל התרו פות
 : היא כדלהלןLD-50ההגדרה של , מילון קליני, Pschyrembel-ב
הידועה ) התרופ[.. .] (מינון ה מביא ל מוות  , LDבראשי תיב ות  , מינון ק טלני"
-  מבעלי 50%-כלומר  מינון ה גורם ל מוות  ב , ח יים- בניסויים  בבעלי LD-50-כ

  55."אופייני לתרופה; החיים תוך פרק זמן  ספציפי
 היא  Pschyrembel-ב .  גם  נקראת  ביתור  גוף  חי, חיים-אכזריות מד עית לבעלי 

 : מוג דרת כ
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 section:  ;חי: vivus -בלטינית   (vivisection:   באנגלית–ביתור גוף  חי  "
בשי מוש  (חייב  ויכול להיעשות ;  חיים מ סיבות  מד עיות-בני סוי ב גוף  בעל , )לחתוך

  56."חיים-ללא אכ זריות לבעלי) 'וכד,  חומר הר דמה
התהייה היא איך ניתן לערוך ניסויים כגון המוזכרים לעיל עבור איפיון 

 . חיים-ללא אכזריות לבעלי, תרופה
,  גם  מאנשי רפואה, הרות ה קולניות כבר לא ניתן להתעלם  מהע ובדות  ומה אז

תרופתי ממשיכים להפיץ  את -אפילו אם גורמים בעלי הש פעה במ מסד הרפואי 
 . המטרה ה מדו מה של ניס ויים בבעלי חיים

  1975בדצמבר  Neuen Juristischen Wochenschriftבמו סף המה דורה של 
,  לר הרברט  הנס"פרופסור ד, Zeitschrift fur Rechtspolitikבעל הכותרת  

 :כותב  כדלהלן, מנהל המו סד הפיסיולו גי של  אוניברסיטת  מרבורג 
האדם  -בלתי אפשרי ליישם על בני,  סט טיסטי קאים ה מובילים-בהתאם לביו "

,  כי ה מדדים  בהם  מ שתמשים, חיים-את התוצאות  שהת קבלו  מנ יסויים בבעלי 
אינם תקפים ביחס   , החיים והח ומרים הנב דקים  כדגמים א קראיים-סוגי בעלי 

.  אינה אפשרית, לכן כרגע תחזית בעלת בסי ס  מדעי. ריית ההסתברותלתיאו
אנס  ניתן להעריך את   'במש חק   צ.  אנ ס'בעניין זה ה מצב  פחות  מ עוד ד  ממש חק  צ

לא ניתן באופן מדעי , בהתאם ליידע שיש כיום ברשותנו. [...] סיכוי ההצלחה
ם  אד-ההשפעה והנזק של תרופות על בני, להעריך את התוצאה הפוטנציאלית

הבעיה  במיו ח ד מור גשת כשא סון הק וט רגן . [...] חיים-דרך ניסויים ב בעלי 
מאוזכר בטיעון של פיקוח  קפדני והובא כסיבה לתוכנית ממשלתית לתיקון  

חיים אינם יכולים   -ניס ויים ב בעלי, כפי שהיה בע בר,  כיום. החקיקה  לגבי  תרופות
  57."בוודאו ת מ וחלט ת למנוע  אסו נות רפואיים שכאלה

,  סקו ב מילנו. החולים ל-ביולוגית בבי ת -הותיק של ה מחלקה  המיקרו המנהל 
וס ופר " ע מית הפתולוגי ם האמריקאים"חבר , ה'ר פיאטרו קרוצ"פרופסור ד

 Tierversuch oderכותב כדלהלן בספר, פרסומים וספרים רפואיים רבים
Wissensschaft - eine Wahl : 

שיטה  אחרת   תצטרך לכלול כי כל , חיים-אין אלטרנטיבו ת לניסויים  בבעלי"
-א ולם קשה למצוא  משהו  מ טע ה ומרו חק  ממ חקר ביו . בדיוק א ת אותם איפיונים
פצע  , ולצערנ ו מ משיך להיות, ביתור תמי ד היה. [. ..] רפואי אמיתי כביתור

כפי שד עת  הציבור מגי עה להכרה , מוגלתי ה מגעיל ו המערער א ת אמינות  המ דע
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האדם  המ שתמש  בזאת  יאבד  את   ,   ז אתאם יב טלו,  כמובן. [. ..] גוברת  והולכת
, ל השגת תארים א קד מיים, ההזדמנות  לפתוח  בפניו דר ך קלה לפרסום מ חקריו

כי דרך   , לקדם את הקריירה שלו ולה חניף לעצמו  בהת חברותו לא לו רבי העוצמה
או  אם  , ה ו א יכול להצדיק את  הנ חות  היסוד הנ חוצות ', שאין להפריכם'ניסויים 

  58."וס ר מצפון את ההנחו ת הנח וצו תלספק בח , יהיה צורך בכך
בהן הוא ,  עבוד ות המנת חות את  המצב200-בעקבות זאת הו א כתב יותר מ

מציע דרכים רבות  לקיים  מח קר מ דעי א מיתי ללא הנ יסויים המ טעים וה בלתי 
 . חיים-נחוצים בבעלי 

עולה   בהרבה על  האכזריות  ,  רב ות כיום" מדעיות " אך מה  שק ורה ב מעב דות  
לעיתים .  לתרופות" בדיקו ת ב טיח ות" חיים עק ב - לבעלי המוצדק ת הרש מית

התפתח ות  "קרובות  משת משים בר חבי  העולם בשיטו ת עינויים  מוב הקות למען  
 " .  המדע

 : הנס רוש
  מכל הניסויים  86%,  בהתאם לנתונים הרש מיים  של משרד הפנים  בבריטניה

 החיים הו מתו  לפני- מב עלי% 3ורק  , נערכו במהלך  השנים שע ברו ללא הרד מה
כפי שפעם דיו וח  , ה תגלו  מ קרים. אך  אפילו  מ ידע זה  אינו ב טו ח. שחזרו להכרה

כהוצאת , של אנשים שערכו ניתו חים רציניים, לורד דאודינ ג בבית הלור די ם
במ קום  .  כפי ש הבטיח ו שע שו,  ללא  שימו ש מת אים בהרד מה, עיניים לחתולים

  14שנם רק  כיום ב בריטניה  י). [...] Dial( זאת הם רק  נתנו  מ טש טש  כדיאל 
ונראה שאין להם  , פקחים שעליהם לדוו ח למ שרד הראשי לבקרת תרופ ות

הם   . כפי שדורש החוק,  מספיק זמן או  מו טיבציה לערוך בדיקות פתע ב מעב דות
 אישורים הנחוצים  18,000יושבים מול שולחנות הכ תיבה שלהם ונותנים 

ר  בריאות ציבור   עבו' הכרחיי ם'הנחש בים כ, לחוקרים כדי לערוך  מיליוני ניסויים
 . ח לקם אורחים של ה חוקרים ב ערבים. החולים העולה ב בריטניה

שתפקידו  , סטפן ויין,  הידידות בין הפקח הראשי  הותיק של המשרד הראשי
. נגנז כש ו יין הפך לאסיר,  וה חוקרים, החיים-להגן על חיו ת ה מעב דה ו מג ד לי בעלי

  59."םשהוא הלובי של הבי תורי, RDS-הוא מיד הפך ל חבר פעיל ב 
ניתן להבחין בדרך הבלתי מקובלת בה  חלק  , במיו חד ב מח קר מ חלת הסר טן

גדול  מהמ חקרים הרפואיים  מתבצעים כיום  תח ת המ ס ווה של השג ת מ טרות  
ידי תרומו ת וכספי   -ה ממ ומן  על, מח קר זה, כפי שהנ ס רוש  מציין. הומניות
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ק  מבוצע  ב מ עבדות  רבות  ס ביב ה עולם  בדרך הג ורמת  לפקפו,  משלמי  המי סים
 .רציני במצב הבריאות השכל ית של המדענים  בהם מ דובר 

 : הנס רוש
ידי השתלת המחלה  -לסרטן על ' מרפא' המא מצים העולים הון למצוא "

כפי שדרכי לחימה  , הם  חסרי  תועלת וטיפשיים, חיים מידי שנה-במיליוני בעלי 
למדענים ש מינו  עצמם   . [...]  שונות  בפשעי  מלח מה יי מצאו בעזרת  מ חש בים

הם  רק יוד עים איך . אין שמ ץ  מושג  איך לחקור  מחלה, החיים-ת  בעלי במעב דו
ב מו בן זה הם הוכ חו כהצלחו ת  חדשניות   . כ ולל סרטן, ליצור מחלות ש ונות

אז צופים איך הגידו לים גדלים . חיים-גידולים מוש תלים בבעלי. [.. .] גדולות
  הסבל , י חד עם  הסר טן. וכך זה נ משך. ולבסוף  מתפש טים לאיברים בריאים

חיים אחרים נ חשפים למי נונים גבוהים של   -בעלי.  מתגבר  עד ש מגיע  המו ות
כפי  , קרינה במ טרה ללמ וד  את ה שפעתה על ה סרטן ה מו חדר  באופן  מלאכותי

שאין לו קשר עם ההתפתחות הספונטנית של הסרטן   , שמדענים רבים כבר ציינו
 . האדם-בבני 
 בצ ורה כל כך חיים מטופלות בקרינה-לעיתים קרובות גפיים של בעלי'" 

חיים  -מאכילים בעלי . אינטנסיבית  שהם מ קבלים  נמק ו בסופו  של דבר נופלי ם
.  אחרים בכמויות ג דולות ש ל חומרים הידועים או הנח שדים כגורמים לסרטן

כתוצאה מכך הם  מקיאים  באופן רציף כל כך שההתכווצויות מ חמירו ת והם  
דבר  , אכול ולשתותמפסיקים ל, חיים רבים עם גידולים ג דולים-בעלי . מתים

ה גיד ולים יכולים גם להפוך  . אך  מאריך א ת  סבלם, הגורם להאט ת גי דול ה גידול 
גידולים  מושתלים  . החיים מ תים מזיה ום כללי-וב מקרה כזה  ב עלי, לדלקתיים

.  בא וזניים ובזנ ב, בע מוד  ה שדרה,   ב חזה–החיים  -בכל חלקי  גופם  של בעלי 
ים ח יצוניים בגוף  רעיהם  עמיתים לכלוב  לעיתים  ק רובות א וכלים גיד ול

לשם , מוחזקים ב קו ר או חום קיצוני, שנגרם להם הסרטן, אחרים. הסובלים
  60."צפייה בהשפעת הטמפרטורה  על גידול הגיד ול

  ,חו ץ מה עוב דה. נראה שאין גבול לפנטזי ות  האכזריות של  חלק  מהמ ד ענים
, אדםהחיים אינן ניתנות להשוואה עם אלו של אברי ה-שתגובו ת איברי בעלי

צריך להיות ברור ש סרטן  ניסויי שונה  לחלו טין  מסרטן  ה מתפתח  בא ופן ספונטני   
האדם המצ ב ה מ ופרע הכללי של הגוף   מספק  את ה בסי ס הנ חוץ  -בבני .  אדם-בבני 

ה עסק של מ חקר הסרטן   . החיים הוא נגרם בכוח-בזמן שבב על, לסרטן לגדול
וה דרך שגויה של   מהו,  המגלגל ביליון דולר עם מס מכי תוצאותיו  חסרות הערך
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-ב .   שנה200-שחיפש לשו וא מרפא לסר טן במשך  למעלה מ ,  מדע הרפואה
  מתו  בערך  1975-ב .  גר מני ם מתו  מ סוגים  שונים של  סרטן95,000 ב ערך 1955

ומספר  מקרי ה מוות  . מבלי שהא וכלוס יה גדלה בא ופן פרופורציוני,  150,000
61.ממשיך לעלו ת

גרימת  המ חלה  ידי -מבעית ש המושג  של מציאת  מרפא  על 
ושקיימ ת התנ גדות ע קשנית לשיטות  , עד ה יום לא ננטש, ליצורים חיים אחרים

 .  אלטרנטיביות
,  הי ו אויבי ם רבים מבין ע מיתיו, ר סי מונטון"ד, לרופא אמריקאי שכבר הוזכ ר

.  עקב ההצל חה שהית ה לו  ב טיפול חולי  הסרטן  שלו  ב שיטה לא  קונבנציונלית
.   די מיון  מודרךדרךהעתי קה ) ופאי האלילשל ר(זאת היתה השי טה השא מאני ת 

וב משך  ,  למרות  שהוא  השתמ ש גם  בהרבה  שיטו ת  קונבנציונליות)  3ראה פרק (
יים יותר זמן כחולי  נ שמ טופליו חיו פי  ש,להוכיחהיה ל ושבע שנות  מח קר יכ

 מהמ טופלים בשיטו ת הקונבנציונליות במרכזי ם האמריקאים הטובים  ,סרטן
 ". רשימה השח ורה" למחלת ה סרטן הכניס א ותו להאיגו ד האמריק אי , ביותר

כולל עבודת המטפלים  , המח קר ותוצאותיו עיצבו  את ההסטוריה הרפואית"
אך מה שעש ה איתו הא יגוד הא מריקאי למ חלת  . ברפואה משלימה  ברחבי ה ע ולם

ברו ר שמחקרו של קרל סימונ טון גרם לכל כך הרבה . שונה לחלוטין, הסרטן
גוד  הכניס  אותו  לרשימה  כאח ד  מרופאי האליל  ה אי, שלאחר  פרסומ ו,  דאגה

קל לפעול בהתאם .  [...] עד היום ה וא עדיין לא התגבר על כך. המסוכנים ביו תר
.   אי ן הדבר כרוך  בכסף  והשת משו  בכך  מאז ו מעולם, להצעותיו של  סימונ טון

האם אולי זו הסיבה לכך שרופאים קונבנציונליים ורוקחים התייח סו אליו  
,  הנוירו טיים בקשר  לתד מיתם,  שיטתו   מקשה  על רופאים? כה  רבהבעוינות

פרי צת הדרך של שי טות  . ה חולה  מ טופל כאדם  אחראי. לזכות בתשו מת לב 
סימונ טון היו גורמות לתעשי ית התרופות להפסדים משמ עותיים כי מחלת הסרטן  

במידת  מה ניתן ל מדו ד ולה סביר באופן  מדעי א ת  .  מהווה ע סק רו וחי  עבורה
למרות  . נוירולוגית-פסיכו-בעזרת אימונ ולוגיה , ל ריפוי עצמיהתהליך הפלאי ש

62."מ משיך, זאת ניהול המ סע נג ד קרל סי מונט ון ואחרים שע ובדים כ מ והו
  

ללא  , אלא ריפוי ב דרך האנר גיות הרו חניות, ר  סימו נטון"לא רק המו שג של  ד
ו בכל  רחבי העולם ב משך  מאות  ארע ש, חיים אחרים-תופעות לוואי ועינ וי בעלי 

מוכ ח כשיטה ש מז מן הית ה אמורה להביא לשינוי  , בשנים וכשיטות ריפוי א חרו ת
אינם מסוגלים  , אך נראה שהכוחות ה מחליטים ב עניינים שכאלה. בכיוון הרפואה

 .למרות הס בל הרב שהם מנ חילים, להיפרד מהמוש גים המוכרים 
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-כבר א מרה במא ה התשע , הרופאה ה ראשונה בבריטניה,  אנה קינגספורד
 :עשרה

חיים מספקת   -מחלת הנפש הסוערת בנש מת החו קר העורך ניסויים בבעלי"
קל יותר  .  להפוך אותו  לחסר  יכולת לה גיע לדרגת  הידע  הג בוהה  וה אצילית ביותר

בעת חיפוש  . עבורו ליצור ולהפיץ מחלה מאשר לפענח את סוד  הבריאות
63."הוא  בסך הכ ל ממציא דרכים  חדשות  לגרימת מ וות, מקורות ה חיים

  
,  חיים-הע רו ת ש ולי ים ק צר ות  בקשר  ל ניסו יים  שגרתיים  בב ע לי :  הכו תרתתחת 

ידי אחו ות מד עני  המחק ר  ומה ש נקרא  רשו יות  ה בריא ות  -הנסב לים  בשקט ע ל 
 :הנ ס רוש כות ב כד להלן, הרשמי ות

גר מה  , האדם-שרמת  משכלם אולי  עולה על זו   של בני, ניסויים ב דולפינים"
כששמפו נמרח על . [...]  התאבד ולהם לדיכאון וכאב כל כך עמוק שהם למעש ה

כאבם היה רב כל כך ,  עיניהם של ארנבות במרכז המחקר הבריטי הנטינג דון
 . צרחו,  החיים השק טים בדרך כלל-שחלק  מבעלי 

הואכלו בכוח עבו ר בדיקות רעילות שגרתיו ת ) beagle(כאשר כלבי צייד 
חיים  -בעלי.  ד מם הפך צ בעו  לחום  שוקול ד, כך-ומתו  ב סבל  מספר י מים א ח ר

א ו  ) ה מהדק  את הזרועות לגוף" (כ ותנת משו געים"ממינים שונים הוכנ סו ל
 . ניטרלו את תנועתם  בעזרת  מ לחציים עד שהם נהיו  משות קים או השתג עו

נתנו  לקופים הלם חש מלי ,  לא חר  שנלחצו לתוך  מבנה, ללא יכולת תנועה
בהפרשי זמן קצו בים ב מש ך עשרים ושלושה  יום ע ד שהא חרון בהם  מת   

 .  קו סמאול
חיים  -נקדח ו חורים לתוך שורשי שיניים של כלבים במטרה לבדוק איך בעלי 

 . מגיבים לכאב  בזמן אכילה
נתפרו עיניהם של חתלתולים צעירים כדי לראות איך הם יגיבו לחושך  

כולל  , חזר שו ב ושוב  במ דינו ת אחרות רב ות, שכבר נע שה, ניסוי ז ה. מוחל ט
 . בשוויץ

כמה   . די לגלות כמה זמן ייקח להם לטבועעכברושים נזרקו למיכל מים כ
הרימו "אחרים שחו במ שך שישים שעות לפני ש.  מיד וש קעו" הרימו ידיים"

 ".ידיים
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כדי לחקור  את השפעת נדודי  ) Noble-Collip(גלגלו בעלי חיים בתופים  
  64."כמה ס בלו את היותם  מטול טלים במשך  שלושים י ום לפני שמתו. השינה

לעיתים עם  תמ ונות כדי להדגים א ת  , הרב ה דוג מאותהוא הביא ב ספרו עוד 
 . כל זאת בשם ה מדע,  מידת האכזריות  חסרת  הטעם  שבקושי ניתן לתופסה

 : הנס רוש
,  אנשים ש בבר ור מופרעים בנפשם, בטוענ ה הרגילה של מניע ת כאב וסבל"

חשבו  על דרכים ח דשות ל ג רום לכאב וסבל  במי מדים ש מעולם לא תו ארו קו דם  
ידי המ חוקקים ש בברור א ינם מסו גלים להמציא חקי קה -ם על והם מוגני. לכן

  65. "מתורבתת
 : גנדי פעם אמר

חיים הוא הפשע ה חמור  ביותר שח טא האדם ל אלוהים -ביתור בעלי "
  66."עדיף  שנפסיק לח יות אם החיים ללא ביתור אי נם אפשריים עוד. ולבריאתו

 יכולים לשמש  ורק, שהם  חסרי ערך  מדע י, חיים-כפי שהראו הניסויים בבעלי 
בס ופו ש ל דבר הניסוי למעשה  , כפי  שאומר הנס רוש , אז, "סיפוק אליבי"כ

 . נעשה על האדם
 : הנס רוש

שת וצאתם היא  מ חלות  , אדם-חיים מו בילים לניסויים ב בני-ניסויים בב עלי"
ומא וחר   , חיים-חדשו ת ומש משים לסיבה נו ספת לעריכת ניסויים נוספים בבעלי

  מאפשר את ה שימוש בתרופות  חדש ות כדי  להתגבר הדבר. אדם-יותר שוב בבני 
הוא רק דיכוי   . אינו ריפוי כלל'  הריפוי'כל .  על הנזק שגר מו תרופות  קו דמות

  67."הסימפטו מים שגר מו למ חלות  חדשו ת

  קצה גבול האסון–הנדסה גנטית 
אולם ישנם ניס ויים שאני מא מין שיש   .אך  אינני א ויב המ דע, אני מב קר מ דע"

68." מהם  הוא ביק ו ע הגרעין והשני הוא הת עסק ות בגרעין התאאח ד. לאוסרם
  

 רגף 'ר ארווין צ"פרופסור ד
תומס  ויידנבך  ובא טריס  טפסר   שותף של   הקוד  הגנטי -כימאי ו מגלה -ביו

 :Der achte Tag der Schöpfungכותבים בספרם  
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 ה מדעני ם 1973,  ביולי18-ב. היום השמיני של הבריאה  היה יום רביעי"
אנג ורוברט הלינג פרסמו את  'אני צ, הרברט בוייר, ם סטנלי כהןהאמריקאיי

תוצאות הניסוי העול מי הראשון בהנדסה גנ טית שהיה בי צירת צורת חיים מסוג   
זמן  . הם  שילבו בהצל חה ב ין תכונות תורשתיות  של ש ני חיידקים שו נים. חדש

כך הם כבר יכלו להעביר את הגנים של צפרדע לתוך הגנים של -קצר אחר
." הופעת  החיים שנוצרו לתוך ה טבע  מבלי שיהיו  מתוכננים.  יקרובים ק טנטניםמ

69  
-זאת היתה ההת חלה של  הפרק המ סוכן והק טס טרופלי  ביותר ב מח קר הביו 

הת חילה  מניפולציה הולכת ו גוברת  ב סדר  , בעזרת  טכנ ולוגי ה גנטי ת,  עתה. כימי
סר הכ בוד   חיי הבריאה בה תאם לראייה קצרת הטו וח של  התפיסה  האנושית ו חו

,  החיים-אז  הצמחים ו בעלי , תחילה זה היה ה חייד ק.  הזנים/להפרדה בין המינים
בעקב ות  .  וכיום זה גם האדם שהפך להיות מטרה לטכניק ות הביול וגיות הח דשות
או  " ריפוי"הבט חות ה מדענים ש בעזרת  שיטות אלה ניתן יהיה לה שפיע על ה

 כה  לא ניתן היה   שעד,  לפחות על  שיפור תולדו ת  התורשה ו מחלות  א חרות
  70".מהפכה ברפואה"העיתונאים כותבים על , לרפאן

-חיים וב מיקרו -ב בעלי,  בעזרת התערבו ת בררנית ב קודים הגנ טיים בצ מחים
מא מינים  . עלות ייצור המ זון תתייעל ויהיו זמינים מו צרים חדשים, אורגניזמים

יות  האופטימ. שבאותו האופן מכונו ת ב יולוגיות יוכלו גם ליצור תרופות
בקרוב יגלה את   ,  אך מי שיס תכל לעומק, התכליתית יכולה בהתחלה לסנוור

הסכנות ה עצומו ת ב טכנולוגי ה המ ספקת לא דם א ת הכו ח  לעצב את  החיים  בהתאם   
ניתן ל שמוע  את האזהרו ת ההולכ ות וגו ברות ה קוראות  .  למה שהוא  מכתיב

. תרפואיו-לתשומת לב האנשים להתפ תחות ה מחריד ה המתר חשת  במעב דות בי ו 
 Genetic -חבר הנהלה  ב,  ברנרד גיל, Gentechnik ohne Politikבספרו  

Network , מעלה  את מ ודעו ת ה ציבור לסכנות ההנד סה  1986מוס ד ש מאז 
 :כות ב כדלהלן, הגנטית

-היא תערובת  של מספר שיטו ת ביו . הנדסה  גנטית היא כת ב  סתרים"
ים כפי שנעשה לגבי  ניתן לספק  חי, טכנולוגיות  ובהתאם לכוונ ו תיהן ונטיותיהן

היום  השמיני של 'עלה שחר , טכנאים-כפי שהבטיח ו ביו . מכוניות ו מקררים
ע ד לפרטי  , טבע אנושי-ואף סופר, עתה ניתן יהיה להרכיב אדם. [...] 'הבריאה
נראה שהדבר הולך לכיוון התפתחות אפשרויות מס חריות הרסניות  . פרטיו
בלתי רצויות של השיטות  כשבקושי הצלחנו  להבין את התוצאות ה,חדשו ת
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דורש  גישה  , להתערב בד ומם בט בע. שלא נדבר על השליטה ברזיהן' , הישנות'
חיים  -בעלי , האם מו תר למישהו לת כנת צמחים. רגישה תואמת ל חיים שבט בע

ומה אם  ה תערבות ב ביולוגיה   [...] ? כמ ו ברזל או  אמוניה, אדם מ חד ש-ובני
רנוביל כמשואה לפיסיקה  'צ? יסינתטית לא תצליח או תצ ליח רק באופן חלק

אך תאונה  . סינתטית ו בופל כמשואה ל כימיה סינתטית הן היס טור יה קרובה
אמינה מק סימלית של טכנ ולוגיה גנטית לא תתפרסם  בלוחות השנה שלנו  

השפעו ת שלא ניתן ל חלום עליהן  יוכלו להשת חרר מבלי  .  בתרועת  חצוצרות
  71."שישימו לב לכך

למרות הכל קבעו , שהתחפשו למדעני ם, יוצריםברור שאלו שמינו עצמם ל
אורגניזם חדש התגלה  מתוך   -מיקרו "  רק "1973-אם ב . את יישום האתיקה
  מדענים  אמריקאיים  הוסיפו הורמ וני ג דילה אנוש יים 1983-ב , שנינות הח וקרים

כתוצאה מכך חלק מהעכ ברים הכפילו את מידתם . לגנים של עוברי עכברים
72.מ יים וחצי  ממי דתםהנורמלית ואף  הגיע ו לפע

כך משרד   -זמן מ סויים א חר 
.  חזירים"  ייבנו  לתוך"החקלאות  הא מריקאי  סידר  שהורמ וני ג דילה אנושיים  

הי ו בעלי עיוו תים במפרקים ו מחלות   , המספר הק טן של חזירונים  שנולדו חיים
אלא  הזדק קו  , כ פי שקיוו,  הם לא היו  גדולים יותר.  ונראה  שפזלו, ראומאטי ות
,   מאוחר יותר נאמר שחזירים בגודל פרות 73. והפיקו בשר יות ר רזהלפחות מזון

ידי כך שהוזרקו להן גנים של -הושג גי דול  מוגבר ב תרנגולות על . הפכו למציאות
 .בקר

בשנות השמונים של המא ה העשרים הפקולטה לוטרינריה באוניברסיטת  
ורמוני  להשתיל ה, ידי המשרד הפדרלי למ חקר -מינכן הריצה פרוייקט שמו מ ן על

גדילה  מתאימים  לתוך ה גנים  של  חזירי בר הרגישים  פחו ת למ חלות  מ חזירי חו וה  
הבשר שלהם . המו רבעים לספק את הצרכים ה כלכליים, מודרניים בשיא כ ושרם

גדילתם  היתה איטית  מדי והיה  .  א חת" מ גרעת"היתה  בהם  רק . גם יותר איכותי
  74.צורך לתקן זאת

מ חדש  "  לתכנת"נוצר  צורך .  מים  מזו המיםנוצר צורך להתאים  דגים ל חיות  ב
מה שנ קרא  . את הפרות כך שהחלב  שלהן יספק את הצורך הרפואי ש ל התעשייה
מתאי מים  .  גנים רעילים נבנים לתוך צמחים כדי שייצרו רעל שי הרוג מזיקים

פירות לרצות את הצרכן ואפילו משתילים גנים לתוך צמחים מ ועילים מסויי מים  
ה ה ורסים את כל הצ מחים  " תכ שירים קוטלי הצמ חיםכל ה"כדי לחסנם  נגד  

  75.החיים
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בידע של  מניפולציה גנטית גם על  , באיש ור הרשויות,  ה שתמש ו1990מאז 
השתיל  ' ר פרנץ"פרופסו ר ד, בעזרת וי רוס שהוכן במי וח ד, בוו שינגט ון. אדם-בני

גן לתוך תאי  דם  מסויי מים  של ילדה בת  ארבע ש סבלה  מליקוי  חיסוני  תורשתי  
מקווים  שהטיפול הגנטי יוכל גם ). T-Lymphozten( ויים נדיר ביותר מס

כבר  . להילחם בגידולים ו בנוסף   לכך ישתמשו בו  לטפל במ חלות תורשתיו ת
ק בוצת  מדענים  מאונ יברסיטת   . אדם-התקבל אישור ל חלק  מניסו יים אלו בבני 

מישיגן מ תכוננת להשתי ל גן למט ופלים הסובלי ם מהיפרכולסטרינמיה   
hypercholesterinaemia) (תורשתית כדי להוריד א ת  רמת הכולס טרול בדם  .

  76 .10%בעכברים הושגה ה ורדה בש ער של 
אדם הוג בלו  -עד היום הניס ויים בבני, חיים-בניגוד לניסויים שנעש ו בב עלי
 ש אינם מוע ברים לדור הב א   ,אלו הם  תאים. לשינוי גנטי  בתאים  בלתי מו גדרים

ו להת עסק  בנושאי  חיי דקים אנושיים שיובילו  בא ופן רשמי זה  טאב). בתורשה(
אך יש חשש שגם במקרה זה היישום  . לשינויים בלתי הפיכים לדורות הבאים

.   יועדף על האתי קה והת סריט הזוועתי  של הרבעה אנו שית יהפוך למציאות
-קבוצת  העבו דה לטיפול גנ טי בבני  " 1991כבר  בקיץ . הסמ מנים כבר קיי מים

מריקאי תכננה לארגן דיו ן בנושא השינוי הקבוע  של משרד הבריאו ת  הא" אדם
  77. אדם-של הגנים בבני 

ה מדינות   , למרות שהציבור רק  מק בל מידע רא שוני בק שר למד ע חד ש זה
כל אחת . ותחרות עוצרת נשימ ה כבר החלה, המתועש ות כבר מתכננות לפעול

 .מזדרזת לקבל נת ח ג דול ככל האפשר
- מיליארד דולר בגנטיקה וביו2 חברות אמריקאיות השקיעו 1987-כבר ב

מאז .  מיליארד דולר מכספי הציבור2.7ונוסף לכך , טכנולוגיות חדשות
תחילת שנות השמונים של המאה העשרים גם התעשייה הפדראלית הגרמנית 

- ו1984ההשקעות שנעשו בין . השקיעה עוד ועוד כסף בטכנולוגיה חדשה זו
הממשלה הפדראלית דיברה .  מיליון מארק200 הגיעו לסך שנתי של 1987

ובסוף שנות השמונים העניק " טכנולוגית המפתח למילניום החדש"על 
 מיליון מארק שנתיים לפרוייקטים 250המשרד הפדראלי למחקר ותעשייה 

78.הקשורים בטכנולוגיה גנטית
, מעבדות גנטיות800 היו בגרמניה 1988-ב 

79
80 מעבדות בעולם10,000-ויותר מ 

על שכלול הטכנולוגיה מדענים עבדו  
. יניבו רווחים גדולים, מצופה שמוצרי החייט החדש מממלכת החיים. החדשה

התרופות -נציגי מעצמות הכימיקלים. לעיתים נדירות מצויינים הסיכונים
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לביולוגים . והמעבדות הפרטיות הרבות חושבים שהם מסוגלים לטפל בהם
ל הפוליטיקאים שיאשרו מולקולריים ולגנטיקאים אנושיים יש את הגיבוי ש

כי , איש אינו מעז לפקפק בטכנולוגיה הגנטית כפי שהיא. את דרישותיהם
81."כוח תחרותי בינלאומי עומד על הכף"

מדע , ללא ידיעת הציבור, וכך 
,  טכנולוגיה גנטית–אנושות -המסכן באופן רציני את קיום האנושות והסופר

, רות החדשות של המדעניםעל היצי. מבצבץ מתוך המעבדות ויוצא לחופשי
יש לבדוק עד להיכן מתמלאות . הדבר דורש ניסויים חיצוניים. לצאת לשוק

אך מי באמת . הציפיות של האורגניזמים החדשים כשהם משוחררים לסביבה
יכול לחשב את הסיכונים של השחרור לטבע של האורגניזמים החדשים 

אך מזל , הום עולמיהתוצרים של התעשייה הכימית כבר גרמו לזי? שנוצרו
חיידק מסוג חדש או וירוס שיוצר בידי , אולם אורגניזם. שהדבר לא התפשט

מי יכול . הם סיכון המתרבה ללא יכולת להחזיר את הגלגל אחורה, האדם
לדעת מה ייגרם למערך המסובך כל כך של הטבע שפעל בדרכו שלו במהלך 

 .תקופת נצח
 :Der achte Tag der Schopfung-טפסר כותבים  ב.  וייגנבך  וב. ט
ישנו  שם  אחד  המע ורר תגו בות  , כשמדברים  על ב עד  ונגד   ההנדסה  הגנטית "

רק   . שאינו  דומה  לאף  אי א חר,  האי  גרונרד: של סיו ט גם  ע בור  מדענים  נ להבים
,   האי גרונרד אינו  מיושב[...] , מספר קילומ טרים מה חוף ה מערבי של ס קוטלנד 

 1942- וב 1941-ב .   שנה60-למעלה  מ הוא  מזו הם במשך  . [...] איזור טאב ו
חיידק  האנתרק ס  :  והן הפיצו  חיי דקים,  הצבא הבריטי  ב דק כאן  פצצות ביולו גיות

)anthrax .( כשהחיידקים נספ גים דרך מערכת הנשימה או  דרך נקבוביות הע ור
 40מעל . הם גורמים למחלת ריאות המובילה למוות תו ך מספר ימים, של האדם

למרות ש בשנות   . ק  בקושי איב ד מה שפעתו הק טלניתה חייד, שנה מאו חר יותר
(השמונים הצבא  חיט א את  איזור הבדיקות  במיליוני לי טרים של פורמלהייד 

Formaldehyde( ,בז מנו איש לא חזה איך  . 'לא בט וח 'עדיין האיזור נחשב ל
חיידק  עמיד  ייווכח  וייצור נ בגים שיאפשרו להם לה חזיק מע מד  ב משך עשרות   

י גרונרד הפך למושג זהה לסיכונ ים בלתי ידועים אשר בינתיים הא. שנים
  82."ניסויים במניפולציות גנ טיות  של אורגניזמים מ סכנים את  הסביבה

ההיסטוריה ה קרובה  מלאה  ב דוג מאות  שהן עד ויות  מרשי מות ל סכנת התוצא ות  
 . שבשחרור אור גניזמים לס ביבה בלתי מוכרת

 :טפסר כותבי ם.  ויידנבך  וב. ט
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)'endothia parasitica' ( ' אנדו תיה פרזיטיקה 'מת הפי ט ריה בסוף  ה מאה ה קוד "
כנראה הועברה  , המגיעה  מאסיה ו גורמ ת למ חלת הסרטן ב קליפת עץ הע רמונים, 

 הי א למעשה חי סלה שם את כ ל עצי 1940עד  . ידי מהגרים-לצפון אמריקה על
היא גרמה  לנזק  , במ דינו ת האסיאתיו ת שהיו  מק ור ה פיטריה.  הערמונים ה מתוקים

אך . כי העצים פיתחו במ שך השנים נוגדנים טב עיים לפיטריה המזיקה, ערימז
היא היוותה סכנה לגמרי חד שה ובלתי צפוייה שנגדה , עבור העצים האמריקאיים
,   ר בארצות הברית וב קנדה"ב תוך איזור של מיליון קמ . לא היתה להם שום הגנה

 שם  ב משך  הפיטריה גרמה  להעלמו ת א וכלוסיית עצים  שלימה  שה יתה קיימ ת
  83. " שנה9000כמעט 

כמע ט יהיה  בלתי אפשרי לשלוט  , אך ברגע שיו עברו לס ביב ה חדשה 
"  הדבורים ה קטלניות "שמענ ו על  מה שנ קרא  . באורגניזמים  אף  מפותחים  יותר

")killer bees(" ,שמ דענים לק חו   ,  צאצאי  דבור ה אפריקנית אגר סיבית  במי וחד
.  פאית ב מט רה לשפר את תפוקתהשם הן הורבעו עם  דבורת ד בש אירו. לברזיל

הן , ללא שליטה.  כוור ות ברחו  בטע ות מ המע בדות 26-ד בורים מ , 1956-אך ב 
הן  . הן ג רמו לנזקים אדירים, וכשהופצו עוד יו תר, הוכלאו עם הזנים המ קומיים 

הפיקו כ מ ות קטנה יותר של דב ש  , תפסו את מ קומן של הד בורים הבלתי מזיקות
מתו בדרום א מריקה  , חיים -לתי ידועה של בעליבנוס ף לכמות  ב,  אנשים350-ו

 פע מים תוך   85דבורה  אפריקנית אח ת עו קצת עד  . (כתוצאה מהא גרסיביות  שלהן
  84!) שניות30

מהוות  בעיה רצינית  ,   ארנ בות ש במק ור  יובאו ב סוף ה מאה  הקוד מת,עד היום
 ב מחש בה   1935-וקרפדה דרום  אמריקאית רעילה שיובא ה ב. באוס טרליה

כי  לא  , הפכה  בעצמה ל מגיפה, סכנה לה  גרמה   חיפושית קנ ה ה סוכרלעצור את ה 
חיים  -הק רפדות השתלטו  כמע ט על  רבע היבשת  ובעלי .  היו לה אויבים  טבעיים

.  קטנים  מקו מיים היו  לטרף  לדרום האמריק איות א וכלות  הכל הבלתי ר חמניו ת
בנוסף לכך דווח על ששה  אנשים שמתו לאחר שבאו  במגע עם הח ומר הרעיל 

,   כיון שאיש  אינו  יוד ע איך לשלו ט  במגיפה. ק  מהקרפד ות הע נקיות  הללוהדבי
.שת ג ן מפני הקרפדות הללו, חושבים  על בניית ג דר ס ביב  חלקי היבש ת הנג ועים

85  
.  עשב בו ץ אקזוטי נ שתל בגרמניה במ טרה לשמ ור על איזורי החוף1927-ב

א  מסכן  אך  עכשיו ה ו, במקור  הוא  היה  אמור  לעזו ר להכשיר מ חדש  את  האד מ ה
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ידי דחיקת רגליהם של עש בים מקו מיים החשובים  מאו ד -את הגנת קו הח וף על 
86.עבור סבי בת קו ה חוף 

  
 : טפסר,  ויידנבך  וב. ט
המוע ברים לסביבה  '  אורגניזמים  אקזו טיים' התוצאות ההר סניות כתוצ אה מ"
 ס וגים  1379, בהתאם  למח קר א מריקאי.  אינם מהו וים מ קרים  בודדים, זרה

מתוכם  ח מישית  .  1977- ו 1640 ל צפון אמריקה בין  יוב אוים שונים של  חרק
.  ו מספר דו מ ה לא השפיע על הח קלאות ו הסביבה  באופן מורג ש' יעילים'הוכחו כ 

ברוב המקרים  .  גרמו לנזקים ח מורי ם17%-אך שתי חמישיות הפכו למז יקים ו
בסבי בת  ביתם ה חרקים  נחש בו  .  ההשפעות השליליות הי ו בל תי צפויות ל חלוטין

 .ה תנאים היו  שונים, כמובן, אך שם,  תי מזיקים באופן יח סילבל
מנ הל המוס ד לאקולו גיה באוני ברסיטה ה טכנולוגית   , פרופסור הרברט סו קופ

,    ששו חררו לסבי בה הלא ט בעית שלהם,טוען שהתפש טות  מ ינים שונים, בברלין
מל מדים אותנו  שאין באפשרות נו לחזות את התנה גותם  ,  'עקב תאונה א ו בכוונה

'   אורגניזמים א קזו טיים'הת וצאות של יבוא  ' .ידית של אורגניז מים מס וג ח דשהעת
כשאורגניז מים  בלתי ידועים ע ד כה  'מדגישה  באופן דרס טי א ת הסכנות  

פרופסו ר ' .החיים המ קו מיים-מתמ קמים  ומש תנים או  מזי קים לצמחים  ולבעלי 
ידי הועדה  - כשנשאל על1988,  במרץ2-סונקופ הזהיר מפני זאת  ב

נטרית למח קר ו ט כנולוגיה בקשר ל סיכונים הקשורים בש חרור  הפרלמ
  87."אורגניזמים שע ברו מניפולציה גנטית

-שאפילו אם  מי קרו  "Gentechnik ohne Politikברנרד גיל  מד גיש ב ספרו  
,  אורגניזם יחיד  הנמלט  מ בלי לשים לב ועובר  בדרכים ש זורות בתק ופות שונו ת

 ."ן לגלות את מקו רהשבדרך  כלל לא נית, יכול לגרום למגיפה
 :גיל

הגורם  (HIVכיום עדיין לא ברור אם הי ה זה תהליך טבעי ש גרם לוירוס  
האדם או הדבר קרה ב טעות  במהלך ניסויים  -להפוך לגורם המחל ה בבני) לאיידס

מספר האורגניזמים שעליהם  (שה מאכ סנים הספציפיים שלו , בביולוגית התא
אך  מה שב טו ח הוא ש וירוס  .  לנותהתפשטו  מתוך רש)  הוא משפיע כג ורם המ חלה

יכול להיווצר במעבדה ב טעות או   , הד ומה לאיידס וש אין נוגדנים נגדו, חדש
  88."בכוונה
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 : מאו חר יותר הוא כתב 
 ב מכון פסטר בפריס  היו שבעה מ קרים של סרטן  במ חלקה בה עב דו  1986-ב "

ית בעקבות כך היתה הכרזה פומב. בטכנולוגיה גנ טית על וירוס ים של גידולים
ח   "רק ארבע שנים מאו חר יותר הגישה הועדה דו . בחדש ות ומ ונתה וע דת חקיר ה

  89."במי מדי  מגיפ ה'  עלייה  בסיכון לסרטן'ביניים בו הודו  בד בר 
 שו חררו ל ראשונה בעולם  וירוסים ש ש ונו גנ טית וה דבר  קרה 1986בספט מבר 

90.בבריטניה
 בפעם הראשונה  שו חרר חיידק  באופן רשמי   1987באפריל  

91.בדות ממע 
מאז  שו חררו בר חבי ה עולם  .  מבקרים מ דברי ם על רולטה  אק ולוגית 

 . אורגניזמים נו ספים ששונו
מ דענים  .  תאונה א חת  כבר קרתה  והש פעת תוצאותיה  עדיין  אינה י דועה כיום

במכון ויס טר הידוע בפילדל פיה פיתחו במעב דתם חי סון חדש נגד כלבת ב עזרת  
בוד ד והוש תל לתוך  ,  הגורם לכלב תחלק  מהג ן של הוירוס.  טכנולוגיה גנ טית

כיון . וירוס חיס וני שבדרך כלל משתמ שים בו ב חיסון נגד א בעבועו ת שחורו ת
תחילה נעשו ניס ויים ,  שההשתלה של וירוסים ח דשים היתה מאו ד מ סוכנת

פנו   , כיון שב ארצות הברית לא קי בלו אישור  לניסויים חיצוניים. במימ דים ק טנים
נב דקו  , "אמריקאי-ארגון הבריאות  הפאן"ד עם יח.  למדינה מהעולם השלישי

 . מ בלי שהודיע ו על  כך לרשויות הרשמיות, בארגנטינה הוירו סים הח דשי ם שנבנו
 :טפסר מ דוו חי ם.  ויידנבך  וב. ט
שמת וכן מ חצית  חוסנ ו בתוצר ה חדש כ די לג לות ,  פרות40-נעשו ניסויים  ב "

גניז מים א חרים  אם הם י תפשטו לאור,  איך הוירוסים  משפיעים על  בעלי חיים
 . ואלו תופעות לוו אי יקרו

הרשויות הרלוונטיים  .   כיום עדיין אס ורה כניסה  לרפתות ולשדות ה מרעה
.   'איזור  מפורז'במשרד ה חקלאו ת הארגנטינ אי הצהירו שכל האיזור הוא בבחינת  

-ידי ארגון  הבריאות  הפאן-על ,  ארבעת השו מרים שה ו עסקו  עבור  הניסוי[...] 
הם ומשפחו תיהם שתו   . [...] ר על הסיכונים שבעבו דתםלא ידעו  דב, אמריקאי

ו החלב גם שווק ל מחלבה   , מבלי שהיה מפו סטר, את החלב מ בעלי החיים שחו סנו
.    תוש בים בעיר שתו מחלב זה45,000-לא ידוע כ מה מתוך ה . המקו מית באזול

לפ ח ות שניים מהם הושפעו  'בדיקות שנע שו לשלושה מ תוך השומרים הראו ש
וירולוג (ר  לה טורה "בה תאם לד', ס שעבר מניפול ציה חדשהידי הוירו-על

לא  ידוע  מה יהיו  התוצאות  ).  חיים שב בואנו ס איירס-במרכז לוירולוגיה של  בעלי 
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או  , א ם הם רק  חוסנו  באופן בלתי   התנדבותי נ גד כלב ת: לגבי האנשים ה מדו ברים
מה  שב טו ח הוא  שאנשי ם אלו נושאים  בג ופם . אם מצופות  תופעות  נוספו ת

מעולם לא נבד קו  ההשפעות על בריאות  .  ורגניזם שעבר מניפולציה  גנטיתא
 הפרות  שלא  ח וסנו ה ודב קו  בוירוסים  20גם . ו אין אפשרות ל חזו תן, האדם

לא ברור אם הן נ דבק ו  מה חולבים או  מ חיות  . החיסוניים ש עברו  מניפולציה
ר לה טורה  פוחד שהוירו סים כבר  "לא רק ד. כ מו מכר סמים ק טנ ים, אחרות

קיימת סכנה שבשילוב עם וי רוסים מקו מיים אחרים  . תפשטו ללא שליטהה
הם יכולים לגרום לזיהומים בלתי ידועים  או אפילו ליצור סוכנים , באיזור אזול

  92."חדשים הג ורמים למ חלה
אין זה המקרה היחיד בו  מדענים ד ואגים יותר לרוו ח האישי ולשאפתנות  

בארצות ה ברית נו דע ש חברה    1985-ב . המדעית  מ אשר לבריאות   הציבור
  93.באיז ור מג ורים ללא קבלת אישור, שחררה חייד ק שעבר  מניפולציה גנטית

 : פרופסור  ארווין כרגף כותב, כימאי האוס טרי-הביו
עליו להניח שנדרשו  מיליוני שנים עבור  , אם מישהו  מא מין באב ולו ציה"

"   מש חק" ה ו וועת ה מגיע  מיש. הגנים להסתדר  בכרומוז ומי ם של המינים הש ונים
עתה נע שות פלישות למבנה זה . הוא אינו מזדרז, הטבע מ שתנה באיטיו ת. בהם

שלקח לו  זמן  כה רב  להת פתח וכל ה סיכויים שית ברר הרבה יותר  מאו חר  
וייגרמו ד ברים , מ חלות כד מות  הסרטן, עיוותים  רחוקי טוו ח: שעשינו דבר נורא

אך כל שאני ,  פאניקהלעיתים קרובות מא שימים אותי במע ורבות מת ו ך. שונים
  94."אומר זה שאנ חנו לא יו דעים  כפי שאנחנו מ תיימרים לדעת 

 Die Zeitבעיתון השבועי . אזהרת פרופסור כרגף נראית כאילו כבר אושרה
-L,  מרשמים  הגו רמים  למחל ה:   הופיע ה מ אמר הבא18.10.1991-מה 

Tryptophan :עסקי ב ריאו ת  עם כ דו רים  לא בר יאים.   
, EMS-שמ אוחר  יו תר נודעה  כ ,    מח לה בלתי נו דעת1989במהלך  סוף  קיץ  "

, ה סימפט ומים  שלה היו כאבי  שרירים. פרצה בארצות הברית  וב גרמניה
כאבים חזקים   , בליטו ת בעור, שינויים בעור, קוצר נשימה, ח ום, התכווצויות

 95."למגע הקל בי ותר בעור

 ,שעבדה עם האפידמולוגים, קבוצת מדעני מחקר אמריקאית באורגון
שלמעשה כל המטופלים קודם לכן נטלו , גילו לאחר מחקר, סלוצקר וווטסון
ידי חברת הכימיקלים שווה דנקו -שיוצרה על, L-Tryptophanתרופה שהכילה 
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)Showa Denko (ביפן .L-Tryptophanנוטלים בערך .  היא חומצה אמינית
הנוצרים (כדי לעזור לבניית חלבונים אנדוגניים , גרם אחד ביום יח ד עם  מזון

.   כטיפול בדיכאון, ו במינון  גבוה, רושמים את התרו פה נגד בעיות שינה). מבפנים
 -רופאים רואים ב . תעשיית המזון  בארצות הבר ית השתמשה  בה  גם כתוס ף  מזון

Tryptophanכיצד נגרמו ת ופעות לוואי  חמורו ת אלה.  כתרופה אמינה? 
 - ה ך מס75%י צרה י, שווה דנקו,  חברת הכי מיקלים היפנית1989בתחילת 

Tryptophan   הנצרך בארצות הברית וגם הופץ כחומר  גלם לחברות תרופות
חיידק שעבר עי וות  . שהכניס ו כמה שי נויים בשיטות הייצור שלה ן, בגרמניה

  15,000 1989עד יולי .  מניפולטיבי גנ טי הוסף כדי  להעלות את כמות הייצור
96 .24-גיעה  ל וכמות ה מתים הEMS-אנשים בארצות הברית  סבלו  מ 

כפי שנודע  
.  המקרים הרא שונים של המחלה הופיעו ב גרמניה באותה הת קופה, מאו חר יותר

נפילת 'המספר ההולך  וג דל של  חו לים בארצות הברית  גרם ל שיחות  בקשר  ל
רש ויות הבריאות  כפו  ,  1989,   בנו במבר17-ב , ולבס וף '  הבריאות הלאו מית

מרכז ' מאז  מומ חים ב. ת הברית בכל המדינו ת בארצוL-Tryptophanאיסור על 
  אנשים ב ארצות הברית שניזוק ו  10,000דיברו  על ה רבה מעל '  לבקרת מ חלות

 מ קרים ואולי מ קרה  150בגרמניה דיו וח ו על  . EMSבמידה  ח מורה מה סינדרום  
.   כי ה וא  גדל ב הת מדה, Die Zeit-בהתאם  ל, מספר ז ה נתון  לשינויים,  מוות  אח ד

מא מינים ש המחלה נ גרמה  בעקב ות  ,  מינסו טה,  סטר' מדענים  ממרפאת  מיו  ברוצ
בנוסף לשי מושים  , החיידק שעב ר מניפולציה ייצר כתוצר לוואי. תהליך הייצור
  97.חו מר רעיל ביותר הנחש ב לאחראי לכך ,  המתוכננים שלו
נחשבת  עד  היום לתאונה שהיא  האס ון הגדול   Tryptophan -שערוריית ה

כפי  , עכשי ו. ראה שנל מד  מכך  דבראך לא  נ,  ביותר הידוע  שנב ע  ממע בדה  גנטית
טכנולוגיה ה חדשה  מ משיכה  במע בדות  -ההתפתח ות עב ור  השליטה בביו , שהיה אז

שהיא  מה  ,  מיליארד  מארק בשנ ה200מ חזוריו ת של בערך .  בכל רחבי העולם
98.משמ ש ת כפיתוי חז ק  מדי,  שתוצאות  טכנולוגיה  זאת  מ צופה להניב בעתי ד

אך  
רגניזמים ה חדשים כ ד י להשתתף בא ופן רציף היה להבטיח  את הזכויו ת ע ל האו
המשפט העליו ן האמריקאי  - בית 1980-ב . ברווחים שינ בעו  מהייצור  שלהם

זאת היתה  99.הצהיר שניתן לרשום פטנט על חיידק שעבר מניפולצי ה גנטית
מ ב קרים שראו החל טה זו  . הפעם הראשונה שפטנ ט נ רשם על אורגניזם  חי

ותוכל להוביל  , חיים-וכוללת צמ חים ובע ליכתחילת התפתח ות המ תחילה  בחיידק  
 : המשפט-קיבלו את ה תגו בה הב אה מבית , לאדם
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חייד קים דומים לחו מרים  , בהתח שב באיפיונים והדר ך בה משת משים בהם"
  100."פטל או דב ורים, לסו סים,  לדו גמה, הרבה י ותר מאשר, כימיים לא אורגניים

ות הברית הצהיר המשרד לפטנ טים בא רצ, פחות מש בע שנים  מאו חר יותר
יהיו " תאיים-בעל אורגניזמים  חיים רב, לא האדם, לא הקורה באופן טבעי"
 101".פריטים לפטנט"

 : טפסר.  ויידנבך  וב. ט
השפיטה  . כבר נעשתה, תאיים-הקפיצה מאורגניז מים בעלי תא אחד ו עד רב "

חוק   ' . חיים-ק ודם כל ה מ דובר בב עלי. 'כוללת כל מה שייצר האדם  תחת ה שמש '
מנהל החברה   , אמר מייק ל פוקס' ט מאפשר לאדם לשחק  בתפקיד אלוהיםהפטנ

.   קיים פטנט עכבר מס1988,  באפריל12-מא ז ה.  האמריקאית לאנושיות
ב עכברים  . היונק  הראשון  שעבר  מניפולציה גנטית  ונ רשם כפטנט,  4,736,866

יש גן אחד   , )Genentech( ננ טק 'שפותחו  באוניברסי טת  הרוורד והח ברה ג, אלו
היוצרים שלהם משת משים בהם כדי  . חיים-הגורם לסרטן בא דם  ובבעלי , שונהש

הזכויות עבור השימו ש המס חרי הן בבעלות   . לבדוק את ה סיבות לגיד ולים
הגד ולה ביותר  מסו גה  , (Du Pont)החברה הא מריקאית לכימי קלים דו פונט   

בארצות  הברית ה וג שו בקש ות ע בור יותר  מעש רים פטנטים הקש ורים . בעולם
עברו ש מונה שנים  מקבלת  פטנט על  חיידק   . [.. .] חיים מפות חים יותר-בבעלי

 ?  ומהעכבר  ועד לא דם–ועד לקבלת פ טנט על עכ בר 
,  רלס הורן'צ, New York Times- ב מהד ורה של ה 1987,  באפריל17-ב

 : הסביר, טכנולוגיה ב משרד לפטנ טי ם-האחראי על ביו 
ש בשלב  , ו ת  חיים נ עלות יותרהחלט תנו  קובע ת שניתן לכת וב פטנ טים על צור'

 ' .מאו חר יותר יוכלו להתרחב  ולכלול את האדם
הוא  נתן  את  .  אינ ו  מסכים  עם  דעה זו, דונ לד קווי ג,  מנהל  משרד לפטנ טים

 ' . לא יתקבל א ף פט נט הקשור ב אדם'הבט חתו ש 
לשים קץ לדיון שבו מדענים כבר  , בסופו של דבר, עם הצהרה זו הוא רצה

יורשה להיהפך , חיים שניתן לערוך בו מניפולציה גנטית-בעל ', האדם'שאלו איך 
  102."לפטנט

מ טרתן  .  ע טופה בה ב טחו ת רבות, מניפולציה בחי  מגיעה  בצ עדים ק טנים
להקהות את  ההתנ גדות  המ ו סרית של הציב ור ולש מור  על דרך פתו חה  עבור  
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במ קרה  .  חוגים ה מעוניינים לע בוד  עם  פוליטיקאים המ עדיפים לעצ ום את עיניהם
טש טשה את  מצפון האדם  , הטוענה ש בנחיצות  מ דעית, חיים-ניסויים בבעלישל 

א מורים להציע לאנושות דרך ח דשה   , דרך הטכנולו גיה הגנטית, ע תה. ברחוב
בין  .  אך  מא חורי הישוע ה החד שה של ה גנטיקה  פו עלים אותם כו חות. לישועה
  ,לאחר הב ט חות רבו ת,  שכל שנה, הם מ גייסים אנ שים  ממערך  הרפואה, השאר

שוב . מתעד שו ב ושוב את כישלונותיהם במאזן קט סטרופ לי של גיליונות
'  התרופות המרפאות 'תעשיה  ש, לתעשיית התרופות והכימיקלים יש יד בדבר
כ פי שהדבר קרה בהצפת , ושוב. שלה בינתיים עושות יותר נזק מלהביא תועלת

  מקור   אלא הרוו חים והיתרונו ת התחרותיים הם, לא טו בת ה אדם,  השוק בתרופות
 . ההבט חה

עולה  , אך הסכנה שבטכנולוגיה ה ח דשה בהרס הבלתי אחראי  של סדר הטבע
כינוי   . היא מכו ונת כלפי שורשי קיום האנושות; בהרבה על זו שב מחלות  חד שות

ש ם תווית מת אימה ביו תר " אנ שים הרוצים לשחק בתפקי ד אלוהים"המדענים 
למרו ת זאת  ה מדען  , מו דעלמרות   שאיש לא יא מץ  גישה ז ו ב .  לכוחות ה טכנולוגיה

או   "  טובה" מג יע להחלטה  ,  האינדיבידואלי  הבו חר ב גן ע בור צורת ה חיים ה חד שה
, התפתחות זו, כפי שכבר צויין. בהתאם למ חשב ת ו קצרת הראות, "גרועה"

  1979-מה תקופה ב . כנראה  בקרוב  תגיע לאדם , אורגניזמים-שהתחילה ב מיקרו 
התינוקו ת הראשונים  " אב ות "ה כעשו ה סט ורי, אדוור דס  וס ט פו,  בה האנגלים

 .  חיי העתיד  של האד ם הפכו לנושא למניפולציה מדעית  במע בדה,  שפותחו
 : טפסר .ויידנבך וב  .ט 

ר  "א ומר הגני קולוג פרופסור ד' במ דע הו טרינריה הכל כבר בגדר שגרה'" 
הו א  . כדי להרגיע ס קפטים שי ש להם ספקות לגבי ייש ום ט כנולוגיה זו לאדם, סם

לכל היותר רק כל  . 'זרע  נ חות ' לבעייתית כש האדם מ תרבה ב עזרת מחשי ב אותה 
אדם עשירי יתאים אם  הנו רמה לבקרת איכות  היתה  בתוקף כפי שהיא  לגבי  

פרו פסור ליסלוטה מ טלר מפיצה את בקרת האיכות לגבי  , ע מיתתו. תפוקת הבקר
, בהתאם לפרופסור סם [...] Die programierte Vererbungהעובר בספרה 

ה וא רו אה  .  טכנאי  התפוקה  שתה ליך ההפרייה הוצא לאור  מ חשכת הר חםלזכות
ביונ קים תהפוך להתפת חות  '  ההפרייה'בו כמש הו השייך לע תיד  הקרוב  ש
כבר , במקרה של העכבר, ככלות הכל. מעבד תית מלאה  מהפרייה לחיים בשלים
 .  ויו מיים נוספים  יעברו את השיא, מחצית  ממ ספר ימי ההריון מ תרחש בכו ס
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 Die Biologie und der Mensch der רוסטנ ד היה קיצוני יות ר בספרו ין'ג
Zukunft ." האפשרויות בהתערבותנו נשארות מ וגבלות  כל עוד לא שחררנו את

גופית תהפוך  -כי ביום  בו  ההפרייה החו ץ .  העובר  מקיו מו ה טפילי בג ו ף האם
אם   האדם בהת-השליטה  בילודה  של בני(תורת שיפור ה גז ע האנושי , למציאות

טכנו לוגיית הרבייה ותהליך  . [ ...] תיחש ב כקל ה הרבה יותר)  לחזון האדם
בהתב סס על  , הסלקציה בלבד יכולים לאפשר תפוקת איכות הרבייה גבוהה

על הגזע ה אנושי רק להרבות  את   ,  בניתוח  סופי. חשיבה  במונ חים ביצו עיים
בע ת והע ונה א חת הא ספקטים   .  'הנ חוצים'והיעילים ואת   אלו '  הטו בים'

כיון  שהם מאפשרים להגיע , הטכנולוגיים הם תנאי מוק ד ם לטכנולוגיה הגנטית
 .לתאי הביצית ולעוברים האמ ורים לקבל את הגנים ה חיצונ יים

קריטריונים .  איפיונים מצו מצמים  לתיפקודים הפוטנציאליים שלהם180
יש צורך  . 'רע 'א ו ' טו ב'יחליטו אם  הגן הוא  , הנוגעים לאדם הק שורים בי עילותם

,  להפוך את המורכבות  שבגו ף ההוליסטי עם ה קשרים ה רבים שלו עם הסביבה 
  103. "למערכת שניתן לחשבה

יש כיום צורך דחוף  במ חקר בנושא ת ורת  , כפי שהראו הסופרים בהמ שך
בהתאם לצורך , חיים כבר מזמן הפך למציאות-מ חקר ב בעלי. העוברות האנושית

הציפייה המרטיטה  . ייםח-להפיק בהתאמה גנ טית א לפי עוברים של בעלי
דו חפת הרבה  מדענים ל בקש איש ור , להצלחה באפשרות אולי ל הגיע למשהו 

הם  גם רוצים לה שתמש  במ חקר   . האדם-לעשות מניפולציות  בגנים  של בני
אלא בשילוב  עם עוברים אחרים או  , לאו דוו ק א בפני עצמם, בעוברים אנושיים

ירבו עוברים רק " ה ן שהבקשות הקיצוניות ביותר. מסיבו ת אחרות לחלו טין
  104. "'השימוש  בהם'לשם 

מדענים  מס ויימים  מזמן זנ ח ו מא חוריהם א ת המ וסר ה א וסר על פיתו ח  חיים  
חיים בשם   -חו סר הרגש  והאכזריות ה מפחידים  בניס ויים בבעלי .  למטרות  המ דע

ב משך שנים   בתחו מים  מס ויימים של  .  לא ייפס קו  בכל הנו ג ע לחיי  האדם,  המדע
 עם עוב רים אנושיים בשלבים הראשוניים של התפתחותם  מדע הרפואה עב דו

 . ואף בשלבים ה מאו חרים יות ר
הנ ס רוש נ תקל במ קרים מסויי מים בה ם מדענים א מריקאים  , במהלך מ חקריו
כדי להשתמש   , חולים עוברים בדיוק לאחר  הפלה מלאכותית-ובריטים קנו מבתי 

 :Die Pharma Storyמספרו  . בהם כחו מר חי ל מטרות ני סו יים



 305  קצה גבול האסון –הנדסה גנטית 

 אפילו  מצד  –למרו ת התנ גדות   הציבור  , מנהג  זה ה תפשט  מאז  ב מיד ה נרחבת "
-שנקנו  מ בתי , דובר על ע וברי ם אנושיים שע ברו הפלה מ לאכותית. האפיפיור

עליהם שילמו בכסף שניתן מ ט עם רשויות הבריאות  , חולים בפינלנד
כי הנשים שם רשאיות בהתאם לחוק לעבור הפלה  ? מדו ע פינלנד.  האמריקאיות

ובשלב זה עוברים רבים נשארים בחיים , מלכותית בחו דש הח מישי להריון
  105."באינקוב טורים וניתן למכור  אותם למטרו ת מ חקר

 : טפסר דיוו חו  דברים דו מים.  ויידנבך  וב. ט
במשך  שנים רבות  נעשו  ניסויים ביונקים  ובעו ברים  אנושיים לבדוק  את  "

את ב דיקת ה מרכיבים  התהליך כולל  .  עמידותם  ושי מורם  בהקפא ה עמ וקה
מספר העוברים  . לאפשר להם לשרוד במעבד ה, המזינים שהוכנו מרכיבים שונים

הציבור בכללות ו אינו שומ ע דבר בנ וגע  . של התזונה'  איכות 'ששרדו מצביע  על ה
הע בודה נעשית  שגרתית  . רק בקשר להשגיו ' , נצרכו 'למחקר הע וברים ש

  106."להשל מה/ומובילה לקבלה
  1962-ב) Siba(ידי קרן סיבה -שאורגן על" דם העתידי הא "בסימפוזיון 

אחת הנקוד ו ת על סדר היום היתה . התכנסו גנ טיקאים  מכל העולם, בלונדון
,   במ סגרת זו. לנקוט בצעדים יעילים נג ד נחיתות האינ טיליגנציה האנושית

חתן פרס נובל לרפואה וכ יום נשיא אוניברסי טת   ,  יהושע  לדרברג, הביולוג
 של האנושות  ח שה עצמה  ההעליתכי  הביע את  דעתו , ורקי-רוקפלר בניו

 .מחוייב ת להפוך עצמה ז מינה  להרבעה מלכותית של הא ד ם
טפ סר אספו  בסי מפוזיון ציטט ות  מרשימ ות נוספו ת מ מד ענים  . ויידנ בך ו ב. ט

 : מפורסמים
א מר  , ' כוללת אנ שים כדוג מתנו, באופן כללי, תההעל י,  כפי שאני  מבין זאת'" 

לכן אין ספק שבמיו חד  ח תני פרס נובל מרגישים   . ור הל דייןהגנטיקאי פרופס
יהושע  לדרברג   . [...] הה ערכה הביעה  את  רוח  הנוכ חים. עצמם  מבו קשים

אל ת תנו לנו  לבזבז א ת או צר הידע  ' : הלדיין סיכמ ו את  ה מפגש כדלהלן.  ס.ב .'וג
יום   ': והלדיין'  !ידי התעלמות  מהאפשרויו ת היצירתיות של השיפור הגנטי-על
יום יבו א וגם תגיע ההז דמנו ת  . וא ויתאפשר לייצר גנים באופן סינתטייב

כל  מערך  (חיים לתוך  מערך ה גני ם האנושיים -להשתיל גנים מ בעלי
יוכלו , כי הגנים שיקבלו דחיפה בתוך הגרעין, )הכרומוזומים של הגוף החי 

חיים שונים מבלי לאבד את -לאפשר לצאצאינו לאמץ איפיונים יעילים מבעלי
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חזון האת מול הו א מ טרת  המ חר ואולי  מציאות  '   . האופייניים לאדםאלו
  107."המחרתיים

היה  חו שב  ,  שרעיונו ת אלו  י וצאי דופן  מפי כמה  ח וקרים  עצבניים, מי ש חושב
 של גנטיקה אנו שית שה יה בקושי  7-אחרת אילו השתתף  בקונג רס העולמי ה 

ע ול  "יבר על סגן נשיא ה קונגרס  ד,  בנאומו. רבע מאה  מאו חר יותר  בב רלין
הוא  ראה את  פתרון הבעיה כמגיעה  .  שגבר ת חת ל ח ץ התיעוש, "הגנטיקה
דיב רה בשם רבים  א חרים ,  מאו סטרליה"  אתיקנית-בי ו",  הל גה ק וסה. מהגנ טיקה
 . חדשה"  את יקה הגיונית" כשהיא דרשה , בקונגרס 

 לוד גר וייס  מ סכם את   הטענות  של  Die Träume der Genetikבספרו  
 : יםהגנטיקאים האנ ושי

ביצית מופרית  ועוברים בשלב המוק דם הם תאים אנושיים , תאי חיידקים .  1"
,  אותם'  לבזבז'ניתן  . שבקושי כוללים פוטנציא ל לפתח חיי אנוש

 . להשתמש בהם א ו להרוס או תם ללא הגבלה
פחד או   , כל עוד אין לעובר עצבים ו מוח  ולכן אינו יכול לחוש כ ל כאב . 2

,  מנקודת מב ט מו סרית, ר לניסויים רפואייםהו א אובייק ט טוב יו ת, שמחה
מסי בה זו  ייצור עוברים   .  מאשר  חיית  מעב דה  המרגי שה כאב  ופח ד

 . מותרת ללא הג בלה, שמטרתו  הבלעדית היא  למח קר

,   מנ קודת  מב ט ביולו גית, עוברים מב וגרים יותר ב עלי מו ח ועצבים הם  3.
ם אינם אך ה, )כלומר האנשים (' הו מו ספיינס 'מקובלים כח ברים במין 

כי אין להם את הקריטריון , ידי חוק  חברתי נגד הריג ה-מוגנים על 
אין  . א ישיות ומ ודעו ת עצ מית ה מופ נית לעתיד:  המבדיל  בין האדם  והחיה

אינה , כי כפי שעובדת ההשתי יכות למין, מטרה מו סרית לניסויים והרג
   .כך גם עוב דת ההשתיי כות לגזע, משמש ת כסיבה לק בוע א ת ה ערך

.  ומוד עות עצמית  מ תפתחים רק בשנה הראשונה של החייםאישיות 4.
התפתח ות זא ת אינה מפותחת  ) כלומר עם סינדרום דאון(בילדים מפגרים 

וב מ יוחד הרג  ילדים ,  לכן מותר רצח  תינוקות. או אינה קיימ ת כלל
 ).  דרך טיפול ג מילה  ממזון א ו תרופות(מפגרים 

,  אונה או זיקנהת ,  כתוצאה מ מחלה, הרג אנשים חולים  מותר  אם 5.
 . הקריטריון של אישיות אנוש ית כבר אינו חל עליהם
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ההחלטות  הם בא ופן בסי סי באחריות  הרופאים ו מחייב ות הסכ מה  מצד    6.
 . ועדות הא תיקה

,  בהתב סס  על מ ושגי  הדת המי ושנים, יש להחליף את  קדוש ת ה חיים 7.
באתיקה רציונלית המת אימה לזמן המ ודרני ו צרכיו המדעיים  

ניתן ונחוץ להבדיל בין  חיים בעלי ערך , במ סגרת אתי ק ה זו. םוהתרבותיי
  108."ולח סל את  חסרי הערך, וחיים ח סרי ערך

,  כימאי-אחת ה ביקורות  החריפות  ב יותר לגבי הנ דסה  גנ טית הי תה של הביו 
 :  של פ נטזיית המ דע והעיר" אכזריות מס וכנת"שפעם דיבר  על ,  רגף'ארווינג צ

ד וגמ אות  .  הנ סיגה היא  הדרגתית,  של ה מו סרכמו כל  התדרדרו ת ב סטנ דר טים"
ופתאום   , א ז הבאה אחריה, בתחילה רק מעי דה קטנה; גרועות הורסו ת את האופי

  109."מטב חיים גנ טי-אנחנו ב אמצע  בית 

 דיכוי הרוח
, פרופסור פיטש מן, יושב הראש של  הפיסיקה ה תיאורטית ב אוניברסי טת וינ ה

 :Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitaltersכותב בספרו  
חש וב יו תר  ואמיתי יותר  מאשר  , המדע  יצר מו דל שנראה ל נו רציני יותר"

 .המציאות כפי שאנו  חווים או תה
כך   . הן מכוונות  להפוך לט עויות  ומוצגו ת כתאונ ות,  אין מב טלים יותר  סתירות

 : ידי כך שנאמר-שעלינו להחליף את תיאור ה שיטות של גלילאו ב מד ע הח דש על 
יש לנווטו כך שיוכל  ,  מה שלא ניתן למ דוד; יש למדו ד, מה שניתן למדי דהכל '

עיצו ב הרו חות  מח וץ  'ו.  יש  למנוע  את  קיומ ו, ואם לא ני תן לעשו ת זאת,  להימדד
  110"'  .עיצוב הרו חות  מחו ץ לעולם'הפך ל ' לטבע
ל העמי ד  זאת  הציגה  סדרה ש נקראה )  רשת  טלווי זיה גרמנית (ZDF- ה 1985-ב

לתוכנ יות אלו היתה תגו בת  . היא  עסקה בריפוי רו חני. מרח וקרי פו י : למבחן
דיון בנושא שהיה  . הצופים הטובה ביותר אות ה חוותה ת חנה זו מאז ו מע ולם

עשרה ו חצי -תוכנית  שנמשכה  עד  שתים ,  עשר  וחמיש הבעקבות  ה סדרה נ קרא  
רשימת כותרות ספרים מו מלצת .  מיליון צופים2.18זכתה לקהל של , בלילה

שהתפרסמה בשיתו ף עם הא גודה לקוראים גרמני ת  , יפוי רוחניהעוסקת  בר
זה היה מספר שיא של הז מנות  ע בור המה דורה  .  צ ופים30,000ידי -הוזמנה על 
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ת וכן  התוכניות פורסם  בצורת  , בנוסף לכך 111.הארבעים של רשי מת  הספ רים
 . ידי שני מוציאים לאור-ספר והודפס  מח דש על 

 יכלה לתעד  את  ZDF-הצ גת ה ,  ולימןפרדי, בשיתוף  עם ה מטפל הש וויצ רי
לא נוצר מגע  .  שריפוי דרך כו ח  הרוח אפשרית גם מ מרח קי ם גדולים,העובדה

אישי בין המ טפל לאנשים שחיפשו ה חלמה  שלמרות  שקיבלו  טיפול רפואי 
במקרה של  ". קו נבנציונלי"לא החלי מו לאחר שקי בלו טיפול , לאורך זמן ממושך 

השיתו ק נעלם כ מע ט  , ת לאחר  שס בלה מש בץאורסולה רוג ובס קי שהיתה   משותק 
רוב פצעי ה אולקו ס מ הם סבלה   , 79-ב ת ה , ובמקרה של הלנה וגנר 112,לחלוטין

כשהמרפא התחיל להעביר אליה אנרגיית  113הח לימו,  שנה40ברגלה במשך 
פריח ה מ טרידה ב עור מ מנה ס בלה הייקה  . ריפוי ממרח ק של כמה  מאו ת  קילומטר

שהיה  נכה  , בזמן שמר  קוך  בן השישים 114נעלמה, י םהלנה בת הע שר מ גיל שנתי
לא יכל  לדוו ח  על הט בה  במצב ו  לאחר שהוא  היה  תח ת  ,  במשך  עשר שנים
  115.השגחה  במשך ש נה

,  קרל שנל טינג.  במחש בות ה אנשים לג בי הנושאכן-כמו התוכנית עס קה 
 : Geistige Heilungכותב ב ספרו , ZDF-העורך הראשי של מ חלקת ה תרבות ב 

אם מטופל  ': מנהל איגוד הרפואה הפדרלית, באו אר. פ.ר ה"ו את דשאלנ"
,  מעוניין לפנות למטפל רוחני עבור המשך  טיפול, המתייעץ עם א חד מ עמיתיך 

לא הייתי חושב בקשה  ': ר באואר ענה"ד? או איך תג יב אתה, איך יגיב עמיתך
 ואופן בשום  פנים': ZDF'  .ולכן הייתי מייעץ נ גד  טיפול שכזה, כזאת כאפשרית

כ רופא המטפל ברפואה ': ר באואר קוטע"ד? לא היית מנסה זאת כרופא
לא  הייתי מייעץ למ טופל ; מע ולם לא הייתי עושה דבר שכזה, קונבנציונלית

  116"'  .לנסות שיטה  שכזאת
 : ר וילמר"ד, נשיא איגוד הרפואה הפ דרלית

ו זקוקים איננ. ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ישנן תקנות חוק לג בי ריפוי"
 117!"כאן לרופאי פלא

 עם ZDF-קראה לתוכנית חיה בהנו בר של ה" הרט מנבונ ג "אגודת הרפואה 
היינריך דאום -קלאוס 118."שטיפת מו ח של דעו ת קדומ ות מי מי הביניים"קהל 

ש טויות  מסוכנ ות  המפתחו ת תקו ות שוו א  "מאיגו ד הרפואה בה מבורג  חו שב זאת ל
,   רופא ה טלוויזיה, קואנמן-ה  שאפר' אנט גר"ד , ועמיתו 119"בדרך ח סרת א חריות

 :מצהיר
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  120."ברור שריפוי רוחני אינו קי ים"
  ,איג וד הרפואה ה בריטי הצהיר לפני עשרות שנים בהכירו בכך, מצד שני

דרך הריפוי הרוחני ה בריאות הוחזרה ב דרך ש מדע הרפואה לא יכל  "ש
כימו עם  דעה  לאחר מחקר  מ עמיק הכנסיו ת הנוצריות בא נגליה הס 121".להסביר

חולים  בלונדון פתח ו את  שעריהם  למטפלים  - בתי 200- כ 1959-כבר ב 122.זו
מ אז  .  שהיה  תקף לגבי כמרים,זכות זו ניתנה על בסיס אות ו עקרון. רוחניים

, איגוד הרפואה הבריטי גם א יפשר לחבריו להפנות מטופלים למטפלים רוחניים
תוחים בפני  מטפלים  החולים בשרות הבריאות  הלאומית פ-וכיום כל בתי

 פרסום מ משלתי העי ר את תשומת  1982-ב . השייכים לאיגוד המטפלים הלאומי
רשו ת הבריאות  הצ יבורית מכירה ב מלואה  " זכויו ת ה מטופל"הלב לעובדה  שב

.   גרמניה היא  עדיין מדינה מ תפתחת, לעומת זאת 123.בריפוי הרוחני כשיטת ריפוי
אינו  מופיע ב חקי קה ב גרמניה   "  הרוחניהריפוי " ייעוד , כפי שקרל שנלטינג  ציין

,  רופא  מוס מך(והריפוי נמצא רק  בידי  מי  ששייך למקצו ע הרפואה  הרשמי 
מ טפל רוח ני אינו מוכר מבחינה  ). פסיכותרפיסט או מ טפל ברפואה משלימה

התקנ ות אף אוסרו ת על רופא מלעבוד בשיתוף עם מטפל ברפואה . חוקית
  124. משלימה או  עם מ טפל רוחני

ולא ניתנים רישיונות , ריה הריפוי הוא זכותם הבלעדית של הרופאיםבאוס ט
.   חל  גם אי סור על הנ חת  ידיים כשיטת  טיפול. למטפלים ברפואה  משלימה 

. אחרים לא;  מחוז ות  מס ויימים  בשוויץ  נו תנים אישורי  טיפול למ טפלים רוחניים
125  

  במ חירי הפיצוץ של רשות  הרפואה הציבורית ו חוסר  היכולת הברור של
,  הרפואה הקונבנציונלית לט פל באופן מוצלח במ ספר המחלות הע ולה בהתמ דה

לא ניתן להבין מדוע  ממשל ות המדינ ות המ תועשו ת מ מ שיכות להשקיע סכו מי  
בהת חשב ב מספר ה שערוריות הרב הקשור  . עתק בשיטה ה קונבנציונלית  בלבד

עשרות אלפי מקרי המוות בכל שנה כתוצאה מתופעות   , בתכשירים רפואיים
 126, האנשים ה מכור ים לתרופות ב גרמניה  בלב ד800,000-לוואי מתרופו ת ו 

.   העדיפות העליונה צריכה להיות שינוי צורת הח שיבה  לגבי המוש גים הקיימים
אשת הנשיא  לשע בר של , ZDF-במהלך הדי ונים שנערכו  ב עקבות  סדרת  ה 

עוד דה אנ שים לחפש מ ח דש את   ,  ר ורו ניקה קרס טנס"ד , גרמניה קר סטנ ס
 היא לא ראתה במח סו מים מקצועיים המ ונעים  127."ות הכו ח לנפש ולמוח מקור"

משיתוף פעולה בין מ טפלים עם סטנדרטים ג בוהים  של מודעות א תית לבין 



 השיטות השגויות ברפואה המודרנית: 6פרק  310

,  כי בהתאם  למשאלי דעת הקהל, רוב האוכלוסיה היה תומך בזאת. רופאים
אמרו  שבריאו ת  טובה  נ מצאת  בראש רשי מת  ,    מהאנשים  שנשאלו56%

 128.שיות משאלותיהם האי
יש לי עמיתים ה מת עניינים מאוד  בריפוי . גם הרופאים חולקים  משאלו ת אלה

למעשה מוכנים  להמשיך את לימודיהם  , כפי שאמר לי מטפל, אחרים; רוחני
ו עדיין רק  מיע וט  מ עוניין לחצות  את  גבול   . וללמוד  את י סוד ות הריפוי  הרוחני

הסתכן בלקיחת  צעדים  מצד ש ני מ ספר גדל  והולך של אנשים מוכנים ל .  הטאבו
ראשונים ולעבור מריפוי ק ונבנציונלי למה שנראה כקרקע בלתי בטו חה של  

 .כדוג מת נ טו רופתיה, " שיטות ריפוי שלא אושרו  מ בחינה  מדעית"
 שמחלקו ת הבריאות והתיפקו דים ה רפואיים של חברה ,היה ניתן לצפות

קורסי אך . חופשית וד מו קרטית תעוד ד שיטת ריפוי חלופית, פלורליסטית
. ידי איגוד הרפואה אינם כוללים נושאי נטורופתיה-השתלמות המ וצעים על

ידי סמואל   - על 1791-שנו סדה  ב, אפילו לא נכללת שיטת ריפוי כהומאופתיה
הד בר גם נכון  לגבי שיטות  .  שנה200-המוכ חת כאפק טיבית  למעלה מ , הנמן

,  טורהאקופונק -אלקטרו (אחרות וכוללת את הרפו אה הביופיסית ה מבטי חה  
על רופאים . מ מנה  מתעל מת הרפואה  הקונ ב נציונלית)  'וכו , תרפיית מורה

מסורים לפצות על כשלונו ת מדיניות  הבריאות שלהם  ועל מועצו ת הרפואה  
הכללית שלהם ולהקים קבוצות רפואיות בהן תהיה במה לשיטות הריפוי 

 . שהוזנחו
 Die Vernichtung derהמרכז לתיעוד נ טורופתיה  פירסם את ה ספר 

biologischen Medizin ,בו  רופאים מאשימים את  המ דינה: 
 : כילא מקו בל"
ממשיכים להתעלם ולד חות  נטורופתיה ושיטו ת ריפוי המבו ססות  על  - 

 . ניסיון בטענה  שצורות ריפוי אלה אינן מוכחו ת מ דעית
מכריחים   ,  תר ופותותעק בבלאחר כל השערוריות הגד ולות שנגרמו   -

שלתיים לקבל טיפולים ברפואה חולים ממ -מטופלים בבתי 
כשנט ורופת יה וריפוי בלתי קונבנציונל י מבו ססים על  , הקונבנציונלית

 .  ניסיון החופשי  מתופעות לוו אי ומוכרים כבר זמן  ממ ושך
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מונע ת  ,  צדדית וצידו ד ברפואה  המדעית-דרך הכרה  חד , המדינה -
כמו  איגו ד  , מהתפשטו ת הריפוי ה טבעי  והרשתה לרשויות  הציבו ריות

להקפ יא צורות ריפוי שכיום למעלה משליש  , בריאות הלאומיתה
  129."האוכלוסיה מ עוניין להשתמ ש בהן

בז מן שחו ק הרוק חות ה חדש ע בר בבית הת חתון של הפרלמנט   , 1976-ב
למ עשה נעש ו ניסיו נות להחרים את  ההו מאופתי ה ולהוציא מהש וק א ת  , הגרמני

ופאים ומטופלים בכל רק עקב מ חאה מ סיבית של  ר. רוב התרופות הטבעיות 
ני תן הי ה לפעול נגד  הת קפה זו  , רחבי ה מדינה  ב מהלך מ סע  ב חירות רגיש  ב מיוח ד

עקב  130.של חברי בית  המ חו קקים נ גד התרופות  הט בעיות ול מנ וע מכך ל קרות
ת רופות הרגעה יד ועות   (המספר ה מסיבי  של מכו רים לתרופות הרגעה 

 .  להרחיק לכת בענייןל ממשלה לא הי תה הנחישות  הנחוצה כ די, )כממכרות
 : הופיע כ דלהלן166'  עמ, 35/1988.  מסDer Spiegelורנל  'בז
מייצג  תעשיית התרופו ת ה צליח למנוע  מכ דורים ,  עקב  העדר יוז מה ציב ורית"

,  1984מאז .  קטנים עם ה חזרים גדולים  מהתערבות  בכל דרך שתזי ק לעסקים
שט ש הידוע  גם  מט(בנזודיאזפ ין ,  בהתאם לדרישת אירגון ה בריאות העולמי

בין   , ט וור וטרנקסיליום, לקסוטניל, ווליום, וכן אדומ ברן, כתרופת הרגעה
,  אך בשיתו ף פעולה עם  מי יצג תעשיית התרופות. סוו ג כתרופה נרקו טי ת) השאר

במ קום לאס ור על  : מפקחי התרופו ת ב משרד ה בריאות התפשרו ב מחו וה ג דולה
ים שלהם יינתנו רק   ולדאו ג שה מרש מ,השימוש היו מי בכד ורים המוש חתים

שהיו מ חסלים מי ד את פיצוץ   ,  במקרים קיצוניים בה תאם  לחוק הנרקו טיקה
הוראו ת  'ה מפקחים   וחברות  התרופות  הגיעו  להס כמה לתקן  את  ,  תרופות ההרגעה

  131. "ידי הוספת כמ ה אזהרות בל תי מזיקות-על '  השימוש
ר דרישה זו היתה אמורה לה וות תוצאה מ חוייב ת המצי אות בהתאם למ ספ

והמספר הגד ול של אנשים שהגיעו , ידי הוריהם-הילדים שכבר טושטשו על 
 .למרפאות שיקום ע קב שי מו ש רב שנים בתרופות הרגע ה 

בתחילת הפרק הופנתה תש ומת הלב לרשת הה דוקה  הקושרת בין אמצעי   
זהו המכש ול הגד ול ה חוסם  ומ ונע את  השינוי  . המדינה ו ביסו ס ה מדע  והתע שייה

 . ותבמצב  מדיניות ה בריא
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תוכנית הבריאות ב חינוך הר ופאים לעתיד ברוב הא וניברסיטאות  באופן בסי סי  
וה מדינה   משקיעה  באופן ע קרוני , מוגבלת  להוראת  טרמינולו גיה רפואית קב ועה

 . רק במ חקר ה משתלב עם  מו שגי הרפואה הקונבנציונלית
המדינה  , רחוק מהרעיונ ות הפשוטים  ביותר המבוס סים על ההגיון האנושי

פרוייק טים של בנ יית מרפאות הנראות יותר  כמפעלים תעשייתיים תומכת ב
 . ושעלותם מ גיעה למיליארדי ם

וכך גם  , בריאות האוכלוסיה מז מן ה פסיקה לעמוד  בראש סולם  העדיפויות
 . התפתחות האי דיאלים הנעלים

ממשלות  ונציגי מערכות  ה בריאות המו דרניות ברוב  המדינות ה מתו עשות  
או הפ חיתו את  הלח ץ שלהן ואיפשרו לעצמן  ,  ל תעשיהפחות או  יותר מכרו  עצמן

 .  להפוך לתומכי המיושן וא ופן החשיבה ה מו סכמת
 : הנס רוש

כוח תע שיית התרופות  , אך ה משפי עה מאו ד  מב חינה כלכלית, בשוויץ  הקטנה "
וכל  הקורה  שם  מ שקף את  הק ורה ברו ב  , פועל באופן ישיר  דרך ה מ משלה

  132."המדינות ה מתו עשות
 .ורה בארצות ה ב ריתאותו ד בר ק
 :  הנס רוש

,  קרטל  התרופות האמריקאי,  עם כוחו  הכלכלי האדיר ו אכזריותו המו חלטת"
,  לא רק  משפיע על מ דיניות  מדינתו  בלבד, )the Drug Trust( קרן התרופות 

 המ משלה הסוציאלי סטית של  1978-ב , למשל. אלא גם על המדינות הא חרות
פחיתה  באופן דרסטי את יבוא   שהיתה מ,סרי לנקה נאלצה לנטוש תוכנית

כי וושינגטון איימה ל הפסיק את העזרה במז ון , האספקה הרפואית האמריק אית
 . הנחוץ  באופן דח וף

אך   , ידי כספי  משלמי ה מיסים  האמריקאים-תוכנית העזרה ב מזון  מו מנה  על
הש תמשה   בסחי טה  טק טית לאלץ  , בשיתו ף עם  תע שיית התרופות,  הממשלה

ות  יקרות שהיא לא יכלה לה רשות לעצמה ושלא  היו  מדינה ענייה לייבא  תרופ
לא הו חזרו למשלמי ה מיסים  , הר ווחים שנבע ו מכך. נחוצות או רצויות לה

ה מרא ה עד כמה ה וא שולט   , אלא זרמ ו לכיסי קרטל התרופות, האמריקאים
  133."בממ שלה
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Der Spiegel  עדיף  לת וך  החש בון ש הו זכ ר  תחיל ה פירסם  מא מ ר שנקרא  ,
 : ידי תעשיית התרופות-יטי קאים בב ון הושחתו  עלשחשף איך הפול

שש מה  מזוהה עם ש חיתות  , מלבד ה סיפור הקשור ב מ פעל משפחת פליק"
עומד  ענף שלם של  ,  מא חורי שערו ריית השוחד ה חדשה  בבון, פוליטיקאים

א חד  ,  מיליארד  מארק  בשנה20- תעשיית התרופו ת ה מגל גלת כ–הכלכלה 
בהשוואה לסטנ דרטים  .  במערב גרמניה)על הכלכלה(הענפים המשפיעים ביותר 

לא הזרימו , ככלל. חברות התרופות  מפיצות כמויו ת קט נות יו תר, של פליק
הם נ תנו תשלו מים ישירות   .  מיליונים ראוותניים לתוך  קופות  המפלגות

מ טרתם  .  לפוליטיקאים ובעלי תפקידי ם המשפיעים על מ דיניות ה בריאות בבון
בתמיכת  האנשים להם  .   שקע ות ק טנותהיתה להשיג ת וצאות  טו בו ת עבור  ה

הם יצרו עבור עצמם בגרמניה תנאי שוק שלא  ניתן להשוותם בשום , שילמו
ענף  התעשיה הגר מני שווה  . מקום  בעולם והב טיח ו לה ם רווחים אינס ופיים

. [...] וישנם מס מכים  המוכיחים כי הוא קנה את  בית המחו קקים, מיליארדים
לשעבר הכניסו כספים לכיסם ולכיס חברי ממ שלה פעילים וחברי ממשלה 

מזכירי מ דינה וב עלי תפקידים רמים במשר די המ משלה שהעניקו   . מפלגתם
הכניסו לכיס ם את התשלומים עבור  , טובות הנא ה ליצרני התרופות במשך שנים

ויצרני  . נציגים התחננו לקבל תרומ ות ו הוצאות נסיעה. השירותים שהעניקו
ידי כך שה עניקו  -ב ורם ע סקי ה בריא ות על הכדורים העניקו  לכל אלה  שהקלו ע

פים במחלקו ת משרדים   ימראש מ שרד הבריאות ועד כפ: שוחד ו מתנות 
חברים  מוב ילים במשרד  הבריאות  הציב ורית שהיתה להם  מלה  .  [...] ממשלתיים

חשב תי  '. [...] היו בין אלו שזכו בתגמ ול, בהענקת אשרות  ואישורים  לתרופות
  22-טיפנבכר ב .  פות שול ליושב הראש  מקס פכתב  מנהל ה תרו' , זאת לשימושי

אם  האיגו ד הפדראלי יינתן לגברות  ו לאדונים הללו גם ה שנה  ,  '1978,  בדצמבר
שהשפיעו  בצורה כל  כך חיובית  על הע סקים   , שי הערכה עב ור ת מיכתם וה בנתם

ח תם על בקש ה זו במ טרה לרמוז על   , הא חראי  על המכירות, טיפנבכר' .השנה
  134. "הסכמתו
הוכס ט  ,  כפי שידוע כיום" כ סף נפרדים הת ווספו  לסכומים  גדולים יותר  סכומי

כפי , באייר לוורק וסן" ", מיליון2 –תו מה  " ",  מיליון מ ארק5השקיע בס ביבות 
 . מפלגות ופוליטיק אים: המקבלים 135." חצי מיליון-שניתן לראות 

 שהובילה ,רופאים אידאליסטים רבים המעוניינים באמת ב בריאו ת הציבור
כפי שידוע לי , אך. מנסים להפיץ אידיאלים אלו בתוך המע רכת,  ותם למקצועםא
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רצון טוב לעיתים  קרובות מו ביל במידה הולכת  וגוברת לפיטורים ויש , מעמיתים
אחרים נלח מים מ חו ץ למערכת לכל אורך . צורך בהשלמה עם המ בנה  הקיים

עזור היכן ועושים  מא מצ ים אדירים ל)  אפילו עמיתיהם  מת רחקים מהם(חייהם 
 . שנחוץ

ר  מרטין  קרילה נותן  סמינרים  בפילוסופיה מ דינית ופוליטיק ה  "פרופסור ד
 : חוקית  באוניברסי טת קלן

חיפושיו א חר , ניסיונו, החלטת ו הטיפולית האינדיבידואלית של הרופא"
כל אלה מתקבלים  , פתיחו תו  לשיטות לא קונ בנציונליות , דרכים חדשו ת

,  חיים-לניסויים בבעלי ,  פנה ל מדע  ושיט ותיוב מק ום זאת הא מון מו. בחשדנ ות
ספירה  ,  וכל זא ת ניתן למ דידה,  לדוגמא ות  אקראיות  של ב די קות עי וורות כפולות

כל  ,  ניתן ליישמו, מה ש מתאים  לידע הנ פוץ. ושקילה ב מיכשור ה משמש   לכך
המניעים  מא חו רי אמצעים דר סטיים שכאל ה הם באופן  בסיסי  עקב   . השאר נשלל

אל א על כפיית האידאלים  , הדגש אינ ו על בריאות , כלו מר. טבע  מדיניות  המ דע
  136."הנותנים זהות  והמ וצאים לפועל, הנעלים הנובעים מהרק ע המ דעי

והם מבו ססים על דמ וי האדם , 19-ירשנו אידאלים נעלים אלה מהמאה ה 
זה ה ב טיח את ריוו חי ה מיליארדים לתעשיה שכוחה הפך  . ח סר הנשמה, המכני
ורק  , הפך למשו ת ק מב חינה רו חנית, בר שטיפ ת מו ח מילד ותהציבור שע. לעצום

, ספר-בבית . חווה את ה חייאת  הרוחניות, כתוצאה מה ס בל הגובר, בזמן האחרון
בלימודי   . בשעורי הביולוגיה מ סבירים את החיים כמודלים של ביוכימיה

הידע  החלקי של  גוף  האדם   ,  הניתנים לציבור" בריאות" הרפואה ובהס ברים על 
החיים  מובעים  דרך ד ברים הנראים לעין והאדם   ". מכונה  ביולוגית " כמטפל בו 

מרצה ,  ר א לויס דרייזנטר"ד. מוגבל ל מבנה ה חו מרי ש לו הנראה לעין
פרש  מתפקידו  באוניברסי טה  , אוניברסיטאי לשע בר למד ע עתיקות קל סיות

לאחר לימודיו ה מעמיקים ב דרכים העתיקות לריפוי סביב העולם ועתה מש מש   
 .פואה מ שלימה ו מנ הל מרכז לריפוי הוליסטי בב רליןכמטפל בר

 :דעותיו בקשר ל מדע ה רפואהלהלן 
  טובה בכך שהיא מ קנה יד ע בעל טבע ביולו גי  ,הרפואה הקונבנציונלית"
אך מושג  .  שניתן להשתמש בו  לצרכי הריפוי היומיומי של אנשים,וכימי

וא למ עשה   ה, והדבר נכתב ונאמר לעיתים קרובות, הרפואה הקונבנציונלית
הרופא ( ו 'מאז ז מנו של וירצ. 19-המושג ה מפות ח פחות  מבע בר של המאה ה 
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האדם נ חשב רק כ מכ ונה מאו ד מורכב ת ללא , )19-המפורסם בת חילת המ אה ה 
בא ופן בסיסי ה דבר לא נכון כי . ו מטפלים בו בה תאם, רו ח או רו ח חיים, נשמה

ח ד שבו  הרפואה  ישנו תח ום א. [. ..] האדם הוא יו תר מאשר  גוף  פיסי בלבד
:  הקונבנציונלית מתפק דת ב א ופן מצויין והוא כשמשת מ שים בה במצבי  חירום

אך   . למש ל לקבע רגל  שבורה  או לה וציא את ה תוספתן,  לתיקון זמני  של נזק
הר פואה הקונבנציונלית לא   , כלומר הבריאות, במובן ה ממ שי של מו בן הרפואה

היא  . האדם השלם, הוליסטייכולה להעניק זאת כי היא אינה פועלת על הבסיס ה
היא יכולה  . [...] ולכן היא פועלת רק  באו פן חלקי, רואה באדם  רק כאו סף תאי ם

וכ שמסתכלים על מקרים  , היא יכולה לדכא סימפטו מים, להסיר סימפטו מים
לים שוב ז מן קצר  וח, ניתן לראות כי אנ שים שבאופן ברור החלימ ו , בודדים

כי  סיבות  המחלה  עמו קות הרבה   , רתב אותה  מ חלה א ו במ חלה א ח;  מכןאחרל
  137."יותר מאשר  חוסר התיפקו ד  של התהליך הביוכימי של הג וף

 : כותב, ביט אי מהו ף, הרופא השוויצרי
הם א ומרים  . יש לראות בסי מפטו מים ש ל מחלה כנתינת רמזים א ו  בקשות"

הטיפול  . לאדם שמשה ו לא ב סדר  ומב קשים מ מנו לה חזירו  שוב לס דר
אם  .  כי  להחלים  משמע ו להיות  שלם, אינו  מ ו ביל לבריאותבסימפט ומים  בלבד  
 . הסימ פטומים רק ע וברים למקום  אחר,  סיבת ה מחלה נשארת

 מ טופלים לאחר  30-רופאים אמריקאים דיוו חו  על בדיקות  חוזרות שנ עשו  ב"
אך ז מן  , כולם  היו משו חררים מכא בי בטן  לאחר הניתו ח. שעברו ניתו ח אולק וס

בעיות   , לח ץ ד ם גבוה, ו סיבוכים חדשים כאס טמהבכולם הופיע, כך-קצר אחר
 .דיכאון וח ולשה כללית, לב

רק  , אין מחלות שונו ת, כיון שהדבר כך. חולי תמי ד משפיע על האד ם השלם"
בהרמ וניה  , מ חל ה ובריאות תלויים באיזון הנפש והגוף. מחלה כהפך לבריאות

ף של ניקוי  כל מחלה מצריכה תהליך מקי.  שהיא האיזון בין הפכים,פנימית
ה חלמה  וריפוי הם חלק  מניסיון   , ה בראה. והתפתחות  פנימית רו חנית  של האדם

המו ביל לפיתוח  המודע ות וכתוצאה  מכך למ שמעות נ עלה יותר של  , מקיף[...] 
  מי שמצליח להביא  את ההפכים הפנימיים להרמוניה וחוזר לשלום. החיים

  138."לא י חלה,  טאולשקט הפנימי  במרכז הקיום  שהסינים העתיקים קרא ו לו ו
מ דבר על נפש ה אדם ולעיתים  קרובות  מ קבל סי בה  "  ה מדע ה קונבנציונלי"גם 

אך  בבדיקה  מד וקד קת יותר אין  משמ עות ה דבר שהוא   . רגשית כגורם למ חלה
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נפש  ,  עבור  הרפואה הקונבנציונלית.  מכיר במי מד  נעלה יותר  ש ל טבע  האדם
 קרובות מפחית ב ערך נפש מדע הרפואה לעיתים. האדם מקו בעת ב מונ חי החו מ ר

,  ש עבור ה מטפל  בר פואה משלי מה הינה  המצי אות הרו חנית הנצ חית, האדם
במ אמץ   מדאיג  להוכיח כי  טבעו  ,  ומשייכה להשפעת ההור מוני ם ומערכת העצבים
 . ים ב מוחמ תרחש שבעיקר ,הרוחני של האדם  קשור בתה ליכים ביוכימיים

ניתן לתקן את הג וף  . כנית  לקבל את  דמות  האדם כ מ, ו במ בט ראש ון מז מין,נוח
מפקידים את  הבריאות בידי הרפואה   .  ומופח ת ערך הא חריות הרו חנית האישית

הפועלת בתיאום עם המ מצאים " הר מה ה ביצועית הגבוהה "המודרנית בעלת 
עוררה  "  ההישגיות", ב מהלך עשרות השנים האחרונ ו ת. המדעיים הא חרונים

כמו  השתלת הלב  , ת  ע יניווהתקשורת  סינו ורה א,  יראת כבוד  בקרב  הציבור
על  אמונת הציבור ב דמו ת  ". הוכחה כ מדעית "הראשונה או הפורמולה הפלאית ש

, ידי סכין ניתו חים א ו כד ור-על "  מכונת  האדם  היכולה לת קן את עצ מה"
מ קצוע  .  נ בנה הבסי ס לתעשיה הרפו אית המורכבת, שהוחדרה  במשך  שנים

פחות  או   " פועל", עליםהנלמד  באוניברסי טאות  בהתאם לאידאלים הנ , הרפואה
 2- מיליון מרש מים ו 500-עם כ , יותר באופן התנדבו תי כש מנוע ה מערכת

הלאומי  " העס ק הבריאותי"מתפעל את  139,מיליארד הזמנות ב גרמניה  בלבד
 . בהתאם לתוכנית

לא  ; עד היום דבר לא יכל לשנות את התנאים הנוראיים של השיטה הקיימת
לא התג ברות   ; יה במהלך השנים האחרונותהשינוי הרוחני שצץ בקרב האוכלוס

ולא הקריאה , נגד מ ושגי הרפואה הקונ בנציונלית, גם מצ ד התקשור ת, הביקורת
ישנם דיבורים על הורדת מחירים   .לנטילת תרופות הקרובות  יותר לטבע

-אך  במצ יאות ישנן רק הע ברות כספ יות לאזרח הפרטי  על, במערכת ה בריאות
מבלי   , צמית והעלאת פרמיו ת הביטו ח שלוידי העלאת חלקו בהש תתפות הע

 . שהדבר ישפיע על שינוי בת ו ך המערכת או הצג ת מש הו ח דש
לא כת וצאה  , באופן הס סני  מוצגת  הפח תה מ שמע ותית  בהצפת ה תרופות

ברור  שאין מ תקבלים בברכה צ עדים   . מתגו בה ללחץ  ה מחירים העו לים בהתמ דה
,  תרופות נרקוטיותדרסטיים כמ ו סיוו ג בלתי  מתפשר של תרופות הרגע ה כ

תעמולה  מסי בית לטיפולים  נטורופתיים זולים יותר ו קי ום ריפוי רוחני ב חינם  
הא חראים על  , מ חוק קי  החוקים, רשויות המ משלה. בהתאם לדוג מה האנ גלית

מ וס דות  מ משלתיים סובלים את  . מת עלמים  מסי מני הזמן, בריאות הציבור
. שירים נוספיםממשיך לק בל תכ, העובדה שהשו ק שכבר מוצף בתרופות
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-חדש ות ו בלתי נחוצות  מ משיכות לגרום   למספר גדול  של בעלי "  שיטות ריפוי"
אפי לו ממ שיכים לקבל את  . חיים סבל  מ חריד לפני שהן  אפילו זוכות לאישור

 שמ דענים  באוניבר סיטאות  מ קבלים עי טורי כב ו ד אק דמיים  עבור  ביצוע  , העובדה
.  ידי  משלם המי סים-ם על חיים המ מו מני-ניסויים מפו קפקים איו מים בבעלי 

  שעד היום לא יכול היה לעצ ור את הזרם ,חיים מתים  בשם המ חקר-מיליוני בעלי
תרופות  חדש ות נב דק ות על אנשים שלעיתים   . ההולך וגובר  של האנשים ה חולים

 . קרובות  מציעים את גופם ע ק ב בעיות כלכליות
פעול ב מק ום ז את מ משיכים ל. לא נלמד  דבר  מניסיונו ת אלה. זה לא הכל

ומיליונים  מוזרמים לפרוייקטים , בהתאם לשיטות המכניו ת חסרות הנש מה
ב קושי ני תן להא מין בצרות  האופק  של . טכנולוגיים  מסוכנים  כהנדס ה גנטי ת
 ". טכנולוגית  המפת ח של  המילניום הבא"ממשלה ה מכנה טכנולו גיה כז את כ

כי נג ד צר. כל מימד  חיים נ עלה יותר  מוקרב  על מז בח  מ דע  חוס ר החיים
לרוע  "אך (הציבור המחפש י ותר ויותר  טיפולים אלטרנטיביים  טב עיים יותר 

ובמידה גו ברת גם יותר מידע לגבי המימ ד הרוחני  )  ללא מגמה ריווחי ת" המזל
ו ממ שיכה , המ דינה מערי צה את התעשיה ואת ה מדע  שבעיקרו בור, של חיי אנוש

 .להרוס את יסו דות הא וכלוסי ה
תמשיך לגרום  , ההנדסה ה גנטית לשיא  מ עציב שהגיעה  בעזר ת ,התפתחות זו 

צדדית ב מבנה הנראה   -לסבל נוסף  עד  שתהיה נכונו ת לעצור את ההת חשבו ת ה ח ד
תכיר בקיום האנרגיה הרוחנית של האדם ותיצור מבנים , לעין של הגוף

 . חברתיים שיספקו  מיד ע זמין  לציבור רחב יותר
 : קרל שנלטינג

פריטיוף  , ולרית הוא  ה פיסיקאי דו גמה  פופ–כפי שנוכחו  מ דענים ר בים  "
 האדם הגיע  לגבולות מי דת ההתפת חות  – Wendezeitורב המכר שלו  , קפרה
ידי דילוג  לרמה נ עלה - ולכן יש לו  בעיות  שא ותן הוא יכול  לפתור רק על ,שלו
  140."שינוי במי דת המ ודעו ת  שלו, יותר
ל   מבלי להתחשב בכ.  שלח מסר דרך סדרות הטלוויזיה שלוZDF- ה 1985-ב

זה היה ניסיון לאחד את הרפואה ה קונבנציונלית והריפוי , הטאבו הנרכש
לא מחקר ה מוביל לייצור . שהיה פותח פתח למ חקר רפואי בעל ערך רב, הרוחני

אלא  למ חקר   , כדורים ריווחיים  או ליצירת  אורגניזמים  חיים שהם  נג ד ס דר הט בע
 . ר קרסטנ ס"ה מקור אות ו הזכי ר ד, המוביל אנשים  חזרה למק ור כוח הנפש
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-ב . ניסיונות נפרדים כאלו  מר אים כיצד עבו דת צוו ת כז את יכולה לעזור
  שאחיות  בא מריקה ל מדו  את  או מנות   , דיוו חNew York Times- ה 26.03.1985
החולים  -בבי ת . ו בדיק ות מ דעי ות אישרו את ההצל חה בע ק בות כך, הנחת הידיים

מאז  .  חד  עם הרופאיםמטפל רו חני עוב ד  י,  שהיא  מר פאת כאב, וולטון בליברפול
שסבלו  מ מצבים כרו ניים ששום  טיפול א חר ,  התקבלו  לשם  מט ופלים1983יוני 

, שליש ממטו פלים אלו שסבלו ממצב שלא ניתן היה לרפאו. לא עזר להם
הם לומדים כיצד לחוש  . באנגליה מוצעים למטפלים קורסי הכשרה 141.החלימו

חניות  במ טרה להעביר  בקרינת אנשים  אחרים ו מ פתחים את יכולו תיהם הרו 
קו רסים דומים  בגרמניה  חוו  ב שנים האחרונות  בגידול  . אנרגיה רוחנית לא חרים

אחיות ו אנשי דת  רבים נוכחים בק ורסים  , רופאים.  פי עשרה במספר הנוכ חים
  142.אלו

ליותר  מדי  חוגים   חברתיים יש אינ טרס  . אך המג מה ה חד שה  מתפתחת  באיטיות 
שהם הקריבו את הידע  המדעי והא ובייקטי ביות  או , לעשות רווחים מ סבל אחרים 

 .  אשליה ומ מון, שלהם לטובת היצמ דות לע ק רונות
ZDF-וכך היתה השפעה מועטה ל מאמצים הא מיצים והמוד גשי ם בברור של ה

הבריאות  של האנשים  הסו בלים עדיין באה  ב מקום   , נראה שלמ וס דות ה אחראים . 
 .השני

 מקומו של ברונו גרונינג ברפואה
 :Neues Europa-כתב ב . ר לדרר  מ א" ד15.12.1950-ב
אך מ עולם  ועד עתה הן לא היו  . דעות נו גדות היו  קיימות  מ אז ימי בראשית"

  קיימת בין  מטפלי הפלא , שהסתירה הג דולה ביותר,נראה. רבות כפי שהן כיום
חות רשמיים מא ושרים "ישנם אלפי דו.  לבין הרופאים השמרנים,המודרניים

מתנה  ,  וע דיין נותנת להם,   שהאמונ ה נתנה להם,נשי םבקשר להחל מות  דרך א
 ,ידי רופאים-למרות זאת החלמו ת אלה נדחות על . של כוחות ריפוי פלאיים

ידי -החל מות  הפלא הו שגו על . עשרה-שדרך מ חשב תם נשארה  ב מאה הת שע 
הע ובדה  שליאון  , ההחל מות ה סנסציוניו ת ב לורדס,  מתיאס  ברנר בלו קסנב ורג
וש  מאות  רופאים שלא יכלו לר פא את עצ מם או  לקבל  אללוף ריפא למעלה  משל

 1949/50-וכן ה חלמ ות שהושג ו בעזרתו  של ברו נו גרונינג ב , ריפוי מעמיתיהם
תהליכי החלמה טב עיים 'אלא כ, שאו תן אין מחשיב ים כנסים רפואיים, בגרמניה
אך איש  מבין רופא ים אגרסיביים אלה אינ ו יכ ול לטעון לכך שהביא  .  'גרידא
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בא מת יש  . לכן  משהו  א ינו כשורה. ב עצמו'  החלמה  טב עיים ג רידאתהליכי'ל
לקוות שכל ה עניין המורכב  הזה של  ספקנות  לגבי  החל מות פלא  יובהר  באופן 

.   נקמנ ות אי שית ורטורית מו גזמת ,אובייקטיבי ללא דע ות קד ומות אישיות 
  איננו  ח יים עוד בעי דן של מנו ע. הבהרה על בסי ס זה תהיה ל תועלת שני הצד דים

ש בו אנ חנו ר ק יודעים שכמ עט איננו   'אלא בעידן ח דש , הקיטור המ מש מש ובא 
  143"' . יודעים דבר

 . ד בר לא השתנה בא ו פן בסיסי בגר מניה, 1985-ב ,  שנים  מאו חר יותר35אף 
- שה גיב לג בי ס דרת ה טלוויזיה שהוזכר ה לעיל שהוצגה  על ,במכתב  של ק ורא

 : רופא הודה ש, ZDFידי 
ס וף  , שהיא א מצעי הת קשור ת החז ק ביו תר, הטלו ו יזיה ש,כרופא אני מ עריך"

ללא  'ב.  כל סוף  וללא עק בות  עוס ק ת בנושא  שיט ות אל טרנטי ביות של ריפוי
  ,בשונה מני סיונות פתטיים אח דים, אני מתכוון ללא דעות קד ומו ת' עקבות 

ידי שידורים קוד מים בהם  תומכי הפוסקים לג בי אסכ ולת הרפואה -שנעשו על 
,    מטופלים– שכל הצדדים הנוגעים בדבר ,הגיע  הזמן. ןתמיד קב עו את הטו

יראו   , עיתונאים  וכן מדינאים שעבו דתם ק שורה בבריאות, מדענים, רופאים
שהם מוכנים לקבל תופעות החלמה גם אם התסריט המ ד עי התקף עד היום ומה  

  144."אינו  מאפשר להסביר ם, שנחשב לקרי טריון מדעי  בש ימוש
הת חיל לשנות    ש דרך עב ודתו,ה ראשון בגרמניהברונו גרונינג היה הא דם 

ה וא הני ח ב סיס  . ולחדש  את  מערכת ה בריאו ת במ דינה  דרך הריפוי הר וחני
מאפשר לאנשים  רבים אחרים להשיג  ,  עשרות שנים לאח ר מותו, שכיום

 .אנרגיית ריפוי אלוהית
עב ודתו  . הוא ס בל את ה תקיפות ה מ סיביות של  ההתנג דות  מח ו גי הרפואה

ת חת   . ישו מה  על כ ל הציבור ב גרמניה  בשנים  שלאחר ה מלח מההשאירה את ר
-העיתונות  בת , יחד עם רופאים ב עלי השפעה, שעבוד הרפואה ה קונבנציונ לית

רוב   . זמנו ידע ה איך להט עות א ת הציבור בקשר ליעילות  הריפוי הרוחני
המאמרים הכילו את ההערות הרגילות בקשר לקונוט ציות הרגילות הבלתי 

ספ ק באשר להשפעות ארוכות  הטווח של הה חלמו ת  , וג סטיהמדוייקו ת כמו  ס
שלגבי הן דווח כבר ב מקו מות   , ודחיית אפשרות הה חלמה  של מחלות ג ופניות

 כותב  שברונו  גרונינג 22.07.49- מהDie Neue Zeitungבהת חשב  בכך  . אחרים
במ קרים  אך ורק כך שהוא יכל ל הצליח , לעבוד רק עם כוח  הסוג סטיההיה ל ויכ
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עדיין אינם  "  תו מכי  גרונינג"הו א ה משיך  להצביע על כך  ש. טייםפסיכוסומ 
הרפואה  כבר מזמן משת משת בשי טו ת דומו ת לאלו של רופא "מודעים לעו בדה ש

  שהדבר נעשה ב מסגרת הפ סיכותרפיה ופסיכולוגיה  ,ההבדל היחיד הוא. הפלא
  145."עמוקה  בהתאם ל חוקים  מאו שרים מדוייקים
שוב וש וב שיטות  טיפוליות  .  דו מיםהשתמשו לעיתים קרו בות  בדברים

 .ברפואה הקונבנציונלית  מוצ גות כדרך ההגיוני ת היחידה   לריפוי
השאל ה נשאלת לג בי  מדו ע  ,  אם הרפואה הש תמשה  באו תן שיטות  כגרונינג

 . על כך לא העירה העיתונות. כמה מא ות אלפי אנשים הגי עו אליו לריפוי
- מה Sueddeutsche Zeitung-ה ,  בדרך מפצירה כ מעט  בל תי נעימה

:    מהלל את צע די הרפואה הקונבנציונלית  בהשפעתה על החל מה13.09.1949
שיטת ה טיפו ל היומיומית העכשו וית  . דרך הכוונת הט יפול במחלה, מהאיב חון

ע בור אלו שרצו ללכת . הזאת הוצגה כשי טה מ ובט חת להחל מה  מתמשכת 
שברונו  גרונינג  כיון . חז ו תמ ונה  זוועתית של א סון בלתי נ מנ ע,  בדרכים אחרות
הוא לא היה  בע מדה  בה יכל לאבחן בא ופן , בהת אם לע יתונות, לא למד רפואה

ל לא ; אין הכוונה,  ל לא איבחון. בית באו מנות  הרפואה-שזהו האלף ,  מדוייק
חסר זה מוביל בהכרח לאסון שהה דיוט יתקשה לתפוש את  . אין טיפול, הכוונה

 . מימדי ו המפ חידים
לכל היותר הוא . נו יכול לרפא מחלות גופניותא י", הוא מ משיך" ,גרונינג"

יכול לשנות את הגישה  הרו חנית של ה מטופל כלפי מ ח לתו ובעת  ובעונה  אחת  
הוא  ,  ברור ש מבלי להכ יר את העוב דות,  ו בהמשך." לשפר את מצבו  הכללי

 :מצהיר
הן  חלק  מאוצר  היידע בכל  מרפאה  , בדרך  מו שלמת  יותר,  שיטותיו"

ובאופן  ,  ני משת מש  בפסיכותרפיה  בש לב זה א ו א חרכל רופא  רצי. פסיכיאטרית
ללא  , שיטות  אלה  מתנהלות  בשק ט.  טבעי גם  כל פסיכיאטר רציני משת מש בה

.  א לא על ב סיס  עבוד ה  מובנית   רצינית צעד א חר צעד,  פרסום והפרעות  קולניות
  146."ר ק על משהו  רגיל לחלוטין, כאן אין דיבורים על נסים

אך יש לפחות לסבול   , הרפואה הקונבנציונליתאני רחוק  מלדח ות את  טיפול 
 ששי טות  הרפואה  ,יש להיו ת מ ודע  לעו בדה. באופן שווה שי טות  ריפוי אחרות

בזמן שב ריפוי רוחני משתמשים   , הנוכחיות כיום הן רק בנות כמה מאות שנים
מנ קודת  מב ט זו  ברור עד כ מה  מו טעית דרך ה חשיבה   . בהצלחה כבר אלף שנ ה
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 שההחל מה  מוב טחת  רק  כשישנו איב חון ה מוביל   ,צהירשל העיתונאי כשה וא  מ
דר ך הריפוי ההוליסטי של האנרגיה מגבוה  אין צורך . להכוונה וממנ ה לטיפול

זרם הריפוי מוצא את דרכו , כפי שברור דרך הריפוי של ברונו גרונינג. באיבחון
 . שלו לאותם חלקי  גוף הזק וק ים להחלמה

ברור שעברו א ת  , רונו גרונינ ג שבז מנו  חיפשו החלמה  דרך ב,רוב האנשים
ב אמת   .  טיפול יותר מפעם  אחת  מבלי שזכו  בה חלמה-הכוונה-התהליך של איב חון

לא אחראי ומ סוכן למנוע א ת הריפוי הרוחני מאנשים  שאינם יכולים להחלים 
ולהשפיע  עליהם  בכוונה ת חילה נג דו ב מ טרה  להפחידם ולגרום להם  , מתרופות

 . לקונפליקט מו סרי
 שהוא  מעולם לא  שמע על כל ה חלמה  ,ים אפילו מצהי ר בציבוררופא מרוזנהי

הכמות הענקית של  עדויו ת מתו עדות  על ה חלמות    147.  מ חוץ לרוזנהייםטרבר ה וףב
זמינה ו מא שרת את חו סר  , ידי עדי ראייה-שכיום ע דיין מאו שרות על, טרבר הוף

 . המומ חיות  של עמית זה
 ת חת הכו תרת  17.09.1949- מופיע  מא מר ב Frankfurter Abendpost-ב

 מקצו ע  הר פוא ה  –  נגד  רו פא ה פלא   ע לון –ההת קפ ה  הכ ללי ת  על  גר ונינג  הח לה   
 . בבו וארי ה מחז יר מ לחמה ש ע רה

צורך . ה חלה התקפה עיתונאית מסיבית על  ברונו גרונינג', יום ו, אתמול"
נתן , המנוח ה של רופא הפלא שגרם לו להיעלם לזמן קצר מהזירה הציבורית

לקרוא  ' הפסקה הקצרה בפעי לות ימי הביניים'ת להש תמש ב לאויביו את ההזד מנו
  148."לאוכלוסיה המק ומית להת ע שת

דורש  , ר  ויילר"ד, נשי א איגו ד הרופאים  הבוו אריים,   שהופץ  בציבורעלוןב
 שעל הציבור לשכוח מקבלת   ,ובכך התכוון לכך"  להתנהג בהיגיון"מהציבור 

את יותר תביעה לאמון  שז,בקש ה זו נותנת את הרושם. החלמה מ גורם נעלה
בשיטת הריפוי הקיימת  מא שר הערכה אובייקטיבית ל גבי עבו דתו של ברונו  

ש הרפואה הק ונבנציונלית לא  , האלפים הרבים של האנש ים הסובלים . גרונינג
,   פנו לברונ ו גרונינ ג כתקו ותם הא חרונהאו תם א לה אשר  ו,יכלה לעזור להם
 ". ל התנהג בהיגיון"ים קשה לת פוש את דרישת הרופאכברור שמצאו זאת  

מצד א חד היו  . ברונו ג רונינג, מקצוע הרפואה היה חלו ק  בתגוב ותיו לתופעה
שכאשר ויכוחים  , הנצמדים לעקרונו ת והנו ט ים לכפות אותם על א ח רים
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, מ צד שני היו הרופאים. מצאו מ פלט בהשמצות אישיות, עובדתיים נכשלו
 .  ובת  מטופליהםשהי ו מו כנים לנקוט בצעדים ל ט, החופשיים מיהירות

,  . היועץ  הרא שי של סנטוריום  בק10.09.1949-במכתב לברונ ו גרונינג  מה 
 : כתב, .ר ה"ד

 ,מר גרונינג הי קר"
,   ברצוני לבקש ממך, לאחר התייעצות עם המו סד  לביטוח לאו מי באו ברביים

ברור שתוכל  . [...] אם  תהיה מ וכן לבקר בסנ טוריום המ קו מי, עם כל הכבוד
א כל התערבות  מצדי או  מצד ה רופאים העובדים ת חת   לטפל במט ופלים לל

ריך הזמנה   אאני מ. או על כל דבר דומה, כן לא נעז לפקח על עבודתך. השגחתי
  149."מתוך  דאגה בלע דית לטו בת  מטופ ליי,  זו לך עם כל הנאמנות

 : רופא כללי ממינכן כתב בנימ ה דומה
 ,מר גרונינג הי קר"

אני רופא כללי . ניין והערצה ג ד ולה  חדשו ת הצלח ותיך מתוך עאו דותשמעתי 
 תוכל  ש מאכדי לבקש באני כותב  . [...] ומשוכנע ש תוכל לעזור לכמ ה ממ טופליי

 שבי קורך  ,א ני מב טיח  לך. ו במ קרה כזה נ ספק לך  מכונית ו נכין הכל, להגיע אלינו
 שאינני  ,אני  גם מב טיח לך, בנוסף לכך. [...] אם תרצ ה בכך, יישמר לגמרי בס וד

  150." אלא רק מעוניין לעזור למ טופליי, וח כ ספיחושב  על רו
 :היה למנתח לו מר כדלהלן

ל א לצפות לגישה  של  , אני  מבקש   מ מך ב בואי  אליך כרופא, מעל  לכל"...
  151."חוסר א מון ו טינה

 שפנו לברונו גרונינג  עקב  סבל אישי  או  ,היו מקרים נו ספים של רו פאים
 . מחלות  קרובי  משפחה

 ,מר גרונינג הי קר"
אפילו פרופסורים . [... ]  רופא בעצמי והנני חו לה כבר שמונה שניםאני

לפני שנה כוחי  החל לאזול ע ד כדי כך   . [...] באוניברסי טה לא יכלו לעזו ר לי
לכן אני מבקש ממך   . שאני מתקשה מ אוד לעבו ד באופן מצומצם ביותר בריפוי

  152."ריפוי מרחוק ו מא מין בכוח ות  הריפוי שלך
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 .: ר רות מ ט"ד
כתוצאה  מכך  . קיבלה שי תוק  ילדים באו גוס ט ב שנה שע ברה,  הלגה, יבת"

או אפילו שיפור  , כל ניסיונות  ה ריפוי. [. ..] רגלה השמאלית  משו תקת  לחלוטין
אני מבקש ממך להיות  בטוח שאני פונה אליך . [...] לא הצליחו , במצבה עד היום

  153."מבלי להיות  מושפע  מה ויכוחים הסו ערים בקשר לש יטותיך, כאב
אפילו מנת חים ו טרינרים , מ טפלים ברפואה משלימה ,  מומ חים  מכל הת חומים

היו  נציגי   , מצד  שני. פנו אליו בב קשה לעזרה ע בור מ חלות  גופניות ונפשיו ת
שב מכתבו ל מטה   , .כד וגמ ת מנ הל משרד הבריאות הציבורי ת בא, אותם מקצו עות

קש  מה משטרה  ובי,   בלתי רצויים-קרא לנא ומיו  של  ברונו  גרונינג   ,  המשטרה
  154.להתערב בהזכירו תביעה נ גד  גרונינג ב מקרה שינאם

הדין סמכו  על דעת מומ חי  -עורכי. המשפט המצ ב הסותר חזר  על עצמו-בבית 
  ,אך  מי יכל לקרוא לעצמו מו מחה . רפואה לגבי מידע על ברונו  גרונינג ועבו דתו

-בית? כשהידע שלו היה מ בוס ס על  הידע המוכ ח של המ דע הק ו נבנציונלי בלבד
הראיות  . המשפט פנה למרפאה פסיכוסו מטית א וניברסיט אית  בהיידלברג

היו צריכות לתת תשו בה אם יש   , 1951/52הרפואיות שנאספו ע בור מ שפט 
ראה גם  . (לסווג את  ברונו גרונינג כ מ טפל ברפואה משלימה א ו כ פסיכותרפיסט

פואיים אך בנו סף לכך המומ חים הר, הוא סווג כמ טפל ברפואה משלימה) 5פרק 
 .  והרגישו שזכותם לעשו ת זא ת מבלי להכירו, העירו לגביו הערות אישי ות

כשהם ראו  , ח ות"המומ חים הג בילו עצמם  לחקירה מד וקד קת של ה דו
בעת ובעונה א חת    155"כבלתי רלוונטי ת[...] חקירה  ושאלות  אישיות י שירות "ב

הם בברור ראו במסקנו תיהם הזדמנות להשמיע את  הסתייגותם הרגשית   
כל המס קנו ת היו יותר עלבונות . האידאולוגית  מברונו גרונ ינג ומעבו דתוו

אישיים והשמצות  מכוונות  של האדם ברונו גרונינ ג מא שר חקירה אובייק טיבית   
תיארו אותו  , ר  רופלר"פרופסור מיטשרליך ו ד,   ה מו מחים. של העובד ות

  ועם  ילד ותית ב מו בן הרחב של המלה, אישיות המש ועבד ת לאינס טינקטים שלו"כ
קשר ל יכולותיו להיות מסו גל  הוהתווכחו ב 156."אינטיליגנציה של ימי הביניים

נחפש לש ווא ה ערה  . רק כאזכור כמה מה גינויי ם 157"ליצור קשר אישי א מיתי"
-בפרש נות לגבי ה משפט  מה . חיובית  בוד דת ב קשר לברו נו גרונינג ולע בודת ו

ה שתמש ר ק  "ט המשפ-המשפט  מזכיר שאפילו בית-עיתון בית , 06.04.1952
  158."כי מה שנ כתב בו נראה יותר כהש מצת  הנאשם, בחלק  מהמ סקנות 
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"ברפואה הקונ בנציונלית" בלעדית  "  התחש בות"עורך העיתון  קרא ל מס קנה  
שופט אחר קרא שוב  ,  1957במהלך המשפט של , אך שנים לאחר מכן 159

יתן כפי שנ. צדדי דו מה-חד , ח שלילי"שנתנו דו, 160"מו מ חים"למסקנת א ותם 
הכת ב  לעיתים קרובות  נקרא  , הופצו בעית ונות"  מו מ חים"הערות ה ,  לדמות

שנתיים קודם לכן נערכה בדיקה של עבו דת ברונו   .  בטעות פרופס ור וייזסקר
אך לא היה , גרונינג במרפאה האוני ברסי טאית של היידלברג בש מו  של וייזסקר

 . לכך כל קשר עם המשפט
ה  באוניבר ס יטת פרייבורג הגי עו  העיתונים גם לא  הזכירו  שמו מחי הרפוא

המ סקנה  בפרייבורג  . למסקנה  שונה  לחלו טין ב קשר לאיש  ברונו  גרונינג 
"   מ על לממוצע"האינטיליגנציה שלו נקבעה כ, התבסס ה על פגישה אישית מקיפה

 ) 5ראה גם פרק ".  ( רח מן אמיתי"והוא נמצא  
רו את  במשפטים  נגד  ברונו  גרונינ ג  היה גם  ברור  שכל מ ומ חי  הרפואה שהכי

גם כיום ייד ע בלתי  . הריפוי הרוחני הגיעו  למס קנ ות די שונ ות  ממו מ חי היידלב רג
מספק ו דעות ק דו מות נג ד ריפוי רוחני מתגלות  במ סקנות  מומ חי רפואה המו גשות   

-בז מן הא חרון ב ערעור על  חוק  ה מטפלים ברפו אה משלי מה  בבית .  המשפט-לבית
,  מטפל הרוחניהופיע ה, המשפט המ חוזי העליון  של אפיל בקובלנז

שעזר  ו ריפא אנשים רבים שסבלו  ממ חלות ו מ מצבים רבים  , .סטרצבס קי  מה.י.ה
  162." מניאק ש שיטת הבקרה  שלו מו גבלת"ונקרא  161ושונים

לא  . נה מספקתנאי,  שכשירות מומ חים רבים,ברמה המ משלתית ניתן לציין
"   חיםמ סקנות  מו מ"אלא  גם מ דינאים  בדרך כלל מאוד תלויים ב , המשפט-רק בתי

מ ומ חים א לו הם ב עיקר  במערכת   . עבור שיפו טם ב עניין שיטו ת  חדשו ת של  ריפוי
בד עותיהם החו מריו ת הידועות על האדם  . הבריאות הקונבנציונלית ה קיימת

וב אופן טב עי  , הם  מתבקשים  להב יע דעה על נ ושא כ מו הריפו י הרוחני, והעולם
, ים הקשורים בחייםהגיע הזמן שבענ יינ. בדרך כלל הם מגיעים למסק נה מוטעית 

המדינה תתייע ץ עם  מומ חי ם המכירים יותר את הח ו קים של מעלה ושאינם  
 .ה חו מרי, מוגבלים לעולם הפיסי

 מהפכה ברפואה
- ב Münchener Merkur-ב רונו גרונינג העיר ב , בתשובה למ תקפות עליו

19.09.1949 : 
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דולה  משאלתי  הג. ולעולם לא אהי ה, מעולם לא  הייתי אוייבם  ש ל הרופאים"
היא לעבוד  יח ד עם  אותם רו פאים החשים כי תפקי דם הא חראי הוא  ייעוד  וחיפוש   

כאשר ; בלתי נלאה אחר כל האפ שרויות המב טיח ות ריפוי ע בור מ טופליהם
אך מי ש מנסה ל מנוע  . הם ת מיד  מצליחי ם, מאמצים כאלו  מגיעים  מתוך  טוהר לב

שלא , ל בדרך זוואני יודע מ י פוע, ממני מלרפא עקב קנאה או  דעות קדו מות
 .יהיה מופתע שאני  דוחה  אות ו

ח בריי ואוייביי  בקרו ב יו כלו להגיע למ סקנה  , ללא קשר עם  אמונה  או  ספ ק
במיו חד   , והספקנים. לא יוכל למנועעלון שאף , ברורה בקשר להחלמות ש לי
יגלו עד כ מה א מונה ב אלו הים והחיים המכ וונים  , אלה בעלי הכשרה רפואית

רפואה רוחנית ולכן משמשים כתנאי מוקדם לבריאות   למצוותיו הם הבסיס ל
  163."גופנית

רצתה לא היות ו. סבלה מפריצת דיס ק. מפ) 49. ( אריקה  ב1983במרץ 
.     מצבהעםשהטיבו  , עיסוי  וטיפול  בגלים קצר ים, היא  טופלה בתרופו ת,  בניתוח

 :היא סיפרה לי
.  תנועה למרות שת מיד נאלצתי  להיזהר בזמן , במשך  השנים הכאב  השת פר"
 או  שעשיתי    במידה רבהאו היתה לי עבודת  בית,  סחבתי  דברים כבדים מ דיילוא

ירד לשוק , הוא הת חיל בירך השמאלי שלי. חזר הכאב החזק, תנועה לא זהירה
יכולתי רק . רגלי השמאלית היתה עייפה במיוחד . והגיע עד האצבע ה קטנה בר גל

 יכולתי ללכת יותר מאשר   לא . קילו  בכל יד, ללכת לאט ולס חוב  שני קיל וגרם
הייתי . היה עלי להפסיק את עבודו ת הבית ולשכב,  כשהכאב היה חזק. '  מ100

  164." נואשת ו חשבתי שא אלץ לחי ות עם כאב זה ע ד ס וף ימיי
כך - היא קראה על  ברונו גרונינג ב מא מר בעיתו ן וזמן קצר אחר 1989במאי 

אבים  מהם  סבלה  כך נעלמו הכ-חו דשים א חר. תושי ט היא הגיעה ולמ דה את 
משהו שבעבר אפילו לא , כיום היא יכולה לרוץ אחרי הרכבת. במשך שש שנים
היא יכול ה לסח וב  ששה  קילוגרמים   בכל יד ולע שות  את כל  .  יכלה לחלום עליו

 . עד  היום לא חזרו הכאבים.  עבודות  הבית ללא בעיה
)  ה מט ומה(סבלה  משטף  דם .  מו)  54(גרט ה יעקבס  ,  במהלך הריונה השני

אך , זה לא נעלם. לק הת חתון של רגלה השמאלית לאחר שנפלה מהאופנייםבח
שבסופו של  , זה הת חיל להתפתח  לכיב ברגל, 1965-ב , שש שנים מאו חר יותר

 . מ"  ס5X10 של דבר הגיע לגו דל
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למרות כל הטיפולים  ר שאב משך עשרות  שנים היו לה כאבים , מאז
 יו ם היא נזקקה ל משככי  מידי.  גדו ל נפתח ולא נרפאהכיב הפצע , הרפואיים

היא פיתחה אלרגיה למשחה שבה  ,   שנות טיפול15לאחר . כאבים חזקים
 . השתמשה

 : היא אמרה
שתי  ,  לאחר  ע בודה  מ מושכת.  הכאבים ת מיד ה תגברו  ב מנ וחה לא חר הע בודה"

שעות מעולם לא יכולתי לישון לאורך כל . רגליי לעיתים קרובות התנפחו
ח את  דליות רגליי  בעזרת זריקות  בתקווה   מומחה  ניסה  להקשי. [...] הלילה

הרגשתי   . ורי דיםוב מקום  זאת פית חתי  דלקת . לגרום לשיפור בכיב ת חתית  הרגל
יום  .  עייפות וא דישות, חוסר  מנו חה פני מי,  עצבנ ו ת יתר, ריפיון ידיים וייאוש

 הופיעו בליטות כדוג מת   1983במהלך קיץ , ואז. [...] וליל עינה אותי גירוד
  165."ם ק טנות שה תפשטו ב מעלה הרגל ע ד מעל ל ברךמחרוזת  אבני

א ת  ע בורה ב ברונו  גרונינג  וה בטי ח ה לקלוט  אודות בשלב זה  ח ברה  סיפרה לה  
בפעם . כך גרטה יעקבס  חוותה מ שהו פלאי-זמן קצר אחר .ריפויהאנרגיית 

ובבו קר רגלה היתה חופשיה  , הראשונה מזה שנים הי א יש נה ברציפות כל הלילה
הבליטו ת כדוג מת  החצץ נעלמ ו ולא נראתה  , רידה א ת ה תחבוש ת הורשאכ. מכאב

כעין עור דק נוצר מעל לכיב כך שהשאיר , במהלך הלילה עור אדום. כל דלקת
אזור זה נ סגר ב מהלך שלושת השב ועו ת . מ ב מרכז"  ס3X4רק אזור חופשי של 

 . שלאחר מכן
ו  התרכז,  י חד  עם  קב וצת אנשים, יע קבס  גי לתה שח ברתה' מאו חר יותר  גב 

תו  של ברונו  שיטכפי שלמדו לעש ות  דרך , בקליטת אנרגיית  ריפוי עב ורה
 . גרונינג

' גב. שבע שנים חלפו מאז שהח למה זו קרתה ועד היום לא חל כל שינוי
כל לילה היא ישנה טוב והכיב מ עולם לא , יעקבס אינה זקו קה למשככי  כאבים

 . חזר
בלבלב  ס בלה מדלקת . מא)  79( שרלוט שלטינט 1980מאז אפריל 

לעיתים  . וי כא בי בטן חז קיםושפרצה מס פר פעמים בשנה בל)  פנקראטיטיס(
עקב הנזק  . החולים בני שבוע כל פעם-קרובות היא נזקקה לאשפו זים בבית

היא נאלצה  , כדי להימנע  מכאביםבו , טה קפדניתא בלבלב היא שמרה על די 
ו  גרונינג    בנה  סיפר לה על  ח וג ידידי  ברונ1990-ב.  להימנע מ אכילת כל שומן
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מ עולם לא  חזרה כל התפרצות של  .  היא  חוותה  החל מה  מכןאחרלוזמן קצר 
דגים  ואוכל מטוגן שהיא לא  , אפילו שמנת, המחלה והיא יכולה שוב לאכול הכל

  166. שנה15-יכלה לאכול במשך קרוב ל 
בכל מקום  סביב ה עולם אנ שים מכל רמות ה חברה  מת אחדים להגי ב נגד  רוח  

כשההתחלה היא  , ו מעוד ד ים את תהליך החידוש הרוחניהחומר של הזמנים 
ודרך הרצאות  , יותר ויותר אנשים  מוכנים ללכת בעק בות  מ צפונם. בפרט

לג רום למודעות א חרים בענ יין התורות המוטעו ת  , ומא מרים המתפרסמים
,  למילים הפלאיות של בעלי הכוח ברפואה. שהובילו אותם לסבל ולאו מללות

 . ת  ופחות כו ח בהשו ואה לעברבמדע  ובפוליטיקה  יש פחו
 : קרל שלטינג

ת חיל מהאדם ברח וב מ אבד א ת  אמונתו  בדברי הפוליטיקאי ם והמו מחים ו "
אנשים זהירים רבים . [.. .] בחיפושיו א חר מש מעויו ת  חדשו ת ועזרה בהכו ונה

בעת  . [...] ראו במש ברים כתופעות לו ו אי של קוצר ראות  ודרך  חש יבה חו מרית
טבע רכש ב מאה הא חרונה  מתחיל לח דור למו דעות  ובעונה א חת הידע ש מד ע ה 

הרוח תמיד היתה  ; הרוח אינה תוצ ר סופי באבולוציית החיי ם': הציבור
'   . והיא שיוצרת את המציאות הפיסית, מ קור המציאות  הפיסית, המטריצה

 ) 1984-בנאום  מפגש זוכי פרס הנו בל בלינדאו ב , וולד ' ורג 'פרופסור ג(
בינתיים התשובה למצב  . חווה פריצת דרך’  רחומ’ על ה’ רוח’האמונה בכו ח ה

שינויים ’ אלא ב, שנראה חסר  תקווה  היא לא  בטכנולוגיה  חדש ה ובציו ד טו ב יותר
הדבר יוכח  . [...] שה יא המפת ח לשינוי הפרט  ו הכלל’  בסיסיים של ה מו דעות

ידי יצירת -כתרמית עצמית לנסות ולתק ן את מרשמי האתמול והיום שקדם לו על
תחילת עי דן  .  פה ושם והש ארת הנותר שימשיך בדרכי ם הנושנותתיקונים קטנים

אלא הצורך  ,  חדש  נראה יו תר ויותר  לא  כעניין של אם  ה חזון נכון  או  שגוי
ובא מת  לא נדרש  פ חות  מאשר  שינוי  מו חלט ש ל דרך ה חשיבה אם  אין  , לשרוד

  167”.ברצוננו לסיים את ההתפרצו ת הגדולה שה  בנפילה פתאומית ו חדה
בר  מס תורי בקשר  לריפוי רוחני אמיתי  ואין לו  כל קשר עם כו חות  אין שום ד

 .זה ו ד בר די  טב ע י הפועל דרך אה בה  טהור ה לזולת ולאלוהים . טבעיים-על
מהפכה   “ היא , חידוש  מערכת הבריאו ת בעזרת  כוח הרו ח,  ”מהפכה ברפואה”ה

בעת ובע ונה אח ת אף  . שכ מ עט איבדה  את ראיית האדם , נג ד מערכת” באהבה
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כולם  חוזרים  ומד גישים את  מש אלתם  ; נו  מ עוניין להרחיק   את הרופאיםמטפל אי
 .לשיתוף פעולה עימם 

בחייו ברונו  גרונינג לא יכול היה להשיג מהרופאים את שאיפתו לשיתוף  
 ZDF-ידי ה -וגם  לא היתה  השפ עה לניסיון הרציני ה שני ש נעשה על , פעולה

, נו גרונינ ג הת חילאך  מה  שברו. שהיה להחיות  את  מערכת  הבריאות הגר מנית
וכיום יותר ויותר נושא  , ממשיך לג דול באופן רוחני  במהלך עשרות השנים מ אז

 התקיים ה מפגש ה ראשון של חוג הרופאים ב חוג י דידי ברונו   1992-ב. פרי
,  זה  היה  איחו ד של   נציגי רוב  מקצוע ות הרפואה  ובו  השתתפו  רופאים. גרונינג
חו מים טי פוליים אחרים בגרמניה מטפלים ברפואה משלימה ו חברי ת, מרפאים

כאן ה מ שתתפים שמעו כיצד ע מיתי ם השתמשו ב שיטתו של  . ובמדינ ות הס מוכות
ברונו גרונינג בע בוד תם המקצועית היו מיו מית והם  למדו כיצד לקלוט א ת  

הכנס התקבל בחיוב כה רב  . אנרגיית הריפוי בעבור עצמם ובעבור מט ופליהם
בשני המפגשים  . 1992ם באוק טובר  עד אשר מפגש נוסף של ה קבוצה התקיי

הרופאים העירו בקשר .  אנשים אשר זכו בהחלמה  דיברו על תהליך החלמתם
 . חות  שלהם והתייעצו ב עניין מסמכיהם הרפואיים”לדו

שנתיים עבור נציגי מקצועות  -המטרה היא לארגן בקביע ות מפגשים דו 
 )9  גם פרק ראה. (הרפואה המעוניינים בכך ול בנות תיעו ד מ דעי של הה חלמות

זו  . הדר ך  לישו ע ה  פורס מה ה מהדורה הראש ונה של ה חוב רת1992באוק טובר 
היא בימה עב ור חברי מ קצ ועות הרפואה לחלוק א ת ניסיון עבוד תם בשימ וש  

 .  שיטתו של ברונו  גרונינג
אך   , כולם עו בדים  בהתנדב ות  ללא רווח  אישי, כפי שהדבר נעשה  באנ גליה

שים סביב העולם  היכולים לזכות בריפוי בתחוש ת אחריות כלפי מיל יוני האנ
  .רוחני ב חינם
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 7פרק 
  –סבל בלתי ידוע 

 המבחן הארוך של אדם שטעו בשיפוטו
.   שה ם בדרך הלא נכונה, מראה לנו,התמונה שיש לנו ל גבי בני  האדם כיום"

וכיום הם [...] , הם סטו מהדרך ה אלוהית, הרבה שנים, לפני הרבה, לפני שנים
כל  שברצוני  . רק תועים  בדרך כי  הם כ בר אינם יו דעים  מה א מיתי  ומה  לא

אני רוצה לספר ; עשות זה לקרוא להם חזר ה מתהום הנשייה בו הם ע ו מדיםל
ושהם יכולים לעשות , שהם בסכנה א מיתית , להם שאין עוד צורך עבורם לחפש

   1."את הדרך האלוהית,  שינוי וליטול את דרך ה אמת
 ברונו גרונינג 

 הסיכוי עבור האנושות
לה בריאות יש   שלמשמע ות המ קורית ש ל המ,יתבהר , במהלך הספר הזה

,  אם אנחנו מד ברים על הפרט או האנושות כולה.  קונוטציה רוחנית א ו דתית
אך  , בריאות א מיתית  ושלמו ת הם   מושגים  כוללניים  או  בריאות או  רוו חה

,  משמע ותם הרבה מעבר למ ה שאנחנו רגילים בהבנתנו  את מושג הבריאות
בעזרת אחדו ת  , כלומר,  אמיתיתאמונה שאותה אנחנו יכולים להשיג רק בעזרת 

 שיכול לקרות בלב כל , שהיא משה ו,עם ר וח האלוהים, מחו דשת עם האלוהי
כך רוח  האדם ז קוקה   , ב דיוק כפי שפרח  אינו  יכול לפרוח ללא קרני השמ ש. אדם

 כ די לאפשר לה  להתפתח ולצאת  מה סבל  ,לזרימה הרציפה של אנרגיו ת אלוהיות
דול לרמה  האנושית   ומהמצו קה של  מעין  מצב  חו סר ההכרה ה מעורפל  ולג

 שתהיה   ,האדם ילמדו לכוון את תו דעותם כך-עד  שבני. הטבעית ה מלאה שלה
, זרים לעצמםהם  יישארו ,  אלוהים וי למדו להשפיע על רוחםתדרבקו אח ד עם 

המו דעות   , ד ברים זמנייםב   לכודים.כבולים רק למושגים  ולרעיונות אנושיים
אוחר פ ירוד הרוח ממ קורותיה  ובמו קדם או במ , שלהם הופכת לאף מוגבלת יותר

אנשים נשארי ם ילדותיים כאילו היו . כמ חלה ב גוף ובנפש, מתגלה כהפרעה
ובאופן  בלתי מו דע הופכים לכלים נכונים קצרי ראות   , צעירים נצחיים

ח סרי רגישות לאור המגיע מ מקור   . ולאינטרסים של כוחות אנ ושיים בלבד
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טעו ת שגורמות א ף לסבל   הם הופכים אף יותר לקולטי תורות מו , האלוהי
 .  ולאומללות רבים יותר

,  ות מיד  תהיה, היא) 4ראה פרק (המטרה ה עקרונית של  הכוח ות השליליים 
,   האדם-לעשות את כל הניתן כדי למנוע את התפת חות המ ודעו ת האמיתית בבני 

ולמנ וע מהם  גישה לכוחות הקיום  , לשמור אותם במצב של ה רחקה עצמית
 . האלוהיים הקיימים בתוכם

האדם שליטה ורצון  -אלוהים נתן לבני, עבור חייהם על פני כדור  הארץ
חופשי מ שלהם כך שבש דה  הטעון  מבחינה  רוחנית  בין  שני הקטבים  של הט וב  

ידי שאיפה מתמד ת להגיע לאמת  -הם יוכלו לצמוח לאלוהות אמיתית על , והרע
פני  ג טה ראה  את  חיי ה אדם  על ,  ל מעשה. ולאהבה ב מהלך ני סיונותיהם  השונים

אך האנרגיות  העצו מות   . ספר המכין לקיום  נעלה יות ר-כדור הארץ כ סוג  של בית 
,  של הרוח  השלילית ויכולתה  להפעיל כוחו ת ה משפיעים  על מו דעותנו  האנו שית

הם גם  מהווים  סכנה   ; לא רק מייצגים הז דמנו ת עב ורנו לזהות וללמו ד את  האמ ת
מטפ חים הכ חשה  השים אנ , ל מרות זאת . מתמ דת ו מאו ד א מיתית  עבור  רוח ה אדם

 לבסס את  יכולים ,טב עם הבסיסי ניכר באנושיות וב א הבהש ו, עצמית אמיתית
 ולקשור  את  רוחם   ,האור האלוהי ה מש חרר ב אופן מספק  וע מוק  בת ודע תם

 כך  שהסוג סטיה  וההשפעה של  הרוח השלילית לא תוכל  ,בחוזק ה לכוח ה אלוהי
  , אמ ונת ה חיים שלהם ב חוזקה  באח וזהם יכולים ל. למצוא עו ד את  הדרך ללבם 

 ולכן יהיו במצב לעזו ר ולתמוך באלו שלתוך  תוד עתם ,יכול-באור האלוהים הכל
 . מנסות  לפרוץ הקרניים הראשונות של אור  משחרר זה

אנשי ם שמעולם לא התנ סו  ,  שאינם  מזהים מ ציאות נעלה זו בת וכם,אך אנשים
מגי בים  , באנרגיית הבורא  ולא איפ שרו לאור הרוח ה אלוהית  להיכנס ללבם

,  כיון שב השוואה,  כמ סוכנת   מאוד, להתגלות הא מת הנצ חית הז א ת ב חיי אדם  א חר
לכן הם יעשו את כל  . החושך הב סיסי  במו חם ו ברו חם יכול להיחשף לע ולם כולו

להמשיך להסתיר את  כך שיוכלו , שביכולתם למנוע  מהתעורר ות רוח  חיים זו
 .  הליקויים בחייהם מ אחורי ע קרונות ופולחנים

עב ור  חלק  ג דול מ האנושות  אב ד  ,   מ דיכוי  מת משך של   האמת  הרוחניתכתוצאה
 . סוד ה מציאות הרו חנית ה חבו ייה של ממלכת האלוהים ב ת וך כל אדם

רוב האנשים נשארו ב מצב  של הרחקה עצמית  וחו סר ב גרות רוחנית כתוצאה  
 .    שתכוון אותם למציאו ת האל והים בתוכם,מחו סר כל הדרכה אמי תית
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רוב המין , וללא כל קשר עם אנרגיות חיים אלוהיות, הבהיעדר אור פנימי ז
  ,האנושי הפך לקורבן חסר  ישע של הכוחות הרוחניי ם המנוגדים לאלוהים

כוחות  אותם לא  יכלו לזה ות ושעליהם לא  יכלו  ,  שהפכו פעילים בתוד עתם
קשר  , למרו ת הרצון הטוב של אנשי  ד ת רבים ומורי ד ת, בנו סף לכך. להתגבר

 באופן הדרגתי ליותר ויותר קשה עם כל ךת נעלה יותר הפעם מציאות רוחני
הורים  כפו על י לדיהם בגיל צעיר  ככל האפ שר את  דרך הה סתכלות  . דור ש חלף

 את  ו  למוחם ו בכך קבע ווהגישות הש גויות וה מוג בלו ת שהדת וה מדינה ה חדיר
,   ילדיהם  העבירו  זאת ל דור הב אכך . נתיב הרגליהם  מב חינת  הח שיבה והרגש ות

 ההשפעה השלילית ב שלקרובות בדרך שה יתה גרועה הרבה יותר לעיתים 
 .בה  מדו ב ר המתמ שכת של התקופה ה מס ויימת ושל התרב ות

אור מ מימ ד  "רות ביורק מן העירה ב קשר ל, בהערות שהיא כת בה ביו מ נה
 ": אחר
שיטות ה חינוך  כיום אינן  מעו דדות  את הה תפתחו ת  ההומנית  של המין  "

עדיין לא תפשו  , אינסופיים וההצעות הח דשותלמרות הדיוני ם ה. [...] האנושי
שכל הניסיונות הללו ל חנך  אנשים בדרך  בה יהפכו ל אנושיים בא מת ויפעלו  

דורש  את שיתוף הפעולה של , לטובתם העליונה ולטו בת ה עולם הסובב או תם
-בלעדי זא ת אין א נו יכולים להפוך לבני;  שהפך אותם  לאנושיים,כוח הבורא 

שעלינו להישאר תלויים לחלוטין בכוח  , נ ו  כברואיםהדבר נובע  ממע מד. אדם
 . הבורא אם עלינו למלא א ת ה מטרה לש מה נבראנו

כיון שאין זה חלק מהחינו ך כיום להפוך את האנשים למודעים לתלותם  
הם חיים את   , אותו הכוח של הבור א בתוכנו, יכול-באחד ות של תודע תם עם הכל

נגזרת עליהם הקללה , מתוך הכרח, לכן; חייהם ללא כל ידע לגבי פירוש כוח זה
 .של הרחקה עצ מית והם  מאב דים כל הכוונה אמיתית  בחיי ם

ספר ובאוני ברסיטא ות ה וא  רק  חינוך  איך לרכוש ידע -החינוך  הניתן בב תי "
ומשרת רק כדי לפתח את , העו לם כפי שהוא נראה, לגבי העולם המופלא

תית ב תורה  אין מקום  לשום הת ח שבות א מי;  היכולות האינטלק טואליות
.  ולא  מע וד דים אותנו ליצור קשר עם  ה מציאות הרו חנית שלנו, ובמציאות  הבורא

והד תות ה שונות באות רק להתאים  , כיון שמוסדו ת המדינה  מספ קים את החינוך
אין פלא שלא  מתרח שת ההתפת חות   , את הפרט לערכים ולאמצע ים הקיימים

מוד עות ה עצמית   ח סרה באנ שים ה.  המלאה של הא דם ב דרך לה התכוון הבורא
וכתוצאה  , המ ודעו ת לאני האמיתי שלהם שהיא רוח ה בורא בתוכם, האמיתית



  סבל בלתי ידוע7פרק  332

הם  מפתחים  מו דעו ת שתמי ד מכו ונת לזהות   , מ תוך ע מדתם  בעולם, מהאגו  שלהם
אין להם כלל קשר עם ניסיון הא חדות   , העצמית האישית שלהם וכ תוצאה מכך

הם  . נפש כל הבריאההאנשים ס ובלי ם מ חוסר  מגע  עם נפשם  וע ם .  עם כל החי
הם רודפים אח רי דברים המסי חים את   , מנסים לפצות על ח סר זה ב חיי אשליה

ועדיין  , הם מ נסים להציב מ ט רות בפני עצמם שיתנו  מובן  כלשהו לחייהם, דעתם
וב סופו של  דבר מפסיקים להא מין , הם ממשיכים לסב ול מב דידות פנימית

באות ו מ קור של  ,  בתוך  עצמםכל עו ד הם לא מצאו או תו, שלחיים יש כל מובן
,   כוח  הבורא ב תוכנו, כלומר,  חיים שאינם ס ובבי ם סביב ה חיים עצמם.  קיומם

סוב בים סבי ב ד ברים , חיים חלקיי ם,  המציאות הרו חנית ב חיינו ה יא חסרת  ערך
כי  הם  מופרדים  מה מובן ה בסי סי והראשוני  , בני חלוף  ו חסרי  מש מעות  ל חלוטין

ינו להבין שאלוהים אינו  עניין של איזושהי דת  על"  .שהוא אלוהים, של כל החי
אלוהים הוא הנושא , בה בחרנו ובה אנחנ ו מתע ניינים או איננו מתעניינים

נהיה או  'משהו שיקבע אם  בסופו של דבר , החשוב ביו תר עבור חיינו ב כללותם
הכוח  וההשפעה  של כוח בורא ה אדם בת וכנו  תלוייה במו דעותנו  לגבי  . 'לא נהיה
 אלוהים הוא כוח זה בתוכנו ממנ ו נבראנו וה מביא את הבריאה הזאת   כי, אלוהים

 2."להגשמתה
ההיעדרות ה מתגברת  של כל הכוונה אמיתית  בחיים ש היא כתוצאה מ חו סר 

חו סר ה סדר   ,  מת גלית בת והו  ובוהו  הג דל בהת מדה, קשר מ ודע  עם רו ח אלו הים
בת ודעתם  . כולל עולם הטבע, הסובב אותנ ושניתן לראות באנשים יחידי ם ובכל 

ה ם אינם יכולים עוד להבחין  בחוקים ה בסיסיים של  , המנותק ת כל כך מהחיים
הם יכולים רק  לחפש  , עיוורים  מב חינה רו חנית . החיים השול טים ב בריאה כו לה

 ושבעזרתם ,את דרכם במימדים אלו של  הבריאה הנגישים להם באופן חיצוני
הם התרח קו  מהס דר  . הם יכולים לפעול באמצעו ת האינטלק ט וההי גיון שלה ם

וחיים  תחת ההתעיה  בה הם יכולים לשלוט בתנאי חייהם   , האלוהי של הקיום
הם פונים לבעלי ההשכלה ולהישגי המדע  . התלויים במשאביהם בלב ד

מקווים  בה תמדה  למצוא  שם את  ,  והטכנולוגיה כ משהו  שיוכל ו להאמין ב ו
 . הישועה שאינם יכולים למצו א עוד ב דת

, נשאר קב וע  בעולם הת ופעות והנראה  לעין, מא מ ציול מרות כל  , אך המ דע
פתרונותי ו  . אך אינו מכיר בו כפי שהוא באמת, עולם אותו הוא יכול לתאר

שהן למ עשה סי מפטו מים ל חוסר  מו דעות  אמיתית  של ה מין ,  לבעיות עכשו ויות
לעולם לא יוכלו להגיע לשורש הבעיה כל עוד המדע מא מין , האנושי לאלוהים
 . כו חו  מעצמ ו  וממ שיך להתכחש לקיום  מצ יאות נעלה יותרשהוא מ קבל את 
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  ,מלמדים או תנו,  המתגברים בה ת מדה, ה מצוקה וה ס בל שלנו, במצב שכזה
,  שנוכל לזהות את  אוזלת הי ד יים וחו סר התא מת הכו חות   הנפוצים עכשיו בעולם

מתאפשר לנו לה יות מו בלים מ חוץ  למב וי  ,  ורק בעזרת  לימוד  השיעורי ם הקשים
 . להת חיל לראות  את הדרכים הח דשותהסתום הזה ו

מספר ג ובר של אנ שים מ גי עים להבנה שלא ר ק דרך  ח ייהם האישית הביאה  
,  אלא שכל המ ציאות החיצונית  שלהם, "אינו ני תן לריפוי" את גופם ל מצב ש
הרי  , גשם חומצי": אינו ניתן לריפוי"נמצא עכשיו במצב ש, העולם בו הם חיים

,  יערות  גו ססים, האוויר  והאד מה  שלנו,  יםזיה ום המ,  ערפיח, פסולת רעילה
הסכנה המתמ דת של תאונות   , ידי מוצרים ושיטות מלאכו תיים-זיהום המזון על

מיליוני  מקרי ה מוות  , רנובי ל'גרעיניות בצל ה מקרים  באי  שלושת ה מיילים ובצ 
הס טטיס טיקה  המפ חידה  ב עניין התגברות  מ קרי ,  מלח מות,  מרעב  מידי  שנה

ה מג וון וה מיד ה המזעזעים של ה סבל  , וש  לרעה בסמיםהפשע והשי מ, ההתאבדו ת
כולם סי מ פטומים של  התמ וט טות  ;  הגופני והרגשי  הגדלים  ב התמדה  בעולם

כוללת וניתן לזהותם כמהווי ם השתקפות ו סמ מן מ דוייק  למצב הרוחני ה מתג בר  
 .  של המין האנושי

 : Die Chance der Menschheitסטניסלאו ס גרו ף כותב  בספ רו 
את  ,  גלו בליים אלו משקפים את הא מונות והתפ יסות המו טעו תסימפט ומים"

  או ליתר דיוק  מעוותים , מנגנון  ההגנה וההכח שה היוצרים,  הפחדים והפנט סיות
,   במילים  אחרות. את  דרך  חיינו ו הדרך בה אנ ו  מתנהגים כי ח ידים, מש חיתיםו

א וסף  מש ב רים אלו הם השתקפות  . מצב העולם ה וא בי טוי של  מצבנו הרו חני
 . דעה ה קולקטי בית שלנוהתו

הצלחה מ וגבלת  בלבד   ,  תלוי  במי דת  היישום של הצהרה זו, בהתאם לכך
ידי הוצאתם  -יכולה להיות לכל מאמצינו לטפל במשברים גלובליים אלו על

אם  למשל ניסיונותינו  לטפל  . כ לכליים וצבאיים בלבד, לפועל באמצעים  מדיניים
 הצדדי ם תהיה כמות זהה של  בבעיית הנשק הא טו מי יוגבל ו רק להבטח ה שלשני

לא תהיה כלל השפעה  על הכוחות  הפסיכולוגיים וה רוחניים המע ודדים  את   , נשק
 . מירוץ החי מוש

או לפחות להביא  , כדי לטפל אחת ולתמ יד במשברים כלל עולמיים , לכן
י ש צורך ב טיפול לגבי יו ת ר מאשר ה סימפ טומים  , לשינויים מרחיקי  לכת

של אספקת מז ון להמוני הג וועים ברעב א ו הפחתת   אין זו רק שאלה  . החיצוניים
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עלינ ו להגיע להבנת הג ורמים הפ סיכולוגיים שהם מ קור  ; כמויות הנש ק האט ומי
נוכל לשחרר את רסן חוסר הב גרות הרוחנית   . [... ] סמ מני המצבים הללו

ביכולתנו   ; והפסיכולוגית שלנו במק ום לזהות אותה כפי שהיא ולגדול בעקבותיה
.  ר על  אותן  ת בניות נאורו טיות  ישנות  ב מק ום לשחרר  עצמנו  מהןלהמשיך ול חזו

הוא  קטן  מדי ע בורנו לה משיך ב דרך זו להביע   , אם כל העולם  הוא  במ ה, אך
 3."ולהפגין את חו סר בגרותנו  ה רוחנית והפסיכולוגי ת

נח וץ  ובלתי  ,  שאם ה מין האנושי  אמור  להמשיך  לשרוד,גרוף  ממשיך  לציין
הפגנ ה  /צעדה",  שינ וי  התודעה, וחנית ופ סיכולוגיתנמנע תהליך  של התב גרות  ר

 . כפי שאמר  טיילהרד דה שרדן, "של הרוח
 : ון וויי ט או מד את  מצבנו  הנ וכחי בדרך  דומה 'ג
ישנה סכנת הכחדה על כל החיים על פני כדור הארץ עקב מערכת שלמה  "

דרך . כולם יצאו מדעתם, האדם-ידי בני-הסכנה נוצרה על. [...] של גורמים
והדרך בה אנו , גותנו היא ביטוי לדרך בה אנו חושבים ומרג ישיםהתנה

אז הפתרון , אם הדבר כך. [...] חושבים ומרגישים תלוייה במצב תודעתנו
המשך קיומנו דורש את שינוי ! עלינו לשנות את תודעתנו. לבעיה הוא ברור

 4!"תודעתנו
 הטכנולוגיה, אנו מתחילים להבין שהמדע. בהדרגה מתרחשת מהפכה

הפכו לקללה , שהם ברכה גדולה בפני עצמם עבור המין האנושי, והרפואה
ולמניע להרס עצמי של כל אחד וכל דבר בידי אנשים בלתי בוגרים מבחינה 

 שנלכדו בידי כוחות אגוצנטריים וכוחות רוחניים ,רוחנית ופסיכולוגית
 מספר גדל והולך של אנשים מחפשים לרכוש. המנוגדים למה שקדוש  ואלוהי

אנו מתחילים להכיר בצורך ; דבר בנוסף לחינוך ולהתפתחות האינטלקט שלהם
הגדול בחינוך אמיתי והתפתחות הלב עבור ההתעוררות והתחזקות האידאלים 

יותר ויותר אנשים תופשים את המשמעות . הנעלים בתודעה האנושית שלנו
ות הגדולה של התורות ודברי אלו שחוו את טבע המציאות הרוחנית ובצניע

ובחוסר אנוכיות שואפים לשים את אוצרות החוויות הפנימיות שלהם בשירות 
אנשים ; כבר לא מורמות ידיים באופן אוטומטי נגד אנשים שכאלה. אחרים

מתקבצים מתוך רצון גדל לשמוע יותר בקשר למציאות נעלה זו שבעבר היתה 
 .נושא ללעג והופרחה באופן מידי



 335 הסיכוי עבור האנושות

; משמשת  ובאה  בהסטוריה האנושיתמדברים הרבה על נקודת מפנה המ
וזמן קצר , התעוררות רוחנית של אנשים הרואים את התקרבות העידן החדש

נבואות רבות הודיעו על בוא שינויים קיצוניים , לפני שחר המילניום השלישי
, האסונות הסביבתיים, המצב חסר התקווה הברור של האנושות. בדרך חיינו

וצאי הדופן וההתעוררות הרוחנית למימד הרפורמות והשינויים המדיניים י
כל זאת נראה , נעלה יותר של החיים של חלקים גדולים יותר של האוכלוסיה

 .במידה מסויימת כמאמת את  התחזיות
אך כוחות חזקים פועלים בכל כוחם למנוע מהתעוררות אנושית רוחנית זו 

רו  שמקו,כוח, הם רוצים לגזול מאיתנו מהכוח שמצאנו מחדש. מלקרות
הם רוצים להשתמש בכוח ; בתחושת שלווה ומודעות קשובה למה שאמיתי

ידי מילוי התקשורת -הסוגסטיה המזיק ולגזול מאיתנו את כל התקווה על
, הרס הסביבה, בפחדינו מאבטלה; בתחזיות עגומות ודיווחים מתריעים

כל אדם עבור "הלך מחשבה של , הם רוצים לעודד הרס עצמי, מלחמה ורעב
, בעת ובעונה אחת.  או רק להגביר את מצב הכניעה לחוסר התקווה,"עצמו

רוח הזמנים . הם מציעים לנו מגוון רחב של מוצרים ממכרים כדרך שיכחה
, עושה כל שביכולתה להרחיק אנשים מהדרך הצרה שתוביל אותם לאור
. ומנסה ככל יכולתה למשוך אותם עמוק יותר לתוך אומללות של ניכור עצמי

מציפים את התקשורת ותוכניות " פעולה"אימה ו, אלימות, מוגזמתתעוותנות 
כביטוי של . מרתקים את הציבור ושודדים אותו מהתעוררות תודעתו, הבידור

תמונות אלו נדחקות באלימות רגשית גדולה , הרמות הנמוכות של התודעה
שם הן ממשיכות לתקוף במחשבות ובתמונות ; עמוק לתוך נשמות האנשים

מרות שהן אולי מצליפות בעולם רגשות רדום וחסר חיות לתוך ול, דומות
הן למעשה גוזלות מהם רבות מאנרגיות החיות , חיים דימיוניים במקצת

מגזרים נרחבים של המדע והמחקר שואפים לדכא כל . האחרונות שלהם
בזמן , ניסיון לעיון או הערכה מחודשים של ראייתם היהירה את המציאות

נמצאת בעיקר בידי , ידי שחיתות ושדולה ממסדית-שהמדינה שנהרסה על
 התעשייה והמסחר וחייהם מרוחקים )מריונטות (אנשים שהם בובות
 .ממודעות נעלה יותר

, כאילו הדבר היה מין תמריץ חוסר שפיות מלאכותי המרוחק מכל היגיון
, איזורים נרחבים של יערות גשם טרופיים השווים במימדם לאוסטריה

ובריאות אוכלוסיית העולם ממשיכה ,  נהרסים מידי שנה,דנמרק והולנד
רק בגרמניה ;  שאין צורך ברובן,ידי כמויות ענק של תרופות-להינזק על
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 שריפוי רוחני ,בזמן, )6ראה פרק (עשרות אלפי אנשים מתים בדרך זו 
אי שפיות . ושיטות טיפול אלטרנטיביות אחרות ממשיכים להיות מנודים

חיים ברחבי העולם מידי - ולמות תשעים מיליון בעלידומה גורמת לעינויים
שלא לדבר על מיליוני האנשים שאותם מענים ורוצחים , )6ראה פרק (שנה 

המדע , מבלי שיפריעו לו כל הסיכונים ומחאות הציבור. האדם-רעיהם בני
עובר עתה לאנרגיה אטומית ומתעלם לחלוטין מהדרך המסוכנת והשגויה 

והוא נכנס לתוך חלום בלהות של טכנולוגיה , תביותר בה הלכה האנושו
בחוסר דאגה פלילי מוצע לצרכנים , עם תוצאות בלתי צפויות. והנדסה גנטית

בזמן שכבר ננקטו , מתאימות+מזון ששונה באופן גנטי מבלי שיזכה לתוויות 
רוח , ביהירות מחפירה. האדם-הצעדים הראשונים לקראת שינוי גנטי בבני

פעת הוכחות בעניין טיפשותה כגורם לתוהו ובוהו שהיא האדם המוגבלת השו
. עתה חומדת את השורש הפנימי ביותר של כל הסדר האלוהי, גרמה בעולם

. האדם חשפו את יהירותם הגדולה ביותר כלפי בוראם-בהנדסה גנטית בני
בניסיון זה להפוך עצמנו בעלי , כאן מגיע שגעון האדם לביטוי הסופי שלו

 .ו בלבדכוח בכוחות עצמנ
בדרך כלל , אנשים שהפכו לכלים מרצון של יריב אלוהים, במהירות הבזק

 ,פועלים במרץ להבטיח,  מבלי שיבחינו בכך וכתוצאה ממוגבלותם הרוחנית
נראה כאילו הכוחות הרוחניים . שהאומללות והסבל לעולם לא יסתיימו

ה השליליים מנסים בכל דרך אפשרית להרוס את האנושות לפני התעוררות
 .הרוחנית

הסופר מנפרד קייבר כתב כדלהלן בספרו , לפני עשרות שנים
Die drei Lichter der kleinen Veronika: 

כך . [...] אירועים מדהימים רבים יקרו עבור העולם בנקודת מפנה זו"
 5."שאנשים יתעוררו ויבינו שאויבי האור והחושך נאבקים עבור נשמתם

ככל שהאמת ה מקורית של  . יתחזקו הצלליםכך , ככל שהאור יהיה זוהר יותר
האמת שהו תקפה  ודוכאה ב משך אלפי  , המציאות הנעלה תהיה  בהירה יותר

כך הכוחות הרוחניים   , אמת המש תקפת ב חיי מספר גדל והולך של אנשים, שנים
בכל מקום שבו ניתן למצוא   . המנוג דים לאלוהים יהפכו לפעילים ומורגשים יותר

 ,  בניסיונו להרו ס, שם,   שנובע  מאהבה ו בינה אלוהית את הקיום הנעלה וה מס ודר



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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בכל  .  כוח הרוע ניכר יותר  ויותר  ככוח המ שפיע על התנהלות  האדם והתנה גותו
האדם  -הכוחו ת המנוג דים לאלוהים שואפים להרוות את מחשב ות בני , כוחם

 . במטרה להופכם לכלים במש ימתם להביא את ה חיים על פ ני כדור הארץ לקיצם
-ידי בני - על ייקבע, יכול-בין היכול לכל,  מ אבק  בין האור ל חושךתוצאת ה

ויכולים , ידי אלוהים-שבמו דע מש תמשים  ברצון החופשי שניתן להם על, האדם
אך כיו ן שמידת ההרס  גדלה   . לבחור לפתח א ו להרוס א ת טבעם היצירתי

נראה כי לא נותר לנו זמן רב לשנות את , ידי הכוחות השליליים-בהתמד ה על
 .ינודרכ

 

 שליחות מרה
 : ברונו גרונינג  אמר, בנאום שהוא נ תן בקרלסרוה ה

אחריות  , אך י ש לי גם שליחות גדולה ואח ריות גדולה, אני רק נגר במקצועי"
כל מה שאני עושה כאן הוא [...]. ידי אד ם -לא על, ידי אלוהים-שניתנה לי על

עליי לשמור את  , הגעתי עבור כל האנ ושות, אני יודע  מד וע אנ י כאן. שליחותי
 6. " על כולכם ל שמור את  מצוותיוו, מצוות הב ורא

שהתעניינותו  הגדולה בתופעו ת יוצאות ד ופן וגבוליות הובילה  , הומן' פרופ
 : כתב כ דלהלן בהערו תיו לגבי האדם  ופועלו, 1955-אותו לברונו  גרונינג ב 

בכל מקום בו הסדר האלוהי כבר . ישנו מישהו בתוכנו שאיש  לא הכיר בו"
יחי די סגולה בעלי השראה   , כפי שהמצב כיום, נו במרכז הקיום ה אנושי אי

אני רואה במר גרונינג . יכול-הופיעו ופנו אלינו לחזור ולהתעשת ולחזור לכל
:  ההצהרה הבאה שלו היתה במיוח ד ח שובה עב ורי. [...] כאיש סגולה שכזה

מחייבת  יש לי שליחות .  אינני יכול לעזוב את אלו חסרי הישע שס טו מדרכם'
אינני  יכול . עלי לעז ור לכל מי  ש אינו מא ושר: ומצפוני מ וביל או תי למלא   אותה

 7"' .לפעול אחרת
-הכל ,  שהרוח הנעלה מכל,האם כתבי הקוד ש של כל הדתות לא  מצהירים

אדם לכדור ה ארץ  -שב ו מחזיר נ שמו ת מ ת קדמו ת ב מיו חד  בד מות  אדם  כבני, יכול
מעו ת  חייהם ולהנחותם לדרך  במטרה ללמ ד את שאר ה מין האנושי את מש 

שנקרא  ,  שזאת הטרגדיה ה מיוח ד ת שלנו במה,יכול מאוד להיות? הרוחנית
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שלאחר הסבל  , העזרה מ למעלה. ששוב לא היכרנו בו ובשליחותו, העידן הנאור
,   יהירות, נד חת ה עקב  עיקש ות,  נ גליתה דרכו ל מין האנושי, משתי  מלח מות  עולם

כולל דיוו חי עית ונות  , י מיו  בכל א מצעי קיי םוהוא נר דף ע ד  אחרית ,  קנאה וב ורות
הדבר הפך את דרכו .  מרושעים הרוצים להרע ותביעות משפטיו ת ממ ושכות

כל דבר אפשרי נעשה לערער את אמינות דברי אלוהים אותם ; לקשה ביותר
 . הביא לקהל הרחב

 שברונ ו  ,ישנן מספיק  הוכחות לכך, במאורעו ת חייו ש אוזכרו עד  כה בספר זה
מה שה וא אמר  . לג מרי שו נה מהתד מית בה תו אר בת קשורת היה אדם גרונינג

ו הדרך בה פעל חושפת , בקשר למציאות נעלה יותר הגיע מידע פנימי אישי
,  א מיתיתאמונה הוא  חווה בת ו ך עצמו . גב והה ומיו חדת, מודע ות רוחנית  מפותחת 

  ובדרך זו  הוא נהיה , קשר א מיתי ות קשו רת עם רוח ה אלוהים שבתו כו, כלומר
העיוותים שבה דרגה  ולחשוף את  מע טה השקרי ם :  מודע לתפקי ד שהו טל עליו

 ,הוא  הפך למתווך ולמ דריך, עבור רבים. הפרידו את תודעת ה אדם מ אלוהים
דרכו אנשים יכלו . שהראה להם את החופש שבאורח חיים של קשר עם אלוהים

ו  ובדרך ז ,  אנרגי ות אלוהיות,  לחוות ש וב  קשר מ ודע  ומ לא עם כוח  הבורא
 .להשאיר את סבלם מ אחוריה ם
תו של ברונו  שיטדי ברו על מין שער או דלת ש, אנשים רבים שהחלימו

מציאות ש עד אז   ,  דלת ה מובילה ל מציאות  אחרתשער  או ,  גרונינג פתחה  בלבם
א חרים השוו  את  . אך  שעכשיו  ח וו  על  בשרם, רק תוארה  בפניהם בא ופן תי אורטי

לקח ה אותם י שירות לזו של אלוהים , שב דרך קלה  באופן מפתיע, תו לגשרשיט
 גרטה הויזלר סיפרה לי על חוויה רוחנית מסויי מת אותה ח וותה   8.שבתוכם

היא זכתה  , שנתי ים לפני כן.  כשהיתה ב חברת  ברונו  גרונ ינג בשנו ת ה חמישים
והיא  גילתה שכאשר היא סיפרה על החלמתה לאנשים  , בהחלמה  בגופה שלה

רק  ,  אצל אנשים שהיו להם מחלות קשותאפילו, קרו החלמו ת נוספו ת, אחרים
אז  .  ללא נוכחותו של  ב רונו גרונינג ב מקום, כתוצאה מהדיו וח  על החלמ ת ה שלה
אך כאשר ברונו גרונינג ערך ביקור קצר . היא חשבה שהיא יודעת ו מב ינה הכל

 :  היא חוותה  את הבא ות, באוס טריה והיא פגשה ב ו לפני הרצאה שנתן בפני קהל
הוא הס תכל עליה בח טף  וזה היה כאילו הוא  . בדה  מול ולרגע היא עמ דה ל
 : היתה ל ה תחושה פני מית מש ונה. קרא את מ חשב ותיה

ה דל ת שידעתי שנפת חה ע בורי  עקב הק שר שלי עם  , עמד תי בפתח  הדלת"
אך לא יכולתי . והרגשתי שהו א עצום, דרך הדלת  ראיתי חדר. ברונו גרונינג
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. איתי דרך  לרגליי וזיהיתי אותהר. ה וא הי ה פשוט אפור. לראות דבר בתוכו
פתאום הבנתי שזה היה עו לם רוחני והייתי מו דעת ל כמה מע ט בא מת יד עתי  

 ש ברונו  גרונינג י דע על כל  הדבר  העצום  ,אך  גם  הרגשתי.  ובאיזו אשליה  חייתי
וזה  מה  . ושהוא רצה להדריך  אותי בנושא , בורות  וח וסר  ישע, בפניו עמד תי

היו לי הרבה , בעזרתו, אלא במהלך השנים, רכולא רק זכיתי בהחלמה ד. שקרה
 שבעבר  ,וראיתי והבנתי דברים, חוויות א דירות נהדרות לאו ר עולם רוחני זה

 9."נסתרו מ מני
ב רונו גרונינג  נתן לגר טה ה ו יזלר ,  שנה לפני  מותו,  1958-במהלך  מפגש  ב 

ם  אח די.  מה ה ם חש בו עליהן,  שתי פרסות  מנייר אלו מיניום  ושאל א ת אלו  שנכח ו
 . אחרי ם שהן היו קשתות,  אמרו שהן היו פרסות

 ."הם שערים" ,  אמר ברונ ו גרונינג" ,לא"
 10.למרות  שהוא לא א מ ר יותר דבר, רובם הרגישו שידע ו למה הו א רמז

,  הו א חזר לאותו נושא, 1950,  באוק טובר17-בנאום שהוא נתן במינכן ב
 : הפעם בצורה יותר ברורה

כי , דרך האל והים,  א  עוד   את הדרך  הנכונההאדם לא יכלו  למצו-וכיון שבני "
הפכו לארוזים יחדיו כמו  ) ואחרים איתם(והם ,  הגשר המוביל אליה נהרס

ואם תשת משו   . בניתי מ חד ש את  הגשר,  סרדינים בערימה  קטנה של  חוסר ישע
ת מצאו  את הדרך האלוהית עליה תוכלו ליצור קשר עם , אם תחצו אותו, בו

כך שתחיו בדרך   , בל את אנרגית החיים האמיתיתלק, פועלו המיוחד של אלוהים
 . הנכונה ותהיו בריאים

.   יח וו דברים  די שונים, ואלו שי חצו את  הגשר הזה  וימשיכו לא ורך דרך זו "
 11. "ידהים אותם מה  שיראו ו מה  שלא יכלו לראות קודם לכן

דרכו  . אנשים רבים זכו מחדש  בבר יאותם בעזרתו הרוחני ת של ברונו גרונינג
ובזמן שמציאות קיום  , ק שר אמיתי עם רוח אלוהים,  א מיתיתאמונההם חוו 

וכל זאת  המשיך   . הם יכלו  ללכת שוב  בדרך ה חיים המ קורית, נעלה יותר נשכחה 
 .  וממ שיך לקרות עבור  מספר  גדול יותר של אנשים גם  לאחר מות ו

 ,סיפרו לי, אחדים מ אלו המגיעים ל מפגשי חוג י דידי ברונו גרוני נג כיום
, שהם התפללו בעבר לאורך זמן וברצינות עבור בריאותם ללא הצלחהשלמרות 

 ,א חרים סיפרו לי. תפילותיהם פתאום נענו במ הלך מפגשי החו ג והם ה חלימו
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כך הם - ו שזמן קצר א חר ,הם  ב יקשו את  עזרת  אלוהים, שבמהלך יא וש ג דול
מ ט פלת ברפואה משלימה  .  שם ר בים מהם זכו  בהחל מה, הגיעו לחו ג הידידים

היא אמרה שזה  היה  ;  שברונו גרו נינג פתח ע בורה ערוץ רו חנ י,ה לי פעםסיפר
 שבע בר לא היה להם כל מושג , שאנשים,זאת גם עובדה. כמו גשר או שער

יצרו קשר עם ברונו גרונינג וחו ו זרם , תאורטי על מציאות מ עבר לחושיהם
אפילו  מטפלים בר פואה משלימה  הופתעו   . אלוהי רק בעזרת  מ חשבה  עליו

מטפל ברפואה  משלי מה  ;  בחין בהעצ מת אנר גיות ר יפוי במפגשי  חו ג הידי דיםלה
 שהוא עבד ט וב יותר וזכה  בתוצאות טו בות יותר  ,משטו טגר ט סיפר לי פעם

 . לאחר שחו וה את העצ מת הא נרגיה במפגש ה חו ג
א נרגיה אלוהית יכולה  ,   ש דרך קשר  רוחני עם א דם  מסויים,אך איך קורה
האם ? ת אלוהים אינה חו בקת כ ל ולרשות כולםהאם אנרגיי? לעבור לאחרים

 ?היא זקוקה למי שהו שיתווך   אותה
ברונו גרונינג לעיתים  קרובו ת השווה את  האדם לרדיו  ה קולט שיד ור מת חנת  

זה  מאפש ר לנו לקבל  מידע  שיכול  "  פלא  טכנולוגי  מודרני"באו תה ה דרך ש. רדיו
כפי שברונו   , "אלוהינס " כך האדם יכול לחוות  , להיות משו דר מ מרחקים  גדו לים

. וק בלת מה שיש לו לתת" האלוהי תדר"רק בעזרת הת כווננות ל, גרונינג אמר
ב מקרה  של  .  הוא  אינו  יכול לקלוט  שידור  ברור  מת חנ ה מרו חקת,  אם הרדיו  חלש

באדם  זוהי  ;  ה מרחק  מהת חנה  ועוצמת  הרדיו  מש חקים תפ קיד מכריע, גלי הרדיו
  ת דרע ד כ מה  ברור וחז ק  מתק בל הרמת ה מוד עות  והבגרו ת הפ נימית הק ובעת  

ישנן תחנות  ביניים הקו לטות ומ שדרות  מח דש  , במקרה של גלי הר דיו. האלוהי
 שב מקרה נ מצא קרו ב  ,אפילו רדיו  חלש ;  שידורים המש ודרים  ממר חק ים גדולים

,  בדיו ק ב אותה  דרך. יכול לקלו ט  שידורים בק ול ובצורה  ברור ה, לתחנה שכזאת 
ויכולים לתווך  , נות  ביניים בין א חרים ו אלוהיםישנם אנשים היכולים לשרת  כתח

.    שבמקרה זה  אינו א חר מאש ר כוח והנ חיית אלוהיםת דרלאנשים אחרים את ה
הם יכולים להמשיך לעשות  זאת עד שהאנ שים המ דובר ים התבגרו עד לנ קודה  

 אלוהים  ת דר   אתשתנאי  חייהם הפנימיים  וה חיצוניים מ אפשרים להם ל קלוט
אז אנ שים כאלה י כולים להמשיך לעזור   ; תם  שלהםבאופן ישיר דרך  תוד ע

 . לאחרים להתפתח בא ותה הד רך
 : ב רונו גרונינג א מר, בנאום שניתן בקרלסרוהה 

 ושהשידור שלה  , שתחנת השיד ור הראשית נמצאת באמרי קה,בואו נד מיין"
ידי תחנת  ביניים גרמנית ל פני שתוכל -צריך להיקלט ולהיות משוד ר מחד ש על 
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ואין להם  ,  ה דרך ארו כה ביותר  מאלוהים לתו שבי  העולם הזה, ובכן. להאזין לו
כי הם אינם משתמשים  ,   ישירותהתדר האלוהיאת האנרגיה הדרושה לקליטת 

  תדרהם  פשו ט לא הבינ ו שיש להם  את  הפוטנציאל לקלוט  . בגופם בא ופן מלא
כך שבעתיד גם  , לדחוק בכם להיות מודעים לפוטנצי אל זה, ולכן אני כאן. זה

אני  ;  אני המתווך;  זה מתו וך אליכםתדרכיום .  יש ירת דרוכלו לקלוט אתם ת
  הת דראין לי  מה לעשו ת  כאן מלבד  קליט ת .  תחנת  הביניים על  פני כדור  הארץ

זוהי   ;  זה ו תפקי די כאן ע ל פני כדור הארץ. בדיו ק כפי שאני  ק ולט או תו,  והעברתו
ו זקוק לכל כך אלוהים אינ; אין מאות או אלפ י אנשים העושים זאת. שליחותי

יש צורך במישהו היכול   ,  פה ושם, אך. הרבה תחנות  תיווך על פני  כדור הארץ
ו עתה  .  זה בכו חות עצ מות דר לשדר מ חדש לא דם שיותר  חלש ואינו יכול לקלו ט 

,  אם יש לכם רק מערכת רדיו קטנה: עליי להציג מחדש את ההשו ואה עם הרדיו
אדם בהמב ורג   ,  באות ה הדרך.אתם יכולים לשמוע תוכנית המשודרת מ המב ורג

המערכת שלו . עם מערכת קטנה דו מה אינו  יכול לשמוע תוכנית המשוד רת מכאן
אך   . זה  יפתור את הב עיה, אם  הוא ית קין מ גבר. אין לה  את הכו ח, חלשה  מדי

אתם  לא  , ידידיי היקרים,  אך.  יש לנו כ בר א חד; גופנו אינו ז קוק  למג בר שיו תקן
אין צורך שאוכיח  . לא הייתם מודעים לקיומוא פילו , למ עשה; השתמשתם בו

 12."ההוכחה הי א בכל מה  שאני עושה. זאת
כל שיד ורי הר דיו  ; גלים אלק טרו מ גנ טיים הם  שג רתיים כעת  ב חיינו  היו מיו מיי ם

הם  נקל טים  ב עזרת   מיכשו ר מ תאים  וני תן ל תאר   .  והטל וויזיה   משת מ שים  בהם
ו הן מין קרי נה רו חנית   ה וסכ ם שמ ח שבו תי נ. אותם  בהתא ם לחו קי ה טב ע הפיסיים

וציות  מ סויים ל חו קי  , )4ראה פרק  (  והן דו מ ות לגלים א לקטרו מ גנ טיים תדראו 
-אינם כבולים לחוקים  השולטים בחלל תלת ים רו חניים  ת דר. הטב ע כבר  נרמ ז

זהו יותר ; ה מרחק הפיסי בין המשדר והקול ט נראה כבלתי רלוונטי; מימדי
.  כריע בק ביעת עוצמת הקליטה   שמשח ק תפקיד מ,המרחק הפנימי או הקשר

כל עוד הם   , בעולם הרוחני אין חשיבות  לאיזה כיוון מכוונים המשדר והקולט
וב דיוק   . בזמן שעל הרדי ו להיות  מכוו ן כלפי המשדר,  מכוונים בפנימי ותם זה לזה

-כפי שמשדר רדיו  עוצמתי  יכול לגשר על פני מרחקי ם נרחבים ב חלל תלת 
ל לגשר על מרחקי ם עצומים של מיש ורי מש דר רוחני ע וצמ תי יכו,  מימדי

 . התודעה
אלוה ים אינו יכול להגיע   , עקב הה דרדרות ה מפחי דה ב רוחניות  בזמן הא חרון

כך . האדם מבלי להתערב בח ו פש הבחירה שלהם-ברמה הרוחנית לרוב בני 
ש בדרך  חייהם הופכים את   נוכחותה  האמי תית של  ,  שהוא זק וק ל מתווכים
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, ובתפקידם ככ לים נראים של אלוהים, ם אחריםפעילות אלוהים לברורה לאנשי
ידי -הם מנסים להפסי ק את  התדרדרותנו לת וך ח ושך  רוחני שנגרם  על

לא חשוב עד כ מה בלתי מו בן אלוהים יכול להיות . ההתנתקות שלנו מ אלוהים
אנשים  , אלוהות בלתי מו בנת ז ו מבהירה את עצ מה דרך  המתווכים שלה, לנו

מיש הו המחפש את אלוהים  .  לרמת התודעה שלנוהיכולים לקלוט ולתווך אותה
ר  תדיכול ליצור קשרי קרבה וה בנה פנימית עם ה מתווכים  ודרכם לקלוט את  

,  ככל שהם מכילים יותר מאנרגיה אלוהית זו. אלוהים ואת האנרגיה האלו הית
כך יעלו  הויברציות או הת דירות  , המתאפשרת להם עק ב אמ ונ תם החדשה  באור

הם , המש מש כת ח נת הביניים שלהם,  הרו חני ת של המתווךבעזרתו .  של תודעתם
לכן למתווכים שכאלה ישנה אחריות רוחנית   . מתבגרים בפנימי ותם לכיוון האור

תפקידם להנ חות אנ שים בסופו של דבר להגיע ל עצמאות ו קשר אישי עם  : גדולה
 .אלוהים

ידי יכולת הנאום -יכול אינם מתגלים על-מתווכים אמי תיים של רוח הכל
הם  ; מבריקה שלהם או  הישג ים או קישו טים חיצוניים  אחרים שכאלהה

אהב ת הזול ת ואנושיו ת הן תכונ ות  . מתפרסמים  עקב  אהב תם ו מ ה שהם עו שים
למרות שהם  לעיתים קרו בו ת ח וו ע מו ק ב תוך עצ מם  .   מיוח דות  המאפיינות  אותם

ולמרות  שהם יכולים  לזמן כוחו ת רוחניים  , מימדי  קיום  מעבר לכל די מיון
רבים  מאנשים   .  הם אינם  מנצלים אותם  עבו ר עצמם,  ויי מים בה תאם לרצונםמס

נעלים מוכשרים אלה מנהלים חיים המלאים במזל הפכפך קשה ומצוקה אישית   
גם  . עוב דה שאולי  מטילה  בספק את  קרבתם הפנימית  ו מודע ותם לאלוהים, קשה

 . חייו של ברונו  גרונינג נ חשב ו כחיי מצו קה גד ולה במי וח ד 
 : נכת ב, נכת ב שנתיים לאח ר מותובהספד ש

הוא  ביקש  . גרונינג  ביקש  מאלו  שחיפ שו החל מה להא מין ולב טו ח  באלוהים"
 שמגיע  בעק בו ת Heilstrom-ה . מהם להישמר  מכל רע ומ מ חשבות  על מ חלתם

כך משדה  האנרגיה  הרוחני י כול רק להשפיע אם  אנשים  ישתדלו לאמ ץ לכך את   
ידי חוסר אמ ונתם  -א לחסום אות ו עלאו לפחות ל, טבע מ חשב ותיהם ורגשותיה ם

 . או הסקפ טיות שלהם
הוא היה  מודע לעוב דה שלא  , בענווה ת מידית. הוא דרש הרבה יותר מעצמ ו

.  כמין שנאי) בברונו(למרות שהשתמש בו  , ריפא)  אלוהים(' הוא 'אלא , הוא
 . מע ולם לא עבור עצמו, תפילותיו עבור עזרה היו ת מ יד עבור א חרים



  סבל בלתי ידוע7פרק  344

 לא חר  ,ה וא לעיתים  אמר לחבריו,' בהן ע בור עצמיאסור לי להשתמ ש '
הוא נ שאר  . שהגורל דן אותו לע וד  מכה  קשה והם האיצו ב ו להשתמ ש בכוחו תיו

 13."והקדיש עצ מו למ ילוי שליחותו, כלי קורבן
אפילו חבריו הקרובים  ביות ר של ברונו גרונינג לא יכלו  להבין מדוע  במצבים  

א ה שתמש  בכ וחותיו הרו חניים שהיו  הוא ל, הקשים הרבים שהוא  חווה  בחייו
הוא הפגין יכולות  , בז מן שכאשר   טיפל באנשים ש חיפשו  עז רה, בהישג יד ו

מ חשב ות רעיו  לא היו  .   שלאינטל קט ה אנושי היה  קשה  לתפו ש,רוחניים ו מודע ות
היתה  לו גישה לעתיד בדיוק   . לא ח שוב עד  כמה רחוקים הם היו, נסתרות מ מנו

ידי -צורות ה חמורו ת ביו תר  של סבל רופאו  על ה.  כפי שהיתה לו לגבי  העבר
הוא  , מע בר לאזורים נרחבים ומ מר חקים מ שמעו תיים.  הכוחות שה ועברו דרכו

יכל ליצור שדות רוחניים אנרגטיים שאיפשרו לאלפי אנשים גישה קלה 
הוא יכל להחזיק ס פר סגור ולקרוא מ מנו  , לפי גרטה הויזלר. לאנרגיית הריפוי

 יכלה להיות לו השפעה רוחנית ישירה   14.אופן אקראיעמודים ש נבחרו  מ מנו ב 
היו לו קשרים  עם  , מצ ד ש ני) . 4ראה פרק (על מכונות  ומיכש ור טכנול וגי 

שמניעיהם , בין השאר,  שמידט.א.יו גן אנדרלין וא, אנשים כאוטו מקלב ורג
,  והאינטרסים שלהם הכלכליים האנוכיים היו די ברורים  אפילו לאנשים מבח וץ

למרות   . דין שלא היה להם מושג  לגבי טבע פועלו - בידי  עורכיוהפקיר עצמו
הוא נשאר ב גרמנ יה שבה חייו היו קשים   , ל"מספר לא מבו טל של הזמנו ת מח ו

לא לש לב את ידיו ור גליו בעת  , הו א ד חק  בכל אח ד  שחיפש את עזרת ו. במיו חד
למרות  שהוא  עצמו  עמ ד  בפני אנשים  אלו בזרועות   , Heilstrom-ה קליטת 
אנשים רבים סבי בו שהפנימו את הזרם  . ת  ושילב את רגליו  כשישבמשולבו

השת חררו מ התמ כרותם לקפה , בדרך בה לימ ד אותם) Heilstom(המרפא 
למרות שהוא ע צמו עישן הרבה וחוזק  , והדבר  ממשיך ל קרות כיום, ולסיגריות

הוא היה   ,  המשפט-ידי בתי -כשנר דף על . מעולם ל א הספיק,  הקפה אותו  שתה
א נשים מעידים על העזרה  , בז מן שב מפגשי חו ג הידידים כיום,  בכס ףדחו ק מאו ד

 .  הכלכלית המדהימה שהם  קי בלו בעזרת ההתערב ות הרו ח נית דרכו
אך  ,  שנמ ש כו לאורך שנים,היה עליו  לסב ול משפטים  ארוכים, עד יום  מות ו

,   אנשים שהיו  בקשר אית ו  חוו  עזרות  מדהי מות  בהליכים משפטיים  משלהם
 .שיך גם כיום הד בר מ מ, ושוב

 : גרטה הויזלר
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. קיבלתי מכתב בקשה ל עזרה ארוך ממר נ, כשעדיין גרתי בקר נטן, 1955-ב
היה לו סרטן  ונראה  . ש קיבל את כת ובתי  בזמן שהיה  בחופשה  בקרנ ט ן, מוינה

זמן קצר לאחר שכתב לי ויצר קשר עם . היה שהרופאים הרימו לגביו ידיים
לי בקשר לחבר בגרז שעמד בפני הליך אז הוא סיפר . הוא החלים, קהילת וינה

-ההפנים את . מר נ,  ביום השימוע. משפטי שבו לא היה לו ס יכוי לנצח
Heilstrom  בוינה ו ביקש  מברונו  גרונינג לע מו ד לצ ד ח ברו ולעזור  לו כך 

 15. "חברו  דיוו ח  שבדרך נס ה וא זכה ב משפט.  שתיוודע הא מת
הרופאים   , 1952-ן  בגלן  בקרנט/כשברונו גרונינ ג הלך  לדב ר בסנ ט ויי ט

וכך  , כפי שתוכנן, המקו מיים ד חקו  ברשויות  ל א לאפשר לו לדבר פעם  נו ספת
שאירגנה  את  , ה מ שטרה הו דיעה על כך  לגרט ה הויזלר. הנאום השני שלו  בו טל

 .והיא התב קשה ל התייצב איתו בת חנת ה משטר ה, ההרצאות
 :היא נזכרת

ברונו  גרונו ה גיע  .   ק רהלא יכלתי להבין  מה! איזו הפתעה  בלתי נעי מה  ע בורי"
ה וא  ', כך  ע ל הדברים להיות '.  הוא  א מר שהו א ידע  על כך  מראש.  והרגיע אותי

איך מישה ו שיכל לנבא  מראש ארועים  בלתי  . לא יכולתי להבין זא ת. אמר
"?בכל זא ת ימשיך עם תוכניותיו וי קב ל את ההזמנה לנאום, נעימים ובעיות  אלו

16  
אות ו סיפרה לו שה יא קיוותה כי  תיח סך  כשהיא  אמרה   לו להתר, במקרה  אחר

 :  הוא א מר בפש טות, ממנו  העבו דה עם ע מיתים ר מאים בעתי ד
  17."על ה דברים להתנהל כך. את די  טועה"

והוא באמ ת שם עצמו ברשו ת אנשים שכאלה בידיעה מלאה לגבי מטרותיהם  
הו א  נתן להם כל הזדמנות  . אך  רק עד גבול  מסויים, ושאיפותיהם האמיתיות 

הוא חשף את   , ות את דרכיהם ורק כאשר הם הבהירו שלא יהיה כל שינוילשנ
 . כוונותיהם ונפרד מהם 
 : הוא די בר בקשר לזאת כדלהלן, בנאום שנתן ב מינכן

אנשים פשוט לא יכלו לוותר על ההזדמנות לנ סות  להרוויח כסף מי דע  "
ם   לעי תים למעשה היתה לה. הם חש בו שהם גילו  מכרה זהב.  ויכולת איש קטן זה

. ש ום ד בר  טו ב לא צ מח  מכך  עב ורם, תודה  לאל, א ך, ההזדמנות  להרווי ח כס ף
הם לא בו חלים בדבר  . אך יש צורך באנשים כאלה  להראות למה מ סוגל ה אדם 
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אנשים אלו . [...] או לא, ולא איכפת להם כלל אם החולים יזכו בקבלת עזרה
:  ת  השאלהאני יו דע ש דבר  זה העלה א. עשו כל שביכולתם כ די לה תקרב אליי

'  !אולי איננו יודע דבר? מדוע הוא לא ידע זא ת, אם אדם זה יודע כה הרב ה'
זהו סוג הדבר   . אך על כל זאת להיות כך. בסופו של דבר תגלו כמה  אני יודע

,  יש צורך  ביחי דים. זהו  חלק  הכרחי  הק שור בפינוי ה דרך ע בור כול כם,  הנחוץ
העתיד יראה שאודה    [.. .] .יכולי ם לעשות כרצונם איתי, שכפי שאתם אומרים

,  ע ד כה. אני אציין את שמותיהם ב ספר קטן כך של א יוכלו לברוח. לאנשים אלה
וכך כל , אך ספר נשאר,  ואת העיתונים זורקים, שמותיהם רק הופיעו בעית ונ ים

 18."אחד יראה  מי הם
כפי ,  באופן בלתי נ מנע ה תנהגות   שכזאת נראית  מגו חכת לאינ טלקט  האנושי כי

ידי -ופע ולות הנק מה  וה השמצה שב וצעו על . וא הק שה  מאוד  ע ל עצמוה, הנראה
גר מו לכך שתהיה לו  תדמית ציב ורית גרועה  ביו תר , ידו-האנשים שנחשפו  על

 ). 5ראה פרק (
ברונו גרונינג כנראה  ידע כבר מלכתחילה , אך לפי אלו שהכירו אותו היטב

 .  שלוהוא גם היה  מודע  לתאריך מותו.  עד כמה  קשה תהיה פעילותו
 :  מ דוו חת. אינגה תידה  מפ

ב רונו גרונינג  סיפר לי שהוא  ידע את היום  והשעה  ,  די הרבה ז מן לפני מותו"
!   אך  לא לעצמי,  אני יכול לעז ור לכל א חד  אחר':  הו א גם  א מר. בה יחז ור הביתה 

 19" ' .זמן מותי  קבוע  ואני יודע  מה ו
,  לאלוהיםלא רק להדריך  אנשים א ח רים חזרה ,   נראה היה שזא ת שלי חותו

לקחת על עצמו את  , אלא למעשה גם לעזור להם לשאת את העומסים של הם
,  בנ אומי ו. ולהיתקל ב פעילות הכוחות  השליליים ו לתקוף או תה,  סבלות ה אחרים

 :הוא עמ ד בפני אלו ש חיפשו  עזרה וברצינות התחנן  בפניהם
.  אינכם יכו לים להתמודד איתן! תנו  לי את דאגותיכם! תנו לי את מ חלותיכם"

 20".יש  לי גב רחב. אני אשא אותן ע בורכם
גם  את  , כן. אני בה חלט  יכול לבקש  מכ ם לתת לי את  צרותיכם ו סב לותיכם"

כבר נשאתי  כל כך הרבה ואני יכול  . זהו ענייני, ן איך שאטפל בה. צרותיכם
  21."לשאת אף יותר
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   שמחלו ת הורח קו מאלו ש סבלו  מהן,ברונו גרונינ ג פעם הזכיר,  באחד  מנא ומיו
  שהחלימ ה מ מקרה  חמור  של  ,אישה  בקהל, בכך.  ידי העברתן  דרך גופו  שלו-על

גם  : " קפצה מכסאה ו קראה בהתלהבות, אבנים בכיס המרה והיו לה  סיבוכים
  22.וה משיך את  נאומו, א מ ר ברונו גרונינג" ,גם אותם, כן" "?כאביי

 23.קר ו בב רונ ו  גרו נינ ג  העי ר ה ערה   דו מה  בפנ י  ע מית  ,  בשנ ים  הא חר ונ ות  של   חיי ו
אין מושג אפי לו קלוש לגבי המובן  , הנוכחי" מ ואר" ב מצבו ה, לאדם המודרני
 . של חטא  ואשמ ה

 .יכול להיות שהדבר נובע  מכ ך שהשתמשו  לרעה במילים  אלו
מהמציאות האלו הית  , הרחקה מעצ מך, המובן המ קורי של חטא הי ה פירוד

 הוא  מצוות  ח לק מ סדר זה .  ולכן פגיעה  בס דר  שאלוהים ק בע ב בריאה, שבתוכך
 הוא גם חלק מס דר דין. או לא, אם הוא יודע על כך, אלוהים לה מחוייב כל אדם

 .זה
,  לא לחינם ברונ ו גרונינ ג ת מי ד הזהיר את   מאזיניו ל חשוב   רק מ חשבו ת  טובות 

.  ולעש ות רק מעשים ט ובים, להש מיע רק מ ח שבות חיו ביות אלה, חיוביות
בכל מלה  ובמי וח ד בכל  ,   בהב ני  האדם ש מים בכל  מ חש, בדרכם לאורך  חייהם

הם מפעילים ,  ובעשותם כן, ידי אלוהים-מעשה את אנרגיית ה בריאה  הניתנת על
, צורו ת ושילובים של רעיונות ודרכי פעולה המעכבים, מבנים, הרגלי חשיבה
בכל רגע   . מק דמים את  התפתחותם וכן את התפת ח ות האחריםה המונעים או 

 .פיעים על גורל  רעיהםהם יוצרים את ג ורלם שלהם ומש, בחייהם
בדיוק כמו אלו  , המחש בות אותן אנו מ קבלי ם בפשטות כמ חשבותינו ש לנו

לעיתים קרובות נשארות  , שבסופו של דבר מו בילות  לדברים או למעשים
וימשיכו  לפעול בהתאם  לטבע   ,  מחו ברות אלינו  באופן רו ח ני למשך ז מן רב

תהיה  להן , אלוהיאם הן  מגיעו ת  מהמ קו ר ה. ולאופי הרוחני ה בסי סי של הן
הן תלויות כ מו עול   , א ך אם הן מ גיעות  מיריב אלו הים, השפעה בונה  על הנשמה 

למנוע  את   או הן יכולות בס ופו של ד בר לעכב, כבד על הנשמה  ובהתאם לכ וחן
כיון שהן באופן בסיסי  מנוג דות למ ה שמ גיע  .  ההתפתחות כלפי אלוהים

ית  החיים של הא דם כלפי מחש בות  שליליות אלה מו שכות את  אנרגי,  מאלוהים
 . הן יכולות ליצור את ג רעין המחלה והק ושי, עצמן ואם הן קיימ ות ב מספר  גדול
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או מר ו עושה בהתאם ל סדר הט וב ש ל אלוהים ועושה מה  , אם אדם חוש ב, לכן
ופועל , אך  אם הוא  מרשה לכו חות ה שליליים לשלוט. הטו ב יגיע  אליו,  שטוב

 ) . 3ראה פרק (ליו שליליות זו  גם תגיע א, ומתנהג  בהתאם
 : ברונו גרונינג

 24."אנו  קוצרים,  כי מה שאנו זורעים, כל אחד הו א אדון לג ורלו ש לו"
 25."כל אחד פועל ב התאם למ ח שבותיו"

האדם  מענישים א ת עצ מם  כאשר הם  -כי בני , אין צורך באלוהים כו עס  ונו קם
 פועלים בהתאם לדחפי המח שבות המגיע ות מהכו חות ה שליליים ובכך מצדדים

האדם בעצמם ס וגרים את שעריהם לחיים -בני. באופן רוחני ביריב אלוהים
יש למ חוק  שוב  את  . חוק  האיזון אכזרי בציד ק תו. ונופלים קורבן לשגיאות רצו נם

יש צורך   ;  כל השליליות שיצרו האנש ים דרך השי מוש  לרעה בכ וחם הרו חני
 בכא ב  והדבר  ב דרך כלל קשור,  לפצות על כל הרוע שהם ה שפיעו על אחרים

 . ובסבל
אינן בהכרח  מורגשות  במהלך אותה ת קופת  , תוצאות הגורל שגר מו לעצ מם

הן יכולות . חיים או בתקופה שהנשמה  כבולה לגוף החומרי על פני כדור הארץ
.  לקרות ברמות  אחרות  של ק יום או במ הלך חיים מ אוחרי ם יותר בעולם הגש מי

הוע ברו  מקיום  קודם   , ק שב ברור חי  חיי  צדי ,  שכאב ילד  או  מבוגר,לכן אפשרי
 :  לכן ברונו גרונינג א מר. על פני כדור הארץ

 26." כולנו מביאים א ת גורלנו ש לנו איתנו לכדור הארץ"
;  כאדם רע, נחו ץ להזהיר מפני התייחסות כלפי מישה ו חולה, למרות זאת
לא נכון  גם פשו ט לנסות  ולתרץ  מקרים  . בדיוק  ההיפך הוא הנכון,  במקרים רבים
ב מקרים רבים  .  ע ונש על  ח טאי  ה עבר וכסי מן לט בעו  הרע של  האדםהרי אסון כ

אנשים רבים  ; ילד נכה עוזר לשאת את עומס ה וריו או משפ חתו ה מורח בת
הם ב מציאות  מ מלאים  ,  שנדמה  כי הם  חסרי  תועלת  בח ברה ע קב נכויו ת ק שות

וכן ישנם . תפקיד רוחני מא וד מי וח ד עבור אחרים רק מעצם הי ותם בחיים
,  שמרצונם  ה חופשי ב וחרים לגרום  לכאב  בלתי יתואר  לרעיהם, םאנשים בעול

שברוב ה מקרים אינם יוד עים איך להגן על עצמם  מב חי נה רוחנית  מפני תקיפה  
ושלא היו  הופכים לקורבן להשפעה זו אם  הם היו הולכים בדרך   , שכזאת
במ טרה לגרום   , במ קרים רבים מתק בלת רשות שאכזריות הג ורל תקרה. הנכונה
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ידי תורות  מו טעות   -אנשים שס טו  מהדרך  על, להתחבר ש וב עם  א לוהיםלאנשים 
זאת יכולה להיות ברכה כשהאנרגיות  , במ קרים רבים.  והשפעת החברה  סביבם

כי בכך הן מאפשרות לשינוי , השליליות משפיעות במהל ך החיים הארציים
ישנו אספקט טרגי  , מצד  שני.  לטובה לקרות לפני שהנשמ ה משתחררת מה גוף

ומצי גים , ד ל חיי אנשים שנרא ה כי לא הושפעו מפעילות  החוק ה אלוהיבמיו ח
לראווה את ה מ טרות השליל יות ואת  עקרונו ת  חייהם כ שהם נהנים בא ופן יחסי  

אם הם  , כשהם בסופו של דבר  נפרדים מגופם. מבריאות  טובה ו מהצלחה  א רצית
ובכך  , הם עדיין יהיו מח וברים לכוחות השליליים, לא התקשרו פנימית לאלוהי ם

הם לעיתים קרובות  יצטרכו להישאר בסבל  , שיהיו מח וברים לתוצאות  מ עשיהם
אין "ראה דלהלן (רוחני גדול  במשך ז מן מ מו שך בעולמו ת קיו מיים אחר ים 

 ") . מוות
האינטלקט  שלנו מ וגבל  מאו ד ואינו יכול לתפו ס את  מור כבות ריבוי הג ורמים  

נו רק יכולים להתחיל  המובילים להשפעות ולת וצאות הרבות  והמ גוונות  שא 
אישיים בין -מורכבו ת הק שרים הבין.  לעקוב א חריהן בח ושינו הב לתי מפותחים
ידי -פשוט אינם   ניתנים לתפיסה על, יחידים ואו מות  שלמו ת שנגז רו בידי הג ורל

ישנה רק , מא חורי התוהו ובוהו הנגלה לעין במאו רעות העולם. המוח האנו שי
הן , ידי אהבה וח מלה- המ וכתבות על ושדרכיהרוח נצחית אח ת שיש לה מבט 

עלינו ת מיד ל היות מו דעים לאחריות   , בדרך ההתנ הלות שלנו.  מעל לכל חוק
על הצ דק הבלתי  מוש חת  של . העצומה שיש  לנו כלפי עצמנו וכלפי הא חרים

החוק האלוהי ל חזק את נ חיש ותנו שוב וש וב לעשות  טוב  ו להמשיך לקרוא עצמנו  
דרך הרוחנית ב התאם  להבנתנו הפנימית כך עלינו ללכת ללא ליאות ב. לסדר

נוכל לבטל את ח ט אינו וכן את אלו של האח רים , יכול-שבאח דות עם הכל 
 .  ולשחרר אותם לאור האה ב ה האלוהית,  הנמצאים באותה  רמה כ מונו

האדם פשוט  חלשים  מדי  לטפל בכוח ות עצ מם בה שפעות  -אך רוב בני 
רות המ תמשכת  של עקב  ההתג ב,  במהלך  אלף הש נים האחרונות.  חטאיהם

באופן מתגבר והולך אנשים העסיקו  , השפעת הכוחות הרוחניים  השליליים
התוצא ות  הרות האסון של  מצב זה היו  מונעות  מהם א ת האור  . עצמם בשליליות

אם  חוק האיז ון היה מיושם   , האלוהי בפנימיותם לתקופה  ארוכה בלתי מו גבלת
 .לגבי כל נשמה גריד א בנפרד 
ידי השליליות -ש א ת צדק  חו סר האיזון שנגר ם עלהחוק  האלוהי רק  דור

בכל   . א דם א חד  יכול לעשות זאת  למען ה אחר. ידי רוח ה אדם-שנוצרה על
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לקחת את חוב   , בהתאם לרצון האל, אנשים בו גרים רוחנית יכולים, הדתות
האחרים על כתפיהם במ טרה להקל עליהם לזכות בגי שה למימדי  קיום נעלים  

כותב באו טו ביוג רפיה שלו בקשר למורה , נס ה יוגננדהפרמה, היוגי ההודי. יותר
 :אך ה חלים, שהיה חולה אנו ש, סרי יו קט סוואר , הרוחני שלו

סרי יוקטס וואר שרף רבים מח טאיהם באש  חום  , בזכות תלמידיו  בקש מיר"
ידו עה  , שי טה רוחני ת זו שבה נכללת העברה גופ נית של מחלה. גופו הגבוה

ידי -פי שאדם חזק יכול לעזור לחלש ממנו על ב ד יוק כ. ליוגים מתקד מים ביותר
כך  מאס טר רו חני יכול   להפחית בעיו ת ג ופניות  ,  נשיאת  מטען  כבד  עבורו
) .  של  הקרמה(ידי נטילת  חלק  מעו מ סיהם הקרמיים -ורגשיות של  תלמידיו  על 

בדיוק  כפי שאדם  עשיר ה מו ותר על  חלק  מכספו  כשהוא  משלם  חו ב ג דול ע בור  
כך  , י ל אותו מהתוצאות הרות ה אסון של טיפשותוובכך הוא מצ, בנו הבזבזן

בשי טה  . המאס טר מקריב מרצונ ו חל ק מעושר גופו כדי להאיר את סבל תלמידיו
הא דם הקד וש  מאח ד את  מו חו וה גוף הא תרי המקביל שלו עם  אלו  , יוגית סו דית

לצורה הגופנית  , בשלמ ותה או  ב חלקה,  אז ה מחל ה מועברת; של האדם הסו בל
ה מא סט ר כבר אינו מוד אג לגבי   , ו את אלוה ים במישור הגופניבהכיל. של היוגי

למרות  שאולי הוא י אפשר לו להפוך לחולה ב מטרה לש חרר אנשים  . גופו
הוא  מחשי ב עצ מו כבר  מזל  .  אינו  מושפע  מכך, שנשאר  מנו ת ק, מ וח ו, אחרים

הוא   , כשמישהו  מ שיג ישו עה ס ופית אצל אלוהים. ביכולתו להגיש  עזרה שכזא ת
אז  המ אס טר יכול  ;  שה גוף  האנוש י הגשים  במלואה  את   מטר תובאמת  מ גלה

 .להשתמש בו  בכל דרך בה יר אה לנכון
ידי פעילות -אם על, עבודתו  של גורו בעולם הי א להקל על צרות האנושות 

ידי -על. הש ימוש ברצונו או העברה ג ו פנית של מחלה, ייעוץ שכלתני, רוחנית
ה מאס טר  יכול לגרום לעצמו לא , ץבריחה לתוך תוד עתו הנעלה  בכל זמן בו יחפו

הוא   בוחר ל סבול כ אב  גופני  ,  כדי  לשמש  דוג מה לתל מידיו; לחוש  במ חלה ג ופנית
היוגי יכול לפצות עבורם לגבי  , ידי נטילת מחלות א חרים על עצמו-על. בדומיה 

חוק זה פו על בדרך  מכנית גרידא  ואנשים  .  הגורם והתוצאה של  חו ק ה קרמה
 .  להטות את  דרך פעולתו ב דרג ת דיוק ג בוהה בי ותרבעלי בינה אלוהית יכולים

;  החוק  הרוחני  אינו  דורש  מ מאס טר להפוך ל חולה כשה וא מרפא  אדם  א חר
החלמות  בדרך כלל ק ורות  בעזרת הידע  של האדם  הק דוש בשי טות  שונות  של  

אך  ב מקרים נ דירים מא סטר   . ריפוי מידי  בהן לא  נגרם  סבל למ טפל הרו חני
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עשוי בהתנד בות לעב ד  ,   את התפתחות  תלמידיוהרוצה להחיש במידה ניכר ת
 27."בגופו שלו כ מות ג דולה של  הקרמה הבלתי רצויה שלהם 

רק בידי אנשים מס ויימים  מופקד התפקי ד של נטילת חלק מהשליליות על  
ובכך  מאפשרים  , עצמם אות ו רעיהם מ שכו כ לפי עצמם במו דע א ו שלא  במוד ע

סבל א נשים אלה עוזר להביא , בדרכם שלהם. להם להינצל במהירות רבה יותר
  ,ברונו גרונינג הדגיש .אך אין הדבר הופך אותם למושיעים , את ישועת האחרים

אלו הים ברא את   . עליהם  להימ נע מ מח שבות  על  סבל, האדם יינצלו-שכדי שבני 
 הרעיון שעלינו ל קבל  28. אלא מקרין  בריאות  ואושרהאדם בריא  ומ אושר ו אינו  

הוא פשו ט  , בול מ חלה כדי לזכות  במ קום בגן ע דןאת הסבל בצייתנו ת ופשו ט  לס
כי היא  משרתת את הה חלשה  , התפתחות זו הי א טרגית ב מיוח ד. אינו נכון

אלוהים עצמו  מ חליט  . המציל את הג וף והנפש , שכבר נ ח לש, הנוספת של הכו ח
א סור לנו  . אם לאדם יש בגרו ת פנימית  וגורל לעזור לשאת את  סב לות האחרים

נותן לנו את הזכות לחשוב שבדרך   , א תוצא ה של חטאינושהו, להניח שסבלנו
 . אין לנו  זכות לעשות זאת. ידי אלוהים לסבול-כלשהי נגזר עלינו על

דרכו הקשה של ברונו גרו נינג במהלך חייו ו מות ו המ וקדם יח סית מה ווים  
אני רק יכול להציג   . יכולה לפתו ר, תעלומה  שרק הבנה  מ תוך  בגרות פנימית 

,   "הסבל הד ומם  של האדם  שנשפט שלא בצד ק"רא את  בחלקים בפני ה קו
וכ מה הערות  של ברונו גרונינג עצמו א ותן , זמנו-ידי בני-הצהרות שניתנו על

ברו נו גרונינג לא  חש ף את   . שאלות כה ר בות נשארו  ללא מענה . חשפו  מח קריי
.  אפילו לא בפני ח בריו הקרובים ביותר, המידה הא מיתית של קושי  שליחותו

והערו ת רבות ה קש ורות בגורלו א ותן אמר  , ות ה וא די בר ע ל עצמולעיתים רחוק
הפכו להיות  מו בנות ר ק לאור  מאורעות  שקרו   , בנוכחות  מכרים  קרובים א ח דים

סבלו ומא בקו הרוחני  הקשה להגשים את שליחות ו הובהר רק . כך-שנים אחר
רק לפעמים  .  אפילו א ישתו גילתה זא ת רק לקרא ת  סוף  חייו.  למעט  מאו ד אנשים

הוא איפשר ליחי דים ב אופן מו דע ל קבל הצצה לת וך  מ ה שהוא  נשא  על כתפיו  
שלאחר  , אחת  מהם היתה  גרטה הויזלר. מב חינה רוחנית ו מה שנטל  על עצמו

פעם   . ע קבה  מקרוב  במ שך תשע שנים אחר פועלו  של ברונו גרונינג, שהחלימה
 : היא חוותה  משהו  שלאחר ש נים רבות כל כך עדיין משפי ע עליה עמו קות

ב מש ך זמן קצר ה וא ישב  : הדברים הבאים  קרו  בחת ונ תו של ברונ ו גרונינג "
כי מע ולם , וכשה סתכלתי עליו  קיבלתי הלם, גם  אני הייתי לבד  באו תו רגע. לבדו

ההרגשה היתה   . הבעת  כאב  שכזאת, יתואר שכזה-לפני כן לא ראיתי יאוש בל
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.  דורי גיהנוםכאילו נשמתו עברה  שבעת מ , כאילו קדרות מו חלטת ה עיק ה עליו
הרגשתי שאיש  מלבדי לא  ה יה מוד ע לייסוריו ו איש מל ב די לא ח ווה את  ההצצה  

שהרגשתי ח מלה  , להראות לו שאיננו לבדו, הרגשתי דחף ל עזור לו. שניתנה לי
מר וג ברת  ,  ואז  הדלת נפתחה ו שני חברים  מקרלסרוהה.  ורציתי לעמוד לצידו

תוך שניות הצבע חזר לפניו . ברידינגר נכנסו והלכו לכיוונו לאחל לו מזל טו
גברת  רידינגר  ביקשה  ממנו  לעזור לשני   . והוא  חזר לעצמ ו בפנות ו  לעברם

ש מידט  עשה לה  סימן  באו מרו ש אסור לה לפנות ל גביו   .א.א.  אנשים חולים
אך  ברגע   . בבקשות  שכאלה  ביום זה  שהיה שייך  לברונו  גרוני נג ולאישתו 

דבר שת מיד  , ה וא  הקרין אור.  אושרעיניו הקרינו, שגברת רידינגר בי קשה עזר ה
'   ג ב, הרשי לי':  הוא א מר  בפשוט.  שמתי לב  אליו כשהוא  היה בעמ דה לעזור

ע ד היום  אינני יכולה לשכוח איך  ' . אני לגמרי בעד זה, אני רוצה לעזור, רידינגר
אדם יכול להשתנות במהירות שכזאת מהתהומ ות העמוקים ביותר לגבהים   

 .עילאיים
היה עליו  לעב ור עומ קים פנימיים  ,  ר הוא   היה בחייםאני מא מינה שכ אש

כך שלא חר  ,  היה עליו  להתגבר   על רוע רב. נרחבים שעלו  לו  במא מצים  אדירים
אצל , מותו אנשים יוכלו לחוות ט ו ב במידה לה הייתי עדה במ שך עשרות בשנים

 29." אחרים וגם אצל עצ מי
 : ב רונו גרונו הצהיר, יד- שנכתב ו בכתב 1949-בהערות מ 

. לא היתה דרך חזרה.  א היתה לי כל ברירה אלא לחדור דרך מ חס ום הרועל"
 30."היה עלי להמשיך כלפי מעלה ללא ליאות

 : ובנאומי ו הוא א מר
 31."עכשיו לכו ק דימ ה. פי ניתי אותם. קוצים ח סמו  את דרככם"
 32." ח יי הם עבור אלוהים. הקרב שלי הוא עם הרו ע"
. [...] א ין צורך בכך,  עצמיאינני סובל עבור.  כך שדרכי מלאת סבל"

 33." אינו יכול להוכיח זאת, האינטלקט ה אנושי אינו יכול  להבין זאת
 34." ו באמ ת כדאי לס בול ע בורם, ישנם כל כך הרבה אנשים סביב"
ברונו קישר  , זמנו של ברונו גרונינג סיפ ר לי שבשנותיו האחרונות ה קשות-בן

שם הרחוב  שלו היה  . את דרכו המפרכת ב חיים  לכתובת ביתו  בפלוכינגן
Dornendreher) 35). להוציא קו ץ ולשחררו  מהגוף 
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סיפרה לי שהיא והוריה לעיתים קרובות היו עם  ברונו  . קתרינה לייר מפ
היא לא יכלה להבין את ההתקפות הפומביו ת שהופנו  .  החודשים הא חרונים ב חייו

אשון  איך  היא  ח וותה  ממ קור ר. כי היא הכירה א ותו   כאדם שונה  לחלו טין, כלפיו
ומהסילוף   , מהמשפ טים שנמשכו  לאורך זמן,  הוא היה מאוד  מו טרד מההא שמות

 . של אישיותו ופועלו
 :היא סיפרה לי

הטריד ו  , אני מא מינה שההאש מות ה רבות שהופנו נגד ו השפיעו  עליו עמוקו ת"
אך ב ס ופו של דבר אני ח שה  , הוא הגן על עצמ ו. אותו ביותר ופג עו בו  קשות 

.  נגרם לו יותר מדי נזק,  היו יותר מדי קנ וניות נג דו.  שריתשהגנה לא היתה אפ
הא דם ט וב  , עבורי הו א היה ה טוב  ביותר.  מא וד נפג עתי  מ עויינות זו, כאדם צעיר

 36." הלב ביותר שהכרתי מע ודי
כדי להגשים  , אפילו א ת חייו, זה שיש לו שליחות נעלה  בחיים ונותן הכל
בדרך כלל ע ומד   ,  גיות  ההרסניותאותה ו באהבה  עוזר לש חרר  אנשים מכו ח ה אנר

,  ב עזרת אנרגיה מזעזע ת; הוא לא רק  סובל את  עומס  ואחריות  שליחותו . לבדו
מעוד ד אחרים  , מנ סה להפריד את תודעתו מ אלוהים, כוח הרוע מצטבר נג דו

 .  וע ושה כל שביכו לתו להכשיל את שליחותו, להתנגד לו
ה ברונו  גרונינג  בפרק קודם  הוצגו  בפרטי פ רטים המא מצים האדירים  שעש

זמנו  מושג  לגבי   -לא היה לאיש מבין  בני. בנסותו  לפעול ללא מכשו לים
הוא   . על מצבו הגופני, השפעות המכשו לים שהושמו לכל אורך דרכו והשלכותה

הרשה הצצה עמוקה  יותר  רק למספר ק טן של אנש ים שהיו קרובים אליו  
 ה משורר הנ ודע  גרטה  הויזלר סיפר ה לי בקשר  לשיחה  שהיתה  לו עם.  במיו חד

כמו אנשים  . הנס ס טרנדר ששאל אות ו  בקשר להתנפחות ה גלויה  של צווארו
ברונו  .  ס טרנדר הני ח  שלברונו גרונינג הית ה בעיה  בבלוטת  התריס, רבים אחרים
 : גרונינג ענה

ואם אני יכול לעבוד בעזרה  , זאת רק בלוטה; )שם מחלה(אין לי זפקת "
.  א מגיעה לחזה  שלי ואני מרגיש מצוייןהיא מתנפחת  כל כך שהי, לאלפי אנשים

אך  .  היא  מ תכווצת  ואנ י עדיין מר גיש  טוב, אנשיםאם אני יכול לעזור  רק ל מאו ת 
היא נעשית מ אוד  קטנה   ,  אם מרשים לי לדבר רק עם  מספר ק טן מאו ד של אנשים

 ."  אני נשרף  מבפנים,  אם  נאסר עלי לעבוד. ואני לא מרגיש  טוב כלל
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,  ו ג רונינג היתה הגורם לשמועו ת שונות במהלך  חייוהתעבות צווארו של ברונ
מנקו דת  מבט  ,  גם אני הנח תי  בהתחלה.  לע גו לו לעי תים קרובות, וכתוצאה מכך

.  אך במהלך  מחקרי למדתי א חרת, שזפקת היתה אחראית להתנפחות, רפואית
ניתן  היה  , אישר ו שכאשר  ברונו  גרונינג  פנה לקהל,  כאינגה  תידה,  זמנו-בני

.  ושהוא ג דל בהת אם לגודל קהל מ אזיניו,  שצווארו  גדל ב אופן ברורלהבחין בכך
תהליך זה אינ ו מ תאים לגדילה פתולוגית   . ההתנפחות ירדה  לאחר ש סי ים לדבר

גם . של בלוטת התריס ולא ניתן  להסביר אותו במ ונחים רפו איים הידועים כיום
  ידוע שבלו טת ה תריס ,  קרו ת האדם'בהתאם לתורות רו חניות  הקשורות לצ

הקשורה במלה  ) קרת ה גרון'צ(קרה הח מישית 'קשורה באופן אנרגטי לצ
ישנם כאן רמזים  . ברונו  גרונינג  ע בד בעי קר דרך ה מלה המ דו ברת. המדו ברת

לקשרים בעניינים שעדיין  ברובם אינם י דועים כיום  ויש להיזהר מ בקורת   
ו ת  רוב האנ שים אינם מכירים את חוקי החיים  הבסיסיים ואת השפע. נמהרת מדי

.  ולכן אינם בע מדה  להביע דעה  מוס מכת, האנרגיות הרוחניו ת על גו ף  האדם
מפ חיד ע ד כמה  העיתונו ת  .  הדבר נוג ע ב מיוח ד לגבי  מ ותו של ברונו  גרונינג

והפיצה סיפורים , בבורות וביהירות  רבה, התנהגה בח וסר אחריו ת במ קרה זה
 37. שפשוט לא היו נכונים

 : תקופה שבילו  עם ב רונו גרונינגכריסטה וורנר הסה  סיפרו לי בקשר ל
בזמנו . תכופות הוא סיפר לנו שהוא יישרף מבפנים אם לא ירשו לו לרפא"

כששמענו על  , רק מספר שנים מאו חר יותר. לא יכולנו להבין למה התכוון בכך
 38." יכולנו לנ חש  מה שניס ה לומר לנו, מותו

בפירוש  הוא  . אישרו  זאת  עבורי,  ש הכירו את  ברונו  גרונינג,אנשים אחרים
ידע שגופו שלו יינזק אם י אסרו עליו מלהעביר הלאה  את האנרגיה השופעת  

כך שבשנותיו . בר גע ש הוא התחיל לעבוד עם ה ציבור, שעמדה לרשותו
פומ ביות ז דוני ות לגבי  אישיותו   ידי השמצו ת -כשעבו דתו  נח סמ ה על,  האחרונות

וא יכל לטפל רק  וכשהאיסור הרש מי על פעי לות הריפוי שלו שפירושו ה יה שה
אישתו פעם  .  כל זאת הפך למאבק  חיים  כואב ומר, במספר ק טן מא וד של אנשי ם

אך  ברגע  שהגיע   , אמרה שהו א התפתל  מכאב ים כשהוא נ סע ל מפגשי  חו גים
ואיש אינו , הוא שוב הפך לאדם שרצה  לעזור לכולם,  למחוז  חפצו והת חיל לדבר

 39. יודע על הכאבים שהיה  עליו לסבול
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אישה בקהל פתאום נתקפה בכאבים בלתי ,  שנתן ברוזנהייםבמהלך נאום
,  לאחר הנ אום.  מע ולם לא היו  לה כאבים  שכא לה בעבר.  ב מיו חד  בב טנה, נסבלים

 40. ברונו גרונינג ה ודה לה ו סיפר לה שבמהלך פרק זמן זה ה וא היה חופשי  מכאב
היא  .  וס טה  גרו נינג שמה  לב  שבעלה  איבד   הרבה ב משקלו' ז 1958בנובמ בר 

, )וסטה ג רונינג היתה צרפתיה'ז(ה קשר עם ידיד שלה בפריס שהיה רופא יצר
ברונו  גרונינג  , לפני שנ סעו  לפריס. והוא ע מד  על כך שיעשה   בדיקה  מיידית

,   בפריס. סיפר לה שהוא ידע  מה  לא בסדר  איתו וש אף א חד לא  יכל לעזור לו
דמים  של  ר פייר גרוב ון עשה  לו צי לום רנטגן  וקבע  שהו א  סבל  משלבים  מתק "ד

 . סרטן קיבה
אך הבטיח  , ברונו גרונינג סרב לבקשה  הדחופה של הרופא לנתח מיידית

המראה ה חיצוני שלו והתנהגותו לא הפגינו כל  . שיחזור לפריס תוך שמונה י מים
הוא  ואישתו ביקרו  חברים  , בדרך חזרה מפריס. רמז לאיבחון שזה עתה  קיב ל

ואז אכל  ,  תה יוצ את דופן ע בורושם  הוא  אכל  ארוחה  בלהיטות  שהי. בקרלסרוהה
 . ארבע חתיכות  עוגה

וס טה  ' ז, האמ ת ב קשר  למחל תו  ומו תו  של  ב רונ ו גר ונ ינגח שכותרת ו " בדו
בלי כל  סימן  של "גרונינג הצהירה שהו א נהג   במכונית  בעצמ ו לכל אורך  הדרך 

 41." והוא הי ה דברני,  התנה גותו  היתה כרגיל טובה. עייפות או דיכאון
הוא אירגן עבור הקהילות השונות , גרמניהלחז רה שב ב בהםבמהלך הימים 

הוא ואישתו חזרו   , שמונה י מים מאו חר יותר, ואז, את חגיג ות ח ג המול ד, שהקים
 . מנת ח סר טן ידוע, ר בל נגר"לפריס למרפאתו של ד

 :ח  שלה" וס טה גרונינג  כתבה ב דו'ז
,  הוא  ש וחח  איתי בצרפתית, ר בלנ גר בחן  את צילומי הרנטגן"לאחר שד"

 . שברונו לא הבין
אני אפילו לא  ב טוח  שאנ חנו יכולים  ' . הוא א מר',  הניתוח  יהיה ק שה ביו תר'

 ' . המצב ה וא כ מעט  חסר  תקווה, בהתאם לצילומ י הרנטגן הללו. בכלל לנתח
 : הוא חייך וא מר. לא הסתרתי את הא מת  מבעל י

עלי לחו ות איך  . אני לא פו חד, הם יכולים לחתוך אותי מ למעלה למטה'
 ' .לעבור ניתו ח דרס ט י שכזהההרגשה 
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ר בלנגר  נפתחו   לרווחה כשתרג מתי  לו זאת  ו הוא א מר שאפשר כי  "עיניו של ד 

 : בר ונו אמר. חלק ג דול מה קיבה ייוצא
אך אני יודע  שתשאיר אותה בדיו ק  ; לא איכפת לי אם תוציא את כל הקיבה'

 '.היכן שהיא
 : ברונו אמר לי ב חיוך,  כשפרשנו לחדרנו ב מרפאה

זה הר בה יותר גרוע מ מה  . הם יידהמו  ממה  שיראו, יפתחו או תיכשהם '
 ' . שצילומי הרנטגן מראים

ה גי ע לח דרי לפני שהוא  , שנכח  ב ו,  ר  גרובון"ד. הניתוח  התבצע  למ חרת היום 
 : הסתיים ואמר

.  זה הרבה יותר גרוע מ מה  שהעלינו על דעתנו.  עלי לומר לך משהו נ ורא'
 42" ' . אותההקיבה נאכלה לחלו טין ולא ניתן לנתח 

גיש תו של ברונו גרונינג המשיכ ה להיות לא מתאימה  . לכן החתך נסגר מיידית
ידי ח וסר תיא בון  מו חלט  -שבשלב   מ תקדם כל כך  מ סת מנת על ,  למצב הפתולוגי

,   ביום  שלאחר הני תוח. והתקפות ה קאה  תכופות לא חר אכילת כל  דבר  מזון  קטן 
ערב הוא ביקש כריך גדול  הוא הפתיע את הרופאים בכך שאכל בתיאבון רב וכל 

 . אף  אח ד מהת גובו ת ה אופייניות לא קרו. פתוח
הוא קם ימים ספורים לא חר הניתוח וגרם להלם לרופאיו בכך שעשה כפיפות 

שכלל ניתו ח  שני  , החולים-בכל מהלך ש הותו  בבית .  ברכיים ותרגילים א חרים
לבדי חות   הוא  היה זה שעודד  את רופאיו וגר ם להם לצחוק , זמן קצר לפני מותו
 . מצחיקו ת שסיפר

הוא עמד  . הוא ואישתו  חזרו  לפלוכינגן, זמן קצר לאחר הניתוח הרא שון שלו
הוא  טיפל באלו ש חיפשו עזרה וישב ודי בר עם  . על כך שינהג במכונית  בעצ מו

ורק   ,  איש לא  היה מו דע ל מצבו.  חברים קרו בים ע ד הרבה  א חרי חצ ות הלילה
 . רזה וחיוורמספר קטן של אנ שים שמו  לב לכך שהיה 

 Neuesהפרסום  , בהערות לג בי  מצבו  במ הלך השבוע ות ה אחרונים  ב חייו 
Europa מצהיר בהספדו   : 
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,  יכולתו לעבוד בכלל מאופ יינת בתכנון כל המפגשים והפגישות המרובים"
הוא  אמר  ,  1959,   בינואר6-ב ארוחת  הבו קר ב . והחלטת ו להעסי ק  מזכירה ח דשה

 : לאישתו
בקרו ב נחזור  .  א מש קיבלתי הוראה להפסיק  לעבוד.לא נעסיק  מזכירה חדשה'

 ' .אני אחליט  מתי זה י היה. לפריס
מצבו  הח מיר  . והוא גם  ידע  את  היום וה ת אריך,   גרונינג י דע שה וא י מות"

 בינואר הוא לק ח רכבת  למפגש חוג  ברונדולף   10-ב, למרות זאת. בצורה ניכרת
 יכול היה לשרוד  איש ב מצב ו לא.  באמצע ה חורף  ובס ופת שלג ים כבדה ביותר

.  היה עליו  לחכו ת במשך  שעות  ברציף הת ח נה עבור רכבות  המ שך; מסע  שכזה
אך רוחו המד הימה עדיין ה משיכה לשלוט במצב ו הגו פני והוא המשיך עדיין 

ב זמן ש חיכה להנחייה  [...] לעזור ולרפא את אלו   שחיפשו ה חלמה  
 43. "  ולמותו-האינטואיטי בית לחזור לפריס  

היו לו פגישות תכופות עם שני עו זריו לייעץ להם איך , 1959באמצע ינואר 
 . גם הם לא הבינו שהם ראו  א ותו בפעם הא חרונה.  להמשיך לבנות את ה חו גים

 .   בינואר לניתו ח שני שהי ה עבור ח סימת  המעי ה גס21-הוא ט ס לפריס ב 
החל הליך הערעור , בדיו ק באותו הז מן.  בבוקר9-הניתוח התבצע למ חרת ב 

קרתה תו פעת טבע  שהיתה מ אוד   ,  זמן ק צר אחרי הניתוח. מינכןבמשפט  שלו ב 
 .בלתי רגילה לתקופה זו בשנ ה

 : וספה גרונינ ג'ז
פתאום היתה , בז מן שבעלי  היה עדיין תחת הרד מה כל לית,  בינואר22-ב "

,  שהיו בהירים ומוארים,  והש מים, עם  ברקים ורעמים, סופת רעמים  מעל פריס
הא חות  . ש וך שהיה  צורך להד ליק את הא ורהיה כל  כך ח.  נהיו מא וד  חשוכים

 44." הביעה את ת דהמתה לאלי מו ת הסופה
ברונ ו  . נגלו ה סימנים   הראשונים למוו ת,   בינואר25-ה , במהלך ליל יום ראש ון

סיבת ה מוות  שנכתבה   . 13:46 בש ע ה 1959,  בינואר26-גרונינג נפטר ב 
וספה  גרונינג  'אמר לז , ר  בלנגר "ד, למרות שה מנתח ,  בתעודת  המ וות הית ה סר טן

 : לאחר הניתוח  השני
לגמרי לא ברור לי איך . כל פנימיותו נשרף. הרס גופו של ברונו היה נוראי"

 45."הוא יכל לחיות זמן ארוך כל  כך מבלי שסבל כא בים נוראי ם



Bei den Passionsspielen in Oberammergau 

 מלאות התלהבות באוברמרגאו/סצנות רגשניות
Heilungssuchende am Traberhof September 1949 

 1949ספטמבר , מחפשי החלמה בטרברהוף
Ein Geheilter 

 אדם שהחלים
Geheilte in Herford 

 אנשים שהחלימו בהרפורד
Dank einer Geheilten 

 תודה מאישה שהחלימה
Heilverbot in Herford 

  על ריפוי בהרפורדאיסור
Verbotsschild in Herford (1949) 

 )  1949(שלט על האיסור בהרפורד 
Otto Meckelburg mit Frau zur Zeit des Prozesses 1957-59 

 1957-59, אוטו מקלבורג ואשתו בתקופת המשפט
Bruno Gröning und Eugen Enderling 1952 

 1952ברונו גרונינג ויוגן אנדרלינג 
Bruno Gröning vor Gericht 

 ברונו גרונינג במשפט
Ein dornenreicher Weg 

 דרך חתחתים
Bruno Gröning und Frau Josette 

 וזט'ז, ברונו גרונינג ואשתו
Bruno Grönings Grab in Dillenburg 

 קברו של ברונו גרונינג
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 : ח  שלה בקשר לימיו  האחרונים של בעלה"וספה גרונינ ג הסיקה  כדלה לן בדו'ז
זמן קצר . וייבות לציין בקצרה את ח מלת רופאיואני חשה מ ח, כאשת הנפטר"

,   שהיה רגי ל לטפל במצבי מצוקה, ר בלנגר"כשדיברת י עם ד, לאחר מות  ברונו
 .  הוא בח שאי ניגב א ת הד מעו ת שזלגו לאורך לחייו

 :  הוא אמר
הטרגדיה שלהם  . לאנשים מיו חדים אלה יש  ת קופה קשה על פני כדור הא רץ'
 46" ' .הם אינם יכולים לעזור לעצמם, ם אחרים שאחרי שעזרו לאלפי א נשי,היא

גופתו של ברונו גרונינג נש רפה בפריס והכד שהכיל את האפר שלו נשלח 
ההסכ מה  . זה היה סופו של סיפור ברונו גרונינג, עבור רוב האנש ים. לדילנבורג

שפועלו  א יים והיווה  סכנה עב ור , הכללית היתה שנפטרו  מאי ש יוצא ד ופן זה
א ך העזרה וההחלמות שה משי כו לקרות בעזרת קשר . ים ב חברהגורמים מ סויימ
,  אדם מ ודרניים-ובני , הוכיח ו את  ההיפך, עד  עצם היו ם הזה,  רוחני איתו

פשוט מבול בלים בעקבות ההתרחש ויות   , מימ די-מוגבלים כפי שהם לעולם התלת
ברונו  גרונינג ת כופות הבהיר שפירוש   ,  ב מהלך  תקופת  חייו. יוצאות הד ופן הללו

הו א א מר שא פילו לאחר שישליך את  . תו  הגופני לא יהיה  סוף  פו עלו ושליחות ומו
וי חד עם   , שזכתה בהחלמה, .יזלה קנולמן מל'ג. הוא ימשיך לעזור, גופו האנושי

 :סיפרה  לי, בעלה בילתה לעיתים קרובו ת עם ברונו גרונינ ג
ים פשו ט איננ ו יכול, האדם הק טנים-בני ,  ברונו גרונינ ג היה  משהו   שאנחנו"

אך כיון שחווינו  , ישנם דברים שאנחנו פשוט איננו יכולים להבין. לתפוס במו חנו
לעולם לא נוכל  . ז ה לא כאילו ביכולתנ ו להס ב יר הכל. עלינו  לקבל או תם, אותם

בעזרת   . אולי א סור  לנו לדעת הכל. אולי אסור לנ ו לעשות זאת .  לעשות זאת
מאשר  חיינו הקטנים על פני  משהו רב יו תר . הת גלה לנו מ שהו, ברונו גרונינג
שאיננו  יכולים  ,  כוח, זאת  היתה אנרגי ה.  שיש להם  הת חלה ו סוף,  כדור הארץ

כש ברונו  גרונינג ה יה , 1958-ב .  [...] אך ל מרות ז את הי א היתה שם, להסביר
לא אהיה עוד כאן אתכם למשך ': הוא  אמר בין השאר, איתנו בפעם האחרונה

 :  הוא א מר[...] ', אני  עו זב'א ו ' הולך למו תאני ': ה וא לא א מר' .תקופה ארוכה
 .  לא אהיה עו ד כאן אתכם למ שך תקופה ארוכה'

 .  למ רות זאת אהיה אתכם, אך אפילו שלא אהיה פה
 47." ה וא א מר זאת ברצינו ת רבה ובשק ט' .זיכרו זאת. עדיין אוכל לעזור לכם
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נט  ס, כשהוא  ביקר  בעיר  שלה, 1952-ב. הוא אמר  אותו  דבר לגר טה  הויזלר
 .  היא ש אלה אותו מ ה יקרה לאחר  מו תו,  לכמה ימים, גלן/וייט

 : הוא ענה
אהיה שם עב ור . אך לא א מות, גופי יוטמן בא דמה. גם עלי.  על כל אחד למות"

אך בסופו של דבר כולם יזכו לחוות עזרה . ואמשיך לעזור, כל מי שיקרא לי
 48." והחלמה  מבפנים

עצמי רוח ני הגיע אדם ענו זה לאיזו רמת מימו ש ? איך משהו כזה אפשרי
שיוכל לראות מבעד לקיר מוות בלתי ח דיר בברור ולנבא את המשך פועלו   

ברונו גרונינג ופועלו עו טים במ סתורין ונגישים  ? לאחר עזיבתו את  החיים הל לו
רק לאלו היכולים להתעלו ת מ על לאיש ה חיצוני  ולמצוא א ת  דרכם לתוך   

ה של הי קף הר וח  בתוך א דם זה  שלא  כך  שיוכלו  לקבל תח וש, ה ווייתו/מהותו
 . העריכו אותו נכונה

 : אז תבינו מ דוע ה וא פעם א מ ר לאני אבנר וון אשנבך
 49." כך שאנשים לא י כירו אותי, אני חייב.  אני חייב להס וות את  עצמי"

 : בברור כהערה שולית, ובמהלך נאום ה וא פעם העיר 
מי  שאני בא מת  רק  . זה אנש ים נתנו לגופי הנ וכחי  שם . אני לא ברונ ו גרונינ ג"

 50." יוודע כשג ופי ואני לא נהיה  כאן עוד
 

 אין מוות
 51. "ישנ ה רק ישועה; אין מוות"

 ברונו גרונינג 
למעשה  אינו  קיים  , שהוא  מ שהו ש מדעני ם רוצים לשכנע אותנ ו לגבי ו,  מוות"
 52."כלל
 רוס -ר אליזבת קו בלר"ד

  היה יושב עם קבוצה  לעיתים קרובות ברונו גרונינג, אחרי נאומיו הפו מביים
מ בלי להתעייף . קטנה של ח ברים קרובים ו מדבר ע ד שעות ה בוקר המ ו קדמו ת
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שלא היה ש ווה  , כי יכ ולותיו, הם הקשיבו ב דריכות  למה שהיה לו להגי ד, כלל
איפשרו להם הצצה  לתוך עולם רו חני ה מהו וה  ספר  סגור  עבור רו ב  , להן

ומאזיניו לעיתים קרובות   , ושלו הוא קרא אבי, הוא דיבר על אלוהים. האנשים
ואלוהים  , התעלה מעל עצמו, שב דרך כלל היה שקט, חוו איך ברונו גרונינג 

 . דיבר דרכו
 :זמנו תאר זאת  כדלהלן-בן
וה צביע על ידע עצום , ברור מבחינה הגיו נית, מעוף  מח שבותיו היה אדיר "

 עם הבנה אינטואי טיבית  שאין לה שום קשר, אנושי-היכול רק להגיע ממקור על 
 53." ידע שט חי נרכש

חיים על פני , עבורו.  לא היו גבולות בין חיים ומו ות, בהתאם למה שהוא א מר
שעה  קדוש ה  ,  ומ וות ה יה מעבר,  כדור הארץ היו  רק  חלק  ק טן של קיום  נצחי

 .ומרומ מת של לידה לתוך  הח יים האמיתיים

.  חזרה לביתנו  האמיתי, 54"לאלוהים-חזרה הב יתה לאבא " מוות היה פשו ט 
משה ו שהפך ברור  , אלא ודאו ת פנימית ע מו קה, זאת לא היתה רק ספק ולציה

למאזיניו כשהוא דיבר על  אושרו כשיגיע לרגע בו גם  הוא יורשה לעזוב את  
 : גופו
לחזור לאבי , השעה המאושרת ב חיי תה יה כאשר יורשה לי ללכת הביתה"

 55."לזוהר  אלוהים) לאלוהים(שבשמים 
היה , ידי אלוהים-הזמן שהוקצה לו על, ור הארץחייו על פני כד, למרות זאת

גם הוא  ק דוש  עבורו  ובעל  ח שיבות לאין  ערוך ע בור איכו ת קיו מו  העתידי  בעולם   
לעיתים קרובות ה וא הזהי ר את הקהל שלו לא   ,  ברצינות ג מורה.  שמעבר

כי  , אלא לנצל אותם בחוכמה, את חייהם הקצרים על פני כדור הארץ" לבזבז"
ה חלמה  והתפת ח ות פנימית  בז מן י חסית  קצר ,  ידי הבנה- על מה שיוכלו  להשיג 

 . דורשת הרבה י ותר זמן  בעולם שמ עבר, בדרך אלוהית על פני כדור ה ארץ
אם האנשים היו רק יודעי ם מה הם כבר יכולים לעשות כאן עבור חייהם  "

הם היו  חיים לג מרי , שהם  חייהם הא מיתיי ם, עב ור חייהם  הרו חניים, העתידיים
כל ד קה  , כל שעה, כ ל יום, כל שב וע, כל חו דש, יו  מנצלים כל  שנההם ה. אחרת

 56."הם ישנים? אך  מה הם בעצם ע ושים, להכין עצמם לחיים אלו

 57."ו עליהם לנצל אותה, יש עדיין הזד מנות, לכל אלה החיים בין טוב לר ע"
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-ספר לבני-ברונ ו גרונינג ראה בחיים על פני כדור הארץ כמין בית, כמו גטה
,  כפי שהם  ממ וק מים  בשדה האנר גטי הרו חני ה ט עון בין אלוהים וא ויבו. האדם

. ידי כוח רצונם-עליהם למצוא את דרכם לחייהם הפנימיים האמיתיים על
הספר -בית "בח רה את כדור הארץ הק טן הזה שיהיה ,  הרוח הנצחית, אלוהים

כנש מות   , האדם-א נו בני , בדרכנו  לאורך ה חיים,  פה". עבור ילדי  האלוהים
הא דם , כברוא האלוהים. יכול-יכולים להפוך לילד ים חופשיים של הכל, אותברו

ניתנת לילד הזד מנות  ורצון  חופשי להחליט  בע ד או  , ב מצבו כ ברוא . נחות  מבורא ו
אך אהב ה יכולה  , מ חפש את אה בת  ילדו) אלוהים( הא ב . נגד אבי ו שבש מים

ריאה  שלו יכול נשאר נ סתר ב ב-לכן רוח  הכל. להתפתח רק  מ תוך רצון  חו פשי
 . ומאפשר לאנרגיות השליליו ת להמשיך בפעילותן

הוא  אינו  מודע  לרוב ה ספירות של  , אדם  מגיע לכד ור הארץ  ה זה-כאשר בן
נ מח ק היד ע שלו  לגבי  חייו  ברמות  אחרות  של ה קיום  .  התודעה  העו מדות  לרשותו

. והוא נתון להרגלי חשיבה ה אופייניות לתקופה ולמקום  שלו על פני כדור הארץ
כוח   ,  מלא  באנרגיה, התושב  הק טן בכ דור הא רץ. ו נפרשת דרך  חיים  קש הבפני

ניסיונו  עם הכו ח  , חיים אלוהי שניתן לו  כך  שבמשך  השנים ועשרו ת ה שנים
יביאו אותו לנקודה  בה יוכל לקשר שוב את , האלוהי ואויבו בתוך תו דעת ו שלו

נו   מתוך  הפעלת רצו, תודעתו  עם הרו ח  הנצחית  והבלתי נ דלית של אלוהי ם
,  אך מע ט מאו ד אנ שים מבינים מה בא מת המ שמעות של היותם כאן. החופשי

לשא וף להשיג  את א וצרות  , מעט  מא וד  מק שיבים לקריא ה להיאבק  עם עצ מם
רוב האנשים יפספסו  , בדרכם לאורך חייה ם. הרוח שיישארו שלהם מ עבר  לקבר

הא ד ם נשאר בע מק  הידע   . את הדרך  הצרה המ ובילה להארה א מיתית
מבלי  ,  ובאנוכיותו  מ חשיב עצ מו כ בעל ידע א מיתי,  טו אלי שלו בלב דהאינטלק

פשו ט אין ב יכולתו לזהות מה ו ידע   , שיבין שעקב הפרספק טיבה  המוגבלת  שלו
 . אמיתי

 :ברונו גרונינג פעם א מר למא זיניו
כך תוכלו לראות , וככל שתתפסו גבוה יות ר, אני מנחה אתכם ב מעלה ה ר"

 58."יותר מה ש מעל ומ עבר לכם
תוכלו להגיע לממלכת  ,   מתוך  חס ד אלוהים ועב ו דה ללא ליאות על עצמכםרק

ככל שתודע תנו  . האור ותשיגו א ת ההתרומ מ ות כלפי אלוהים אבינו שב שמים
כך תהיה ברורה יותר התובנה שלנו לגבי הקשרים , תהיה מפותחת  ונעלה יותר

ים  הגיע הזמן ל שחרר עצמנו  מהמו שג. והקשרים ההדדיים הנס תרים של הקיום
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הסטריוטיפיים שרכשנו  לג בי גן  עדן ו גיהנום  ולהבין  שגן עדן  וגיהנום  אינם  
הם מצ בי תודעה ולא ניתן להביע את המרחק ביניהם   ; מקו מות מרו חקים

אלא רק במוש גים של ההבדל בין חיים בהם דרישות האגו ננטשו  , בקילומ טרים
 59. לבין חיים בהם האגו ה וא מוק ד ההתעניינו ת היחיד או ה דו מיננטי

נשמותינו עדיין מכילות   , כשמתעלמים מה גוף וכל הרכוש החומרי נשאר מא חור
העולם הבא א חרי , שמ טבען הפנימי  יקבעו את  מצבן בע ולם האמ יתי, את תודע תן
לעיתים קרוב ות ברונו גרונינ ג ציין עד  כמה נעימים יותר יכלו  . זה העכשווי

,  בנוסף לכך60.אלוהיםהחיים להיות כאן על פני האדמה עבור  מישהו המא מין ב 
יכול , יחד עם תקו וה איתנה בעזרה ובחס ד, שינוי פנימי לאמונה חזקה ב בריאות

גם אם הדבר  , להיות בעל חשיבות עליונה  עבור מצבנו בחיים ש מעב ר למוות
לכן ברונו גרונינג מע ולם לא . יקרה רק בשעות הא חרונות  לפני הפרידה מהגוף

מלזכות ב בריאות ם חזרה ומהשגת עזרה  הרשה לחולים סופניים לאבד תקווה 
 .  גם כשהיה  ברור שהם ימותו  בקרוב, מאלוהים

אם הם מרימים . האדם להרים ידיים-מעולם א סור לבני" : פעם הוא אמר
ואז  הם אינם יכולים לקבל , הם  מרימ ים ידיים לגבי אלוהים, ידיים לגבי עצמם

 61." עוד עזרה
אופן בס יסי בהתאם לגישתו  מרג יש ופועל נקבעת ב, הדרך בה האדם חוש ב

הכו ח הרו חני השלילי עושה   מאמצים  עצומים ל סלף  , גם ב עניין זה.  למוות
א ו לסבך או תנו בהטעייה של קיום   , ולעוות את הידע שלנו לג בי קיומנו הנצחי

לרוב  האנשים כ יום כלל אין מושג  לגבי   , כת וצאה מכך. המסתיים  במו ות  מו חלט
היא למעשה רק  תפיסה   ,  ענים כאמ ונתםא ו מ ה שהם טו , החיים שמ עבר למ וות

רחוקה  מאוד  מסו ג  הוודאות הפנימית ה חזקה  מספיק לשנות את דרך  , קלושה
"   מותם"עד כמה ה חוויה חי יבת להיות מרה עבור אלה שרק לאחר . חייהם

עד כמה הם  , עומדים בפני האמ ת לגבי עד  כמה רחוק הם חיו  מהמ קור  ומהאמ ת
עולה מספר , כיום. הזדמנויות פז הם הח מיצווכמה , בזבזו את חייהם יקרי הערך
-ב מטרה לש חרר את בני , כ פי שעשה ברונו גרונינ ג, האנשים המד ברים בקול

האדם מהה טעייה לגבי ה מוו ת ולהנחות  אותם למציאו ת  הקיום הפרושה מע בר  
.  היא  אדם  כזה, רוס-ר  קובלר "ד,  הרופאה  השוויצרית.  להבנה האנושית
שים בצד את המח סומים הקונ בנציונליים היא מוכנה ל, בעבוד תה כרופאה

כתוצ אה מ מח קרה על עשרו ת א לפי מטופלים שהוכרזו  .  בחיפוש א חר הא מת
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רבים  , אך  חזרו  לח יים ויכלו לספר על ח וויותיה ם יוצאות ה דופן, כמתים קלינית
 . זכו בנקוד ת מ בט  חדשה ל גבי  החיים

 : היא כת בהÜber den Tod und das Leben danachבספרה 
זאת היא לידה לתוך קיום .  ה מוות היא כמע ט  זהה לחוויית הלידהחוויית"
במשך  אלפיים שנה התבקשנו . כפי שניתן להוכיח בקלות רבה ביותר, אחר

אלא של , אין הדבר עניין של אמונה, עבורי. להאמין בחיים שלאחר המו ות
,  כמ ובן, בתנ אי, ואני  שמ חה ל ספר לכם איך להשיג י דע זה  עבור   עצמכם. ידיעה

תגלו   . אין לכך כל חשיבות, אם  אינכם מעוניינים בכך. אתם מעוניינים בכךש
 62." זאת בכל מקרה כשת מות ו

בהתאם  . רוס משוו ה מוו ת גופני של האדם לפרפר הבוקע מהגול ם-ר קובלר "ד
.  מישהו העוז ב את גופו יכול להסתכל על כל הקורה במקום המוו ת, למחקר שלה

 .דרך צורה נעלה יותר  של תפיסהכל הקורה וכל הנאמר זמין ל נשמתו  
אך  ,  לא הייתם  מסו ג לים לשמוע זאת, אם הייתי נושפת לתוך  מש רוקית כלב"

הדבר נ ובע מכך  שאוזן אנושית  לא  נבראה להבחין  בתדר  .  כל כלב היה שומע
ה אדם ה ממוצ ע אינו  יכול לרא ות נש מה לא חר שיצאה  ,  ב אותה  הדרך. גבוה  שכזה

גלי  כדור הארץ ולהבין מה   לקלוט את ת דרבזמן שנ שמה  עדיין  יכולה ,  מהגוף
 63." ו כדומה, שקורה במ חלקת הנפ געים

 : בפרסומיה היא  מב ססת  את ט ענותיה בעזרת  דוג מאות  מר שימות
.  ערכנו פרוייקט  מח קר עם אנשים עיוורים, וכדי להרגיע קצת  את הס ק פטים"

ועיוורים  . התאימו רק א ותם אנשים ש לא הבחינו ב אור במ שך לפח ות עשר שנים
יכלו לתאר בפרוטרוט  , גופניות וחזרו ל ספר עליהן-אלו שהיו להם חוויות  חוץ 

א ם הייתם נוכ חים בז מן , ענד תם/מה היו  הצבעים  והתכשיטי ם אותם לב שתם
. או  א ת צבעי ה עניבה  שלכם,  או  מה הית ה הדו גמה  על ה סוודר,  ובמק ום התא ונה

 בקלות ניתן  .תבינו שאין הדבר עניין בו  מישהו יכול פשוט להמצי א סיפורים
,  אם זה כך. כל עו ד ההוכחה  אינה גור מת לכם  כל חרדה,  להוכיח עוב דות אלו

גופניות כאלה  - שא מרו לי שחו ו יות חוץ ,אולי תענו לי כפי שעשו הסקפטים
,  אם הדב ר נובע מחו סר חמצן, ובכן. יכולות להיחשב כתוצאה מ חוסר ח מצן

 64." הייתי רושמת תו ספת ח מצן לכל מטופליי העיוורים
 : ושוב
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שנעשו עם  [...] ידי ניסויים מד עיים -מ חקרנו בעניינים אלו א ושר על""
אלא ,  גופניות ספונ טניות  בעצמי-לא היו לי רק  מספר  חוויות  חו ץ . רוברט מ ונרו

,  גם ערכתי ניסויים א חרים ש נערכו בהתאם לתנאים ה מד עיים של רוברט מ ונרו
מדענ ים מה מוס ד  ושהיו  ב בקרה ובה ערכה של  ,  ידו ב מעב דותיו-שנערכו על 

מספר ג דל ו הולך של מד ענים וח וקרים ע ובדים בה תאם לשיטו ת  .  מנינגר ב טופקה
מ חקר שכזה  בא ופן טב עי  ,  וכ מובן.  המח קר שלו ומגלים שהן פרקטיות  ומ וצלחות

קשה להשלים  שמשהו , מוביל לשקול את האפשרו ת של מימדי חיים א חרים
 65." מימ דית שלנו-איתו מתוך  נקוד ת המ בט הת לת

 שינוי  ה עבר, איית רופאה זו  את ה חיים ו העולםר , ך  חווי ותיה האישיו תמתו
היא יוד עת על  המי מד  ; המו דעות  שלה אינה  מו גבלת ע וד לעולם  הנראה .  בסיסי

מימד ה טבוע בכל א חד בה תפתחותנו כלפי האהבה  , הנצחי הבלתי מוג בל שמעבר 
 :העילאית

ת עצ מכם שה חיים   גם אתם  יכולים לשכנע  אכיצדוהייתי גם רוצה  לומר  לכם  "
הם רק , שאתם חו וים ברגע זה  בגוף  הפיסי שלכם,  האלה על פני כדור הארץ

,  אך ב תוך  הקיום  השלם שלכם.  אירוע קצר  ביותר  מתוך  הק יום השלם שלכם
כי  אתם  , חיים אלה על  פני כדור ה ארץ הם ב עלי חשי בות   ו משמ ע ות רבה  ביותר

 .כאן מסיבה  מיו חדת הנו געת  רק לכם
גם אם  נשאר  ,  אין צורך לדאו ג ב קשר  למוות, בדרך הנכונ האם אתם  חיים  "

המשמעו ת הא מיתית  של  חיים ב דרך הנכונה  היא  .  [.. .] לכם רק יום  אח ד ל חיות
 66." בלימוד איך לאה וב

.  ר  ריי מו נ ד  מו די  הגי ע ל מ ס קנו ת  דו מ ות "ד,  בא ופן  עצ מאי  ו נפרד   מע מי תי ו  הרופ אים 
ו ב א מצ עו ת  דו ג מא ות   הו א  מ מ חיש  את  ד עו תי , Leben nach dem Todבספ רו  

ג ופי של   -רבו ת ה מ וכי ח ות  ומ א מת ות  בא ופן  מרשי ם א ת הת ופ עה של  קיו ם  מו דע  ח וץ 
ידי שנ י  מד עני ם אל ה פש ו ט  מא שרו ת א ת הי ד ע  -ה תוצ או ת ש הו שג ו ע ל. הא דם -בני 

י דע  שת מ יד  היה   חלק  מה ד תו ת ה ג דול ות  ה מק ורי ות  של ה אנ וש ות  וא שר ר ק   , העת יק 
ר   מו די  יכל   "ד,  ל משל .  לם  של  א ג דו תהרו ח  ה חו מר ני ת  של  תק ופת נ ו  סיל קה  לע ו

לקב וע  הק בל ות  מ דהי מ ות  בין  תוצ או ת  מ חקר ו ו הת יא ורים  של ש חר ור הנ פש  מה ג וף   
כל   אח ד  ה מ ס וגל  ל ש חרר  א ת  תו ד עת ו    67. ה ספ ר   הט יבט י   ע ל  ה מת ים -הח יצו ני  ה ג ס  ב 

יו כל  להבין  ל מה   ברו נו  ג רונ ינ ג  הת כוון  כ שד יבר  ע ל  המ שך   ,  מה ה טעי יה  לג בי  ה מ וו ת
 ב די וק  כפי  ש אנש ים  ח וו  עזר ה  וה חל מ ה  .   א ת  גופ ו לא חר  שיע זו ב   העזר ה  גם   אספ ק ת 
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 8פרק 
 עבודתו של ברונו גרונינג כיום

עשרה שנה מיכאל לולגן סבל מג סטריטי ס ואולק ו ס חוזר  -במשך ארבע 
ידי -שהיתה כתוצאה מ בעיות שנגרמ ו על, היתה לו תלות בא לכוהול. במעיים

שב סופו של  דבר  הפכו את הלחץ וה מת ח  , בעיות בריאותיו ת של כל מ שפחתו
במשך שנים היתה נכה קשה מבחינה  , אשתו ליליאן. הרגשיים לבלתי נסבלים

כאבי   , מת משכת) ב מותן ו בירך, כאב  ע צבים בגיד הנ שה( עם נשית ,רפואית
,  א ולקוס ו גזים ב מעיים,   ש התחילו לאחר  תאונה,ראש חוזרים ונשנים

,   )15בת ( א וטה . כרוני שהצריך דיאטה מ יוחדת) בעיות  בלבלב(ופנקראטיטיס  
ת לב  מהי רות שגרמו  לה לבעיות   סבלה  במשך  שנתיים מ דפיקו,  בתם הבכורה
) dysaesthesia(היתה רגישות  מ כאיבה ) 13בת ( ולקלא ודיה , משמע ותיות

היא  סבלה  גם  מחרד ות והי ו לה  בעיות  .  ברגליה כתוצאה  מעיוו ת ב ע מוד  השדרה
 .  הספר שהדאיגו  את הוריה-קשות ב בית 

סבלה מ אקז מה מת משכת מאז יום הולד תה הראשון ולעיתים ) 12בת (מריון 
,  )6ב ת (יהודית , גם  לבתם הצ עירה. רובות היו לה  דלקות  בשל פוחית השתןק

)   מיעו ט סוכר בדם(והיא סבלה מהיפוגלס מיה , היתה אקזמה על ברכיה ומר פקיה
.  כך שהיה לה צורך מתמי ד שיהיו ברשותה כ מה  טבליות סוכר פירות, חוזרת

ת העליונה    שנים היתה מוגלה בלס9במשך , )9בן (גבהרד  , לבן היחיד במשפ חה
הציקו ; והוא  סבל מהתקפות תכופות של דלקת  האוזן התיכונה, וסינוסי טיס קד מי

 .  לו כאבי ראש מת מידים שהת חילו לאחר  חיסון נג ד אב עבו עות רוח
מיכאל לול גן כקתולי  טוב  התפלל והת חנן  , יח ד עם  א ישתו,  לעיתים קרובות

חה  סבבו  סביב   חי י המשפ; בדיוק  כפי שהוא למד לעשות , בפני אלוהים לעזרה
  .אך שנים של מא מץ לא ה ביאו כל שיפור, ביקורים קבועים  אצל רופאים

 . תושיט ליליאן לולגן שמעה  על ברונו גרונינג  ולמדה  את  1975-ב
אז  . או  לא, במשך  ח מישה ימים ה תייסרתי אם עליי ללכת למפ גש ח וג"

  סיפור ברונו " להחלטתי להק שיב לשיח ת מ בוא ב מטרה לה חליט  בעצמי  בקשר 
 . לק חתי איתי שניים  מילדיי. "גרונינג
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היא הרגישה אנרגיית ריפוי זורמת במעלה רגליה עד  , במהלך שיחת המ בוא
באו תו  . הי א ג ם הרגישה כאב. זאת היתה תח ושה  די חזקה  אך נעימה. ברכיה
היא וכל משפחתה פע לו בהתאם להוראות שניתנו  לה מוקדם יותר באותו  , ערב

מה שקרה   . שב תה ביקשה עזרה מ ברונו ג רונינגובמ ח,  איך להתכוונן–היום 
 .בעקבות  זאת היה  משהו שא ף אחד  מהם לא  חלם לקוות  לו

 כא בי הר אש נעלמ ו וכן  הנשית  ,ליליאן לא היתה זקו קה  עוד  לדיאטה  מי וח דת
אוטה  ה חלימה  .  לא  היתה לה  התקפה נ וספת  של גזים   במעייםו ,תהמתמ שכ

עיות שלה  ברגליים קלאודיה הש תחררה  מ הב,  מדפיקות  הלב ה מהירות
לילה נעלמה הא קזמה  -בין . הספר-ולא היו  לה עו ד  שום קשיים  בבית ,  ומהחר דות

עשרה שנה ור מת ה סוכר ש לה בדם נהיתה  ב גדר  -ממנה  סבלה  מריון  במשך  א חת 
גם מיכאל השת חרר  . גם  גבהרד ה חלים  לחלוטין מכל הב עיות שהיו  לו. הנורמה

כך הפסיק לשתות - קצר אחרוזמן, מהתקפות הג סטרי טיס ומה א ולקוס ב מעיים
 ).אלכוהול(

  :חוג ידידי ברונו גרונינג
 ארגון המבוסס על אהבת רעים 

אך  . הוא  גם עב ור אלו ה חיים  ועובדים  איתכם; מזל ט וב אינו  עבורכם בל ב ד"
אתם יכולים להעביר אותו  לאחר שקיבלתם  אותו  בעצ מכם והגעתם לה בנה ב מה   

 2."הוא כרוך
 ברונו גרונינג

על ילדו תה . 1922 במרץ 25-נולדה בוינה ב ) נה הולזבאוא ר(לר גרטה הויז
לאחר  שנים . האפילה אסט מה  קשה  שלא  ניתן היה לרפאה בעזרת  טי פול רפואי

רופא ילדים ידוע נתן לאמה , שלא הביאו לשום שיפור, של ייעוץ רופאים שונים
מבלי שת אלץ לסבול עו ד מהת קפי ) הליכתה לעולמה" ( יקל על המ עבר"מוצר ש

נפטרה זמן קצר לפני כן ] א חותה של  גרטה: הערת ה מת רגמת [ב תה שלה. חנק
הולז באואר לא היתה  מוכנה לנ קוט בצע ד זה וה משיכה  ' אך גב .  מבעיה  דומה
שעזר   , העזרה הגיעה  בסופו של  דבר  מוולנטין ז יילייס מגלספך. לחפש עזרה

 .לילדה להחלים בעזרת טיפול  חדש  במת ח  חשמלי  גבוה ש פיתח
'  גב ,  כשהיא היתה  מ ורה ביוגו סלביה, ח מת ה עולם ה שניהבמהלך  מל

היא  . הולזבאואר הצעירה סבלה  מהתקפת צהבת שגר מה לנזק חמור בכב ד
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כי אוכל  שמן  גרם להתקפי גזים  שנמשכו   ,  נאלצה לשמור על  דיאט ה  חמורה
 . שעות

כך היא התחילה לסב ול ג ם מהתקפי ס חרח ורת שאו בחנו  -כמה שנים אחר 
 היא  לא יכלה לקום  בב וקר  מב לי ליטול ס וכר פירות  . כתוצאה מהיפו גלסמיה

היא  סבלה  מעייפות ת מידית  .  ותמיד  היו צריכות להיות  בר שותה ט בליות שכאלה
 .ותמיד היתה  על סף  איבוד ה כרה

שנגרם עקב  , פחות  או י ותר,  והלאה היה לה כא ב ראש תמי די1935-מ 
יהיה עליה   הר ופא שלה הב טיח  לה  במקר ים רבים ש. סינוסיטי ס  קד מי כרוני

-כך היה ה מצב ב . תחזית שה עיקה עליה  מאוד, לחיות במצ ב זה לכל אורך חייה
 .   כשהיא קראה  בעיתון  בקשר לברונו גרונינ ג בפעם  הראשונה1949

 :היא נזכרת
מיד  הנח ת י את העיתון  בצד  .   קראתי  בעיתון  בקש ר לברונו גרונינג1949-ב "

כש אני  . וזהו  זה'  .מכ וונתהמאמר  הזה ה וא ה ונאה  .  ה  בלתי אפשריז':  ואמרתי
עזבתי את הכנסייה כשהייתי בת . ובכן...מסתכלת על הימים הראשונים הללו

חוץ  מ אשר  ,  לא הא מנתי  עוד   בדבר; ציםאזאת  היתה ת קופת  הנ; עשרה-שבע 
, ואז.  שהובטח לי לגביהן שכך הדבר,בשלוש מחלו תיי הבלתי ניתנות לריפוי

ה  ממני לק חת א ות ה למפגש של  חברה עיו ורת מזלצבו רג ביקש, כך-שנה אחר 
לא  היה לה איש שייקח א ותה  והרגשתי קצת א חריות  . ברונו גרונינג  במינכן

כך הג עתי  . ל הגן עליה ולחשוף  את ההו נאה בעינה, אז הלכתי איתה, לגביה
זכיתי   , כשברונ ו גרונינ ג פנה לק בוצה? אך  מה  קר ה למעשה. לברונו גרונינג 

 3."שלי ויצאתי אדם  בריאבהחלמה  ספונטנית  מכל שלו ש המחלו ת 
היא לא היתה זקוקה לסוכר פירות כיון שההיפוגלסמיה  , מאותו ז מן ואילך

, והיא שוב יכלה לאכול כל דבר בו חפצה, כאבי הראש  פסקו, פשוט נעלמה
למעל ה מ חמישים שנה  מא וחר  , ו הדבר כך ע דיין כיום.  אפילו המזון הש מן ביותר

 . יותר
 : גרטה הויזלר

ב חיי  . חיי  ה שתנו לחלו טין,  מאותה  עתש אלא , חלו טיןלא רק ה חלמתי  ל"
בכל מקום שבעבר תקף אותי   . חוו יתי עזרה מאלוהים, היומיום שלי ובעבו דתי
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הכל ,  יכול דרך ברונו  גרונינג-לא חר ש מצא תי את  דרכי חזרה לכל , ע תה, מזל רע
 .הצליח

אך החוויה ה מדהי מה יותר  מכל קרתה כשחזרתי ה ב יתה ודיברתי בק שר 
,  אפילו אלה עם המחלות הק שות ביותר, אנ שים חולים;  גרונינג והחל מתילברונו

פשוט לא  יכולתי להבין  ,  ב אותה  תקופה. החלימו ר ק  מתוך ה קשבה ל מה שא מרתי
   4."איך הוא יכל לעזור לאנשים מבלי למעשה להיו ת נוכח  ב מקום
עם עזרת ו הרו חנית  . חלפו מ ספר שנים  שהיו  מל אות  חוויות  עשירות  עב ורה

ראה גם פרק   (היא  חדר ה לעומק  לתוך  מימד  חיים נ עלה יותר , רונו גרונינ גשל ב
ה יא לא היתה אחת  מאלה שנ סחפו ו עזבו א ת הח וגים   , כך שכאשר הוא נפטר) 7

היא ה אמינה  ,  י חד   עם אחרים. שהוא בנה  בש קדנות  ב מהלך  שנות  חייו  הא חרונות
להושי ט  היא היתה  משוכנע ת  שהוא ימשיך ; כל להמשיך ולהתרחבושפועלו י

 . עזרה לאלה שיבקשו זאת  מ מ נו מהעולם הא חר
 : גרטה הויזלר

-ב כי עדיין יכולתי לחוש ,יד עתי שפועלו ימשיך, "הלך הביתה"אחרי ש"
Heilstromוההחל מה הראש ונה קרתה  זמן  קצר לאחר  מכן,   זורם דרך  גופי  .

וששה מו מ חי עיניים ,  שנ ה13עוזרת הבית שלי היתה עיוו רת בעין אחת ב משך 
סיבת ה עיוורון היתה  קריש דם   .  ו לה  שהיא לעולם  לא  תראה בעין זו  שו באמר

ו מאו תה  , י ום אחד  סיפרתי לה בקשר  לברונו גרונינג. ממנו  סבלה  במהלך הריון
היא  , שלושה  חו דשים מאו חר יותר. ה תכווננתי איתה, כשהיא באה לביתי, עת

חשבתי  .  םהיה לי  כאב ראש  ב מש ך שלושה י מי': באה אלי  קורנת  מאושר  וא מ רה
הב וקר העין שלי  . זה היה   מוזר. אך זא ת  היתה תח ושה שונה ,  שאולי זאת שפעת

היא הלכה  לספר  '  .יכולתי  שוב  לראות, היתה מלאה  מ וגלה  וכשניג בתי אות ה
וקראה  לי את הכתוב  באותיות   ,  ס גרה את עינה ה טובה, התמונות  של הילדים שלי

ון ותיארה מה שהיא   אז היא הלכה לחל. קטנות ב השתמ שה רק בעינ ה האחרת
ז את היתה  ההחלמה  הראשונה  שח ווית י לאחר שברונ ו גרונינ ג  . ראתה במר חקים

אינני יכולה לשבת דומם כשאני פוגשת   . מאז לא ישבתי דומם. "הלך הביתה"
עליך ל חוות  מה   . אנשים שאינם  מצפים עוד  לקבל עזרה  מ מקור כל שהו

ברצוני לספר . ן דחף זהכדי להבי, המשמ עות להיות מס ווג כב לתי ניתן לריפוי
ואז אני  ' אני מכירה  ד רך לעזור לך, 'לכל אחד שאינו  מצפה עו ד  לכל עזרה

זה תלוי בהם אם הם יקבלו את . תו  של ברונו גרונינגשיטמספרת להם בקשר ל
  5."או לא, הסיפור שלי
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העיוותים  ,  השנים של די ו וחים שליליים בקשר לברונ ו גרונינג,  למרות זאת
ם והצג ות  מ סולפים לגבי פועלו  ואישיו תו שהופיעו  בתק שורת  תיאורי, הרבים

  . לק שה ביותר ,הפכו א ת עבו דת הבנייה  מ חדש של  החוגים,  במהלך תק ופת חייו
גם לא נח סכה התנג דות ל גרטה הויזלר מאנשים  שהיה עליהם להיות בעלי  

וכל אחד מהם  טען להיות המשך פועלו של ברונו   , כמה ארגונים צצו. בריתה
כי המ סר הפשוט  , אך לא היתה הצלחה של ממש.  בהתאם למשאלו תיוגרונינג 

תו של  ברונו  גרונינג   שי ט יוכ לו לקבל עזרה  בעזרת ,והישיר שאלו ש סבלו
נראה שזה היה ה מעמ ד  .   כ בר לא היה ה מוק ד  המרכזי של מה  שהלך שם,בהקדם

 גר טה הויזלר וכ מה  1979-ב .    שזכו בכל תשו מת הלב,של החוגים  והח ברים בהם
ידי הדחף   -מונחים על , ה תחי לו את חוג הידי דים שלהם, ם שחש בו כמוהחברי

לנגישה  עבור   , הפנימי שלהם לבנות  רשת  חוגים  שתהפוך את  העזרה  לה זכתה
 . האדם- בנירעיה

ההתפתחות  המא וחרת  יותר  של הח וג  מראה  ומוכי חה  עד כמ ה נ חוצה היתה  
כו לשבע הפ, שלושת האנשים שהצ ט רפו אליה, 1985עד ת חילת .  החלטה זו

כך היו -ושנה אחר ,  ח משת  א לפים אנשים הצטרפו לחוג ים1991עד ;  מאות
 היו כ בר למעלה   2004עד  ; למעלה מ תשעת  אלפים ידידים ב מרכז אירופה

המ ספר הגדל וה ו לך של החלמות  מראה  . משישים אלף ידי דים ברח ב י העולם
שים   מספר רב של אנ שים בח וסר אנוכיות  מקדי. איך אלוהים ברך התרחב ות  זו

וה ונח ב סיס   , מהידע שלהם ומיכו לתם בפועלם בחוג המ תרחב  בהתמדה,  מזמנם
איתן לעזרת מספר רב של  אנשים הסובלים ו מחפשים  הדרכה רוחנית להשיג  

חוג   , בכל מעשיו. גישה לכוח המרפא והגואל של אלוהים בעזרת הזרם המרפא
,  תהידידים מכיר במרכזיות  הרצון החופשי של היחיד והאחריות האישי

שהיא  ,  ובזהירות וב אהבה  אנשים  מודרכים  חזרה לחו קי הרו ח  והאמ ונה ב טוב
 . האמונה ב אלוהים

תו של ברונו  שיטכל אחד המעוניין או מ חפש עזרה יכול להגיע וללמוד את 
ו לקבל הנחיות  פשוט ות לג בי איך להפנים את הכו ח   ) 3ראה  גם פרק (גרונינג 
השפעות  אפש ריות של אנרגיה  . Heilstrom-ה  שברונו  גרונינג  קר א לו ,האלוהי

זו ברורות וכל אחד  מקבל  כל הזדמנות אפשרית לחוות  עבור עצמו את הא מת   
ברונו  ,  בת קופת  חייו. איש אינו   נעזב להת מוד ד בכ וחו ת עצ מ ו.  לגבי מה  שלמ ד

-הגרונו הקים חו גים שבהם  ח בריו נפגשו בהפרשי זמן ק בועים להפנים את 
Heilstromכפי . ל חזק ולהעצים את  מ ה שהם למדו ו חו וו, לה חליף מידע,  יחדיו
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הפרט  חלש מ די ללכת  בדרך הפנימית  בכוחו ת  , שהוא הד גיש לעיתים קרוב ות
 . יכ ולים עדיין להשתתף ב מפגש י חוג כאלה כיום, אנשים ה מעוניינים. עצמו

 :דיברה עם  הסופר בקשר לח וויותיה האי שיות)  39(סינדי קרון 
ב שיחת  . מישהי ש חיפשה ה ד רכה רוחניתהגעתי ל חוג י דידי ברונ ו ג רונינג כ"

 Heilstrom-ה ח וויתי את  הזרימה  הנפלאה של , המבוא  שניתנה  במפגש  הח ו ג
הייתי מאושרת על הדרך הפשוטה והקלה שבה המנ חה  . דרך גופי וכן חום רב

י שבנו עם  ידינו  ורגלינו  .  תו של  ברונו  גרונינגש יטשל הקבוצה  הסביר  את 
.   הרוחני ולסיפור  חייו ופ ועלו של ברונו גרונינגבתנוחה הנכו נה והקש בנו לת וואי

, Heilstrom-ב בברור יכולנ ו לחוש  ;  אך זאת היתה  יותר מ אש ר רק שיחה
.   האווירה  היתה  מאו ד נעי מה ו מלאת  אהבה.  האנרגיה הרוחנית  שעליה  שמענו

והיו  לי אותם  , סבלתי  ממי גרנ ות במ שך שנים. Regelungלמחרת  חוויתי  
מאז אני  . עם לא היתה הרגישות ה רגילה לאורלמרו ת שהפ , הסימפטו מים

ה חלמתי  משנים  של  סבל  ,  אז לא חר שה געתי ל חוג.  חופשיה ל חלוטין  ממי גרנות
 . מאז לא היתה  לי התקפת מיגרנה נו ספת.  תוך יום אח ד

ב דיוק כפי  , אני מגיעה  למפגשי ה חוגי ם באופן קבוע  וגם  מתכוונ נת בבית"
ך זו  אני  מקבלת הרב ה אנרגיה  ו בדר, שברונו גרונינג  לימד  אותנ ו לעשות

אני חושבת שזה נהדר ש אנשים יכולים בדרך זו .  שעבורה לא שילמתי דבר
וללמו ד  , אך הנשכחות,  לקבל הנחיה חזרה לאמי תות הרוחניות העתיק ות

,   זו נתנה לי המוןשיטה.  להשתמש בהן עבור עצמם ו אחרים בחייהם היומי ומיים
  6."ולכן אני דובקת  בה
 מפגשי  החוג  מהווים  מקור לכוח ה מ חדש את  מלאי הכוח  ,םעבור אנשים רבי

המתרו קנים  במהלך ש גרת  חייהם ,  הרוחני והאנר גיה הג ופנית הנחוצים
ב ט חונם  ואמונ תם בעזרת  אלוהים  מג ביר את יכולתם  להחלים   . היומיומית 

אם הי יתם מ סתכלים על  חתך  האנ שים המ גיעים למפג שי  .  ולהתגבר על  קשיים
כל , הייתם רואים שהם מגיעים מכל תחומי ה חיים, ינ גחוג ידידי ברונו גרונ

 .  וכל קבוצת גיל, כל לאום,   אמ ונה דתית/כל ד ת, מקצוע
ערך כשאנשים נאספים כיו ם להפוך החלמה  -ברור שאין זה עניין פעוט א ו  קל

כך שהם יכולים לשחרר עצמם מכל בעי ותיהם  , האדם-לזמינה עבור רעיהם בני 
כדי לעזור לאנשים א חרים להובילם לדרך . יםידי הפעלת כוח וי דע נשכ ח-על

אלא גם אמצעים  , נ דרש לא רק זמן בלתי מב וטל, הרוחנית בדרך א חראית
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,   משמ עי-אך כפי שברונו גרונינג  תמי ד הדג יש באופן חד , כלכליים מתאימים
יש  ל שמור ולכב ד את   חופש  , בנו סף לכך.  אסור לעזרה ז ו להיות  תלויה  בתשלום

ש  לעלות על הדרך הרו חני ת או להרגיש כבול א ו  אסור להכריח אי. הפרט
 .מחוייב  לחו ג הידידים ב דרך  כלשהי

 : גרטה הויזלר
 כי אף  אח ד ב חו ג הידידים  אינו מ קבל  , שאני י כולה לומר, אני במי וח ד ש מחה"

עושה ז את בא ופן , מי  שרוצה לעזור .וה דב ר כולל אותי, תשלום עבור ע בוד תו
כל  העבו דה ב חו ג הידי דים  . ת  והמ קצועיתה האישי/התנדבותי  ובנו סף ל מח וייבות ו

 7."מבו ססת על  תרומות  התנדב ו תיות
-הת ניסיון מ ספיק לגבי פעילות /ת מנחה בעל/על כל קהילת חוג אחראי

Heilstromלה עוזרים/יש לו. תוכל  לייעץ לידידים השייכים לקה ילה/ כך שיוכל   ,
,  ת אנשיםכך שהעבודה הדורשנית של  טיפול בקהילה היכולה לכלול כמה מאו

 . יכולה להתבצע ביעילות וכי אות
 : גרטה הויזלר

בשום פנים ואופן אין  פירושה להחליף את  , העזרה שאותה  אנו  מציעים"
בדיוק כפי  , עם רופאים,  ע ד כמה  שניתן, אנו רוצי ם לעבוד. עבודתו  של רופא

.   שברונו גרונינ ג עצ מו  קיווה  שיוכל לעבו ד בשית וף פעו לה עם מ קצוע הרפואה
חלק  מאלה ה מחפשים עזרה   ,  אך ל מרות זא ת,  הנפלאות  באמ ת ק ורותההחלמות 

זה שונה  . מה  זמן למשך א ו יא לצו להמשיך ליטול תרופות, עדיין זקוקים לניתוח
כן   , אך שוני זה  אינו קשור בע ובדת  היותו א דם טוב  או רע יותר, עבור כל אחד 

האדם  -ברונו  גרונינג  פשוט רצה ש בני .  אין עליו לחו ש לח ץ ל חוו ת החל מה
ויגלו  מ חד ש  , ייצרו  קש ר מח ודש  עם האנרגיה  הגו אלת שלו, ו לאלוהיםקשיבי

מבלי להמשיך  לדרוש מבוראם  את העזרה  המיוח דת   , יכול שלו-את הכוח הכל 
 8."בה הם חש בו כי יש להם צור ך

ישנן .   מאו ד מרשים,מה ש חוג הי דידים השיג  בכ מה שנים ללא עזרה  חיצונית 
ב הן זמינה עזרה   , רמניה  ובמדינ ות ה מקיפות א ותה קהילות  חו ג ב ג170-למעלה מ 

,  חוויו ת בעלות  ערך, פירסום  מס מכי ם. בנוסף  למבוגרים, לילדים ולצעירים
וזמין ,  נלווהCDיח ד עם , י וצא חמש פע מים בשנה, חות החל מה" ממצאים וד ו

,  אי סוף  מידע ו הדפסת  החו מר, העב ו דה הדורשת  הפקה. במפגשי ה חוג  ב חינם
ידידים רבים עורכים , בנו סף לכך. ידי הידידים-בה עלמבוצעת ב מ סירות ר
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תו שיטנסיעות למר חקים ב מטרה ל בקר את אלו הזקוקים לעזר ה ולספר להם על 
 . של ברונו גרונינג

חוו תה החל מה כשהיא למדה על  , שה יא פורטוגלית, .מ ס) 29(מריה גרידו 
  , כרוניתדלקת  כליות ו שלפוחית שתן ה יא החלימה   מ.  תו  של ברונו  גרונינגשיט

. בעיית גב מ מנה סבלה במ שך כמ ה שניםמוכן , עשרה שנה-שנמשכה ארבע 
היא יכלה לרא ות טו ב  מאו ד ללא  משקפיה  מספר  חו דשים לאחר  , בנוסף  לכך

ב דיקה  חוזרת  הראתה שראייתה  חזרה . והפסיקה לה רכיב אותן,  שהגיעה לח וג
 . עבודה יכל לעזור לעמיתיה לHeilstrom-שההיא גם  גילתה . להיות מושלמה 
 : מריה גרידו

ע מ יתה פורטוגלית צעירה  סיפרה לי על שו מה ב גודל  , לאחר ש חוויתי ה חלמה "
,   ללא ידיעתה. מטב ע פני על רגלה השמ אלית שגדלה בה תמ דה ב מהלך השנים

כך היא סיפרה לי בתדה מ ה כי השומה  -ז מן  קצר אחר . ביקשתי עזרה ע בורה
היא מיד ציינה ש בעלה  ,  גכשסיפרתי  לה בקשר לברונו  גרונינ! נעלמה לחלו טין

הופ יעה פריחה על כל גופו , ב רגע שהיה במ גע איתם. היה אלרגי לחומרי ניקוי
הוא הגיע למפגש ה חוג הראשון שהנ חיתי  . שגרדה בצורה בלתי נס ב לת

 .כך הוא החלים לחלו טין-וז מן קצר אחר , בפורטוגל
כמה   טסתי  לשם ל, כיון שידידים פור טוגלים  ביקשו  ממני  לבקר  בפורטוג ל"

.  כפר קטן בצפון הכולל כארבע מאו ת תושבים, לטונ ג רה, 1992ימים בנוב מבר 
,  ח מישים אנש ים שרצו לשמו ע על  ברונו   גרונינג הגי עו ל מפגש,  ביום הראשון

 וקרו  Heilstrom-בכולם חשו  מיד . וחמישים נו ספים הגיעו ביום המחרת
 . זה בא מת היה נו גע  מאוד ללב; החלמות 

יום למ חרת  הגעתה  ,   צ ליעה וסבלה  מכא בים  חזקים שהלכה עם 65אישה בת  "
יכלה  'היא   סיפרה לי שהיא  , מלא ת א ושר.  לחוג  היתה  חופשיה ל חלוטי ן מכאב

 ' . ללכת שוב כבחורה צעירה
גבר די צעיר שהיה לו פצע פתוח שלא החלים ברגלו במשך קרוב  , .מנואל ס"

ת וך  בהתאם  להצעתי שם עליו ת מונה  ש ל ברונו גרונינ ג ב, לשלוש שנים
כך -ויום  א חר , ל מחרת  הת חבושת  היתה  מלא ה מו גלה. התחבוש ת ל משך הלילה

 . הפצע נסגר
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יכלה כמעט  לישרן מספר ימים , שידיה היו נ כות מרומ טיזם, .איסילדה מ"
 . דבר של א יכלה לעשות במשך  שנים,  לאחר הגעתה ל חוג

ואנ י יודעת מ דוע כל כך  , יכולתי לספר לכם בקשר להחלמות רבו ת אחרו ת"
אנשים  פשוטים אלה  פשוט  קיבלו  א ת ברונו  גרונינג  כעוזר   . ה קרה כ אןהרב

שהוא  , פשוט  הא מינו  ובט חו  שהוא יעשה  מה  ש אמר, ידי אלוהים-שנשלח על 
. וכך התרחשו כאן דברים שהמו ח פשוט אינו יכול לתפוס. ייקח את מ חלותיהם

תי   א חרי חזר. רוצים לש מוע  עליו, עוד ו עוד  אנשים בפור טוגל  המחפשים  עזרה
אפילו שמע תי ע ל רופא במח וז שלי שהתע ניין וביקש לשמוע  על  , לגרמניה

אני  מאו ד א סירת תו דה על כך שיכולתי לעז ור לאנשי מדינ תי בדרך כל   . השיטה
ח ות החלמ ה אליהם מצורפים מסמכים  "ועתה אני עסו ק ה באיסוף דו , כך פשוטה
 9."כך שעבודה זו  תת פרסם בפורטוגל, רפואיים

מהנ דסת  . מל) 44( לילידת  פולין קריסטנה ווזניאק  אותו הסיפור קרה
היא . פיסיקה במ שך תקופה ארוכ ה-היא  התעניינה במ טה , אלקטרוניקה ב מקצו עה

לכן היא כבר היתה  מוכנה בפני מיותה  . ברייקי הגיעה ל דרגה  שנייהועשתה יוגה  
 :  כשהיא הגיעה  לחוגHeilstrom-ב ומיד  חשה 

ושו ב  ,  קו סמי  הזה כ שעשיתי יוגה שכ בר ח שתי ב כוח האלוהי  ה,עלי לומר"
אנרגיה מה ממ ת  . היה מדהים, אך מה שחשתי כשהגעתי לחו ג, כשעשיתי רייקי

מ עולם לא  . פשוט שטפה את  כל גופי ו השאירה אותי בהרגשת  קלילות ואושר
 10."חשתי כך קו דם לכן

פיטריה עקשנית בין אצבעו ת הרגליים שהתנגדה לכל ט יפול רפואי מאז סוף  
כך קריסטנה ווזניא ק   -זמן קצר אחר . כך- נעלמה  חוד שיים אחר,שנות השישים

והיא החלה   , חשה דח ף לספר לאנשים בארץ מולדתה ב קשר למה שחוותה
היא  השלימה  שני סי ורים , בינתיים.  השיטלתרגם לפולנית את  ספר ה מבוא  ל

חוותה  הח למות  מרשימו ת לאחר   ,  כמו  מריה  ג רידו בפורטו גל, וכך, בפולין
 .   ברונו  גרו נינג לקהל שםת ו שלשיטהעברת 

גרטה הויזלר הוזמנה  , בקונ גרס העול מי  לריפוי רוחני בבזל, 1992-ב
הוא רצה להכיר . ידי סגן נשיא איגוד הרפואה העממית ברו סיה-למוסק ווה על

  11.לרוסים את שיטות  הריפוי של ברונו גרונינג
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,  בריטניה,  בלגיה, או סטרלי ה, באופן מפתיע  הריעו להן גם  נציגים מה ונגריה
ואחרות בקונג רס האספרנטו העולמי   , פולין, אירן, נורבגיה, ליטא, בולגריה
 12 .1991-בוינה ב 

 : גרטה הויזלר
ברור ב ובז מן האחרון נראה ,תו  תיסוב סביב העולםשיט ברונו גרונינג חזה ש"

עומס  העבודה מ משיך לגדול  . אך  יש לנו גם בעיות. שזה באמת מה ש קורה
וההוצא ות ההת חלתיות ב מדינו ת עניות   , נדלה  של עוזרינולמרות המ אמץ  הבלתי 
ידי התרומו ת  -בקושי  מ כוסות על , רק להזכיר שתיים מהן, יותר כרוסיה ופולין

אפילו  ,  א ך מאז  שהכרתי לראשונה  א ת ברונו  גרונינג.  הכלכליות שאנו  מקבלים
 13."אז גם כאן נ מצא א ת הדרך. המצבים הנואשים בי ותר תמ יד נפתרו

נעשה  להביא את  פוע לו של ברונו  גרונינג  , ל מה שניתן לע שותבינתיים כ
 . לתשומת לב הציב ור

אך  , ברונו   גרונינג סיפר לח בריו שברצ ונו לכתוב  ספר, זמן קצר לפני מות ו
,  נמצ א דף עליו כתב כותרת, בארכיון, מאוחר יותר.  הוא לא הצליח לעשות זאת

 גרטה הויזלר לקחה  1984-ב . וכמה  פסקאות של טקס ט, רשימת נושאי פרקים
על עצמה את התפקיד של השלמת הפרוייקט לאחר ש נהיה ברור כי אף אחד  

אף מוציא לאור לא הסכים , אך כשהספר הושלם. אחר לא רצה לעשות זאת
זאת היתה ההתחלה  . וכך היא החליטה לפרסם זאת בעצמה, לקבל את כתב העת

הולך וגדל של כתבי שהוציאה תחת י דה מג וו ן , של גרטה הויזלר הוצאה לאור
 .  עת על ברונו גרונינ ג

מ בוא  כ תב העת  שלה , ל משל; ספרים אלה מת ורגמים  גם  לשפות א חרות
 .  שפות16-כבר הופיע בל מעלה מ ) 1992 (ת ו של  בר ונ ו גר ונינגשיטל

חו ג הידידים נ מנע  מהוצאות  בית הוצאה  , בכך שהיתה לו הוצאה לאו ר משלו
 בית ההוצאה לאור מפיק חומר פרסום   ,בנוס ף לטקס טים כתובים. לאור מקצועי
אך חלק  הארי של העבודה נשאר ה תיעוד הזהיר של דו חות   , 14ומפיק מ וסיקה

לתע ד את  , עוזרים עוב דים עם  אלו שהחלימו, ב קהילות הח וג ה שונות. ההחלמה
ה תקד מות  המ חלה ע ד ה געתם   , הטיפולים שלהם, הדיווחים  הרפואיים הראשונ יים
העבוד ה  . ח ה בד יקות החוזרות " כך בתוספת ד ולחוג והה חלמה שבא ה בעק בות

,   קלה לקריאה וניתן לה בינה בקלות  עבור  אלו ה חד שים לריפוי הרוחני
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חות  אלה על  " כשהרופאים בחו ג הידידים   ביססו  את ה מס מכים והת וכן של דו
 . קריטריון ההיסטוריה הרפוא ית ברפואה הקונבנציונלית

מצרפים הערות  ,  חות"  ה דובודקים  את)  6רא ה פרק (הידידים ב חוג  הרופאים 
חות  ותוצא ות  מב דיקות רפואיו ת שנעש ו  " מ וסיפים דו,  וכשהד בר ניתן, רפואיות

כש חוג   . ידי רופאים עצמאיים שאינם קשורים לחוג-לפני ואחרי ההחלמה על 
ה וא  מתוייק  בארכיו ן תחת השנה  בה  קרתה  , ח  ה החלמה"הרופאים אישר את דו 

 תיקים רפואיים כבר הופיעו בספר אך,  העבודה עדיין בחיתוליה15.ההחלמה
Das Heil erfahren, das ist Wahrheit ,תיקים . שאותו ערכה גרטה הויזלר

 .   ב ספר זה9רפואיים גם הוצגו בפרק 
 שתינתן ת קווה  לאנשים המחפשים  ,כמות העב ודה הא דירה הזו  נחוצה כך

ץ גם  הכל נחו .  אלוהים– כי גם הם יחלימ ו בז כות הגדול  מכל הרופאים  ,עזרה
כתגובה להתקפות  הגלויות  מ חוגים ש ונים שנראה כי חשי ם איום על האינטרסים   

 .שלהם
ישנם ;  האדם זוכים להחזרת  בריאותם בעזרת אנרגיית הריפוי-אך לא רק בני 

 לעיתים קרובות ישנם גם   16.חיים וצמ חים-חות  לגבי ה חלמה  שח וו בעלי " גם דו
א ו  , ו  מקום  מ גוריםח ות  עזרה המ תקבלים  מאנשים ה מחפשים  עבו דה  א"דו

חות הללו עוזרים לבנות   " כל הדו. שניצלו ממצבים מ סוכנים ב חיי היומיום שלהם
 17.תמונה של כו ח אדיר שש וב  הועמד  לרשותנו דרך פועלו  של ברונו גרונינג

ה ת פקיד החש וב ביו תר , מתבה ר שעבור אנשים כיום,  לאור מאורעות  אלה
האדם  -רק  ב דרך זו יכולים בני . הוא ליצור מח דש ק שר עם  הכוח הרו חני האלוהי

להתחיל להשיג השפע ת ה חלמה  על ס ביבתם  ולהפוך לברכה עבור  רעיהם 
רק אלה השואפים  ליצור קשר זה . החיים-הכוללים את הצמחים ובעלי , היצורים

יכולים להיחשב   מציאותיים ב מובן ה אמיתי   ,  והולכים בדרך ה אותנ טית ש ל הרוח
המולת  העולם  הזה ופקחו  את  עיניהם הם הת עוררו  מח לום רע של . של המלה
.  ו עתה  מצטרפים ל עבודה  של הכוונ ת ה מירוץ  האנושי ש סטה  מה דרך, למציאות

תזכה  " א דם שלא הוערך נכונה"המורשת של , בעת יד, אני מאמין שב דרך זו
 .לחשיבות שלא ניתן לאו מדה 

 : ברונו גרונינג
,  או מר לכםאני . כאב וס בל שלא ניתן לר פאו, כרגע אתם  חווים  חו סר  מז ל"

 !אני  קורא לכם לשנות את דרכיכ ם' ! אל תשקע ו עמ וק יותר'
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אין ,  בדרך ז ו אין  חוסר  מזל.  עזבו  את  דרך הס בל וק חו   את הדרך  האלוהית"
זאת  הדרך המו בילה חזרה   .  הכל טוב. אין ס בל בלתי ניתן  לריפוי, כאב

 18."לאלוהים
 



Ich helfe weiter 

 אני ממשיך לעזור
Grete Häusler 

 גרטה הויזלר
Feierstunde zum 33. Todestag Bruno Grönings in Dillenburg 

 חגיגה בדילנבורג לרגל שלושים ושלוש שנים למותו של ברונו גרונינג
„Die Mutter Erde wird dennoch gerettet sein.“ 

 ."אף על פי כן אמא אדמה תינצל"
Mein Tun und Wirken… 

 :ישנה רק מטרה אחת, לכל מה שאני עושה, לכל עבודתי
 חזרה, להנחות את כל האנשים על פני כדור הארץ

 ,לדרך הנכונה
 .לדרך האלוהים

 . בשינוי הגדול/לזאת אני בדיוק מתכוונן במהפך
 .האדם יהיו שוב בריאים-אני מרפא כדי לוודא שכל בני

 .ואהבת לרעך יותר מאשר את עצמך
 האדם יכולים -בני, רק דרך מעשיהם הטובים

 .ם אלוהיםלהפגין שהם חיים ע/להראות

 1950,  באוקטובר11, גרפלפינג

 גרונינג
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 9פרק 
 חות החלמה מתועדים "דו

חות מ קוריים שפורסמו בעבר ב ספר " דלהלן קטעים שעברו הגהה  מתוך דו
Das Heil erfahren, das ist Wahrheit ,בליווי הערות  , שערכה גרטה  הויזלר

 .הסופר

פגם מוחי (החלמה מנזק מוחי 
 )מילדות

 מריה ויידיג  מח וג ס אוארלנ ד -ח  של אווה "דו
 1.מפגם  מוחי  מילדותבקשר להחלמ ת בתה  

סבלה  ,  29שעכשיו  ה יא בת , סוזן,  בתי.  1
הרופאים אינם   .  מפגם מו חי  מילדותה ה מוק דמת

יכול להיות , בטו חים מתי ה חלה הבעי ה שלה
 . שמלידה

 .   היתה לה נכות קשה
היא  יכל ה לל כת  רק   באי טי ות   על  קצ ות  אצ בע ות יה  

 . ל ע יתים  קר ו בו תכך  ש היא  נפל ה ,  כשכפו ת  הר גליים  הי ו  מ ופנ ות   כלפי פנ ים
מ  " ק2-3היא התלוננה על חולשה בזרועותיה וברגליה ויכלה ללכת רק 

;   הי א לא יכלה להרים את זרועה הימנית מ עבר לראשה.  בשעה ואז רגליה  קרסו
זרועה הימנית היתה נפוחה   .  ליבש או לסרק את שערה, היא לא יכלה להתרחץ

 . מרפק  טניסעה  זו היה המונ ח הרפואי לתופ; במשך שנים ו גרמה לה לכאב  רב
א צבעות ידיה וה מפרקים נעו  בהגזמה  ולחיצת ידה  .  לא היה לה כוח בידיים

היא יכל ה לכופף את כפות ידיה כל  כך אחורה שאצב עותיה  .  היתה מאו ד חלשה 
 . נגעו בא מותיה

במיו חד  בכף  ידה  , היא ס בלה מהתכו וצויות שרירים ,  עקב הפגם  המו חי
אות ו דבר  .  כף יד ה התכווצה  סביב הסכין, שהוכשהיא ניסתה ל חת וך מ.  הימנית
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:  קרה כשהיא ניסתה לס חוב   תיק או לתפוס א ת ידית ה דלת בזמן העלייה לרכבת
לעיתים קרובות  ; כף ידה התכווצה  סביב  כל  מה שה חזיקה והיא  בכתה  ב פניקה
 .היה עלי לפתוח אותה  בכוח  כדי לשחרר את א חיזת אצבע ותיה

אך ה סרט  ,    היא  ידעה  איך לע שות זאת. היא מאו ד ה תקשתה  לקשור  סרטים
כיפתור כפתורים היה פשוט .  היה מאוד רופף כיון שהיא לא יכלה להדק אותו

היא יכלה להיאבק עם ציפת שמיכ ת נוצות במשך ל מעלה  .  קשה מדי ע בורה
 . ממ חצית השעה ע ד שהרימה   ידיים בתסכול

,  ה כוח  ביד זוכיון שלא  היה ל.   נדרש מא מץ א דיר עבורה לכ תוב בידה  הימנית
,  שלעיתים קרובות הוא  החליק מבין אצבע ותיה, היה לה קושי להחזיק בע ט  שלה
ה לכיתה /כף ידה התכווצה סביב העט כך שחבר, ועד שהגיעה לשורה השלישית

 . ה לשחרר את אצבעותיה/היתה צריכ/היה
א סרה , היא מעולם לא למדה לכתוב  בידה השמאלית כי סבת ה שגידלה אותה

:   כך שהיא פיתחה את הטכניקה הבאה.  הספר- שאסר על כך ביתכפי, על כך
היא  היתה   , אחרי שכתבה  שורה א חת  או שתיים והתכ ווצות ע מד ה להתרחש

, כשהיתה לה הכתבה.   מניחה את ה עט וניערה את  ידה למנוע את ההתכ ווצות
 .  לעיתים קרובות היה עליה ל פסוח על  מילים כדי לשמור  על הקצב

 הירך יצא ממקו מו כשעשתה  פעולות כגון כניסה לעיתים קרובות מפרק
כשעשתה תנועות  מס ויימות ב מהלך בדיקה   , תז וזה בלתי זה ירה, לאמבטיה
הד בר גרם לה  לכאבים עזים   .   או  אם כף  רגלה ה ח ליקה מקצה  ה מדרכה, רפואית

היא יכלה להרים רק .   ורק תנועה מהירה נכונה ה חזירה אותו שוב למ קו מו
הי א יכלה להרים .  ללא  תחו שת כ אב)  מ עלות30-40 (במקצת  את ר גלה הימנית 

 . מ  מהקרקע"   ס30את רגלה רק בערך 
, היא התכופפה קדימה כשהלכה.  במהלך השנים השיתוק גרם לה לפתח גיבנת

 .סנטרה לא יכל להמשיך בתנועה.  ויכלה לסובב את ראשה רק עד כתפיה
וטופלה  ,  במשך שנים  היא עש תה ה תעמלות רפואית  והתע מלות  עבור נכים

הגיבנת  הפכה לפחות בול טת וה גב  ;  התוצאו ת  היו בינוניות.   ידי פסיותרפיסט-על
 .הי רך לא השתפרה כלל/אך התנועתיות  של האגן, היה ישר יותר כשהיא הלכה

אפילו  ; היא סבלה כל חייה מח וסר  שיווי משקל, כתוצאה מהפגם המו חי שלה 
מה  שגרם לנזק המיני סקו ס  ,  היא ת מיד נפלה ימינה.   דחיפה קלה  גרמה לה ליפול

 . ברך זו  בדרך כלל היתה נפוחה ו גרמ ה לה לכאב מת מיד.   בברך הימנית שלה
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והיה עליה  תמי ד  לנעול נעליים רחבו ת  ,  בנוסף  לכך היה לה פלטפו ס  חמור
 .עיו ות כפות  רגליה גרם לה לכאב כשהלכה, כ מובן.  במיו חד

עיות כפל והיתה לי  היא יכלה רק לע שות  ב.  היו לה קשיים ג דולים ב חש בון
 .פה-תחושה שהיא  למדה  את לוח   הכפל בעל

לעיתים ק רובות היו לה כאבי  .  במשך  שנים היא סבלה  מקיבה עצ בנית.   2
 . בטן והקא ות

מכל שינוי  , מ מעליות, מ סערות, מהח ושך: היא פחדה מד ברים רבים.  3
 . מנסיעו ת בר כבת ומשהייה לב ד,  מזרים, רוטינה

שמענ ו על ברונו  גרונינג  דרך  מו דעה  ,  1989,  ר בנוב מב9-ה , ביום ח מישי
 .   בעיתון

מיד התקשרתי ל מנחה  מקו מית של חו ג ברונו גרונינ ג  וביקשתי להשתתף  
 . ק בענו להיפגש ביום שני שלא חר מכן.  בהרצאת מבו א

-מיד התחלנו להתכו ונן ולהפנים את ה, לאחר שיחת הטלפון הראשונה
Heilstrom ;אך  מנח ת החו ג הציעה שנע שה  ,  בואזה היה עדיין ל פני הרצאת המ

 .ד ברים שפשוט לא  יכולתו להבין, דברים נפלאים החלו ל התרחש.  זאת
המרפק  הימני   של סוזן ה חל לע שות  ,  באותו  היום  שצלצלתי למנחת  ה חוג.   1

  13הוא נהיה די נוקשה  ואז פשוט נעלם מרפק הטני ס  ממנו  סבלה במ שך .  בעיות
ז את זרועה הימני ת בחופשיות  ולהרימה  בעקב ות זאת היא י כלה להזי.  שנים

סוזן הבחינה   .  משהו  שהיא לא יכלה לעשות במשך שנים, אפילו מעבר לראשה
 .בכך בעצמה  וסיפרה לי על כך

כפות ידיה נהיו  .  היא יכלה גם להשתמש  בכ פות ידיה בבי טח ון רב יות ר
בעות   היא  כבר לא י כלה לכופף את אצ.  חזקות  יותר וא חיזתה נהייתה  חזקה  יותר

שבעבר היתה כל  , הפרקים של  כפות ידיה התחזק ו ולחיצת  ידה, ידיה אחורנית
עכשיו היא יכולה להשת מש  !    היא למעשה  הכאיבה לי–הת חזקה  , כך חלשה

היא אפילו   ; היא יכולה לקשור סרטים ולהדק אותם;  בידיה באופן תקין לחלוטין
 . יכולה לקשור בביט חה שרוכ י נעליים

כשהיא מחליפה  !  והע וויתו ת בזרועה הימנית פשוט נעלמוהשיתוק בזרועותיה 
היא יכול ה עכשיו להתמו דד ללא שו ם בעיה עם הכפתורים  ,  את סדיני ה מיטה

 .משהו ש בעבר היה בלתי א פשרי, הקטנים בציפת ש מיכת הפוך 
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היא יכולה לחתוך בשר בסכ ין בידה הימנית ולהשתמ ש ב מהלך הארוחות  בכל 
ולה אפילו להוציא את  הכלב להליכה ולהחזיק   היא  יכ.  ם כפי שצריך"הסכו

 . בחוז קה,  בידה ברצועה
הי א  יכ ול ה  לר דת   .   הי א כ בר  ל א  ס ו בל ת  מ הת כ וו צוי ו ת  ח מ ור ו ת  בכ ף  י דה  ה י מנ ית 

 . ול על ות   מ ה חש מ לי ת  ו מ הרכ ב ת  וה יא   או ח ז ת  ב בי ט ח ון   בי די ת  כ שה יא   עו שה  ז א ת
!    לא יכולתי להא מ ין למראה עיניי-אדמה   -היא אפילו יכולה לקלף  ת פוחי

אך בז מן הא חרון היא קילפה קערה מלאה  , בעבר היא לא יכלה לקלף א פילו אחד
 .לארוחת הצהריים

היא אוחזת ב עט ב חוזקה בי דה הימנית  .  אין לה כבר שום קושי בכתיבה
וכותבת שורה א חרי שורה  ועמו ד א חרי עמו ד מ בלי  לעצור עקב ח ולשה או  

 . התכווצויות
-רק התכו וננו והפנמנו את ה .  אכל ההטבות הללו קרו לפני שיחת המ בו

Heilstomכפי שנאמר לנו בטלפון . 
עור  פניה של סוזן היה רדום  וה יו לה כאבים חז קים , בהרצאת המב וא עצ מה

האמנ ו שזהו   .   כך היו לה כאבים  בראש-אחר .  בשתי רגליה וכפות ר גליה
Regelung שיוביל להחלמה  . 

היא  !"  ני  יכולה לעשותתראי  מה ש א, א מא", למחרת היא  נעמ דה  מולי וא מרה
.   ה חזיקה בכף ר גלה והניחה  או תה על ירכה השמאלית, הרימה את רגלה הי מנית

בז מן שבעבר  , לרגלה היתה תנועה מלאה  ו היא יכלה להרים אותה ללא הגבלה
, אותו ד בר היה עם רגלה השמאלית.  מ" ס30-היא לא יכלה להרימה יותר מ

מאז היא יכולה .  שר את הי מניתשבעבר היא יכלה להרימה רק מעט יותר מא
לא רק ללכת על   , לעשות תנועה  מהעק ב לאצבעות, כלומר, ללכת באופן תקין

 . קצות האצבעו ת כבעבר
היא יכולה לע שות את כל התנ ועות  .   הירך שלה כבר לא יו צא מהמ קום/האגן
תנועות  ,  בעבר.   להיכנס לאמ בטיה   ולסובב  את רגלה לכיוון זה   ואחר, הרגילות

היא גם .  אך זה כבר לא קורה, ו גורמות לה ליציאה מידית מ המק וםשכאלה הי
 .ללא כל כאב, יכולה להזיז את האגן בהתא ם לרצונה

היא  .  במיו חד  בגבה ,  יום לאחר שי חת ה מבוא  היו  לה כאבים חזקים  בכל גופה
וזמן  מה לאח ר מכן גילינו שהיא , Regelung-האמינה שהם היו כתוצאה  מה 
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היא יכלה לס ובב   את ראשה כך  שהסנ טר .   י בנת  נעלמהיכלה לעמוד ישר  ושהג
מדד תי  אותה ו גיליתי שהיא היתה  ג בוהה בש ני סנ טימ טרים  .   עבר את  הכתפיים

 .בהשוואה לקו דם לכן
אך היא החזיקה  באמונתה  ובט חה  ,  התחיל בכפות  רגליהRegelung-אז ה

לא .  ותטביעות כפות רגליה בשלג היו תקינ, כשהכאבים  פחתו.  בברונו גרונינג
כיום נעליה  ה ישנות הרבה יו תר מ די  .  היה עוד  פלטפוס כפי שהיה  קודם  לכן

בזמן שבע בר  , היא יכולה לנעול מגפי בוקרים צרות ומחו דדו ת.  גדולות עליה
 . מגפיים כאלה היו צרות מ די  עליה

ש בו ע  לפני  ש קר אנו   בע ית ון  על  .    גם  ב עי ות   שיו וי  ה מ שקל   של ה פ שו ט  נ על מו 
הי ה  עלי ל א חו ז ב ה  .   ה ספר-יא  רצת ה לל כת  על ה קו רה  ב חצר  בי ת ה , ברו נו  גר וני נג 
 . " הי יתי  רו צה ל עש ות  זא ת  בע צמ י י ום  א ח ד:  "ו הי א ה בי עה  א ת ה מש אלה ,  ולע זור  לה

היא הלכה  על הקורה בכוחות  , בדיוק שלושה ימים לא חר הרצאת המבוא
 . ו מאז לא היו לה כלל בעיות שיווי  משקל, עצמה

 . ה  מהרצאת ה מבואכמעט כל הה חלמות  קרו תוך  יממ
ברחוב היא  מצטר פת למשחקי הריצה  .  עכשיו סוזן הולכת באופן  תקין

בע בר היה עליה לעמו ד בצד   .  כשבעבר היא יכ לה רק לצפות בהם, והקפיצה
עכשיו הי א יכולה להשתתף  בכל  ;  והילדים נהגו  ללעוג לה  עק ב דרך הליכתה

 לב שהיא אפילו האנשים בכפר שמו.  המשח קים והיא מקובלת ע ל כולם
 . מתנועע ת באופן שונה

בעבר היא יכלה רק ללכת במשך שעה ואז היה  .   גם רגליה חופשיות משית וק
,   עכשיו היא הולכת  עד ארבע ו חצי שעות.  עליה להפסיק כי רגליה היו חלשות

 ! גם במעלה ההר
ועושה קניו ת  , דבר  שבעבר היה בלתי אפשרי עבורה, היא מחלקת עית ונים

רוב הזמן היא משת משת בא ופניים ויש לה עגלה לשאת .  נועבורנו ועב ור שכני
,   במ הלך חג  המ ולד.  הי א סו חב ת מיכלים של מים  מינרלים.  חפצים גדולים

 . המילים נעתקו  מפי.  מ "  ס180היא הגי עה הביתה ע ם עץ אשו ח בג ודל , 1990
בעבר היה עלי לעשות את כל העבודות הפיסיות ב בית ב כוחות עצ מי כי היא 

בדיוק כפי שעושה אדם , כיום היא מטפלת בכל.  יכלה לעשות דברבאמת לא 
 .צעיר בריא
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בזמן  .  קרה מ שהו ש הדהים אותנו, בערך שישה חודשים לאחר  שהגיעה לחוג
סוזן תפ סה ע צמה  מחש בת  את  מחיר  המצ רכים בזמן שהם  הופיעו   ,  שהיינו בקניו ת

כולה לעשו ת  והיא נ דה מת שהיא  י'  עכשיו יש  לה  ספר חש בון לכיתה  ד.   בקופה
 . בזמן ש בעבר היא  יכלה רק לכפול, חיס ור וחיב ו ר בראשה,  פעולות חילוק

סוזן קיבלה  החל מה  מבעיו ת הקיבה  ,  ב מהלך  מפגש ח וג,  בנוב מבר11-ב .   2
 . אך  מאז לא היו לה  עוד בעיו ת, היא גיהקה לכל אורך  המפגש.  שלה
ת  והיו ותרות  נ סיע ות ברכב, סערות ,  חושך.    גם הפו ביות  והחר דות נ עלמו.   3

היא פשוט  .  אפילו מוות אינו מפ חיד א ותה עכשיו.  לבדה אינם מפריעים לה עוד 
:   הדבר  גם  נגלה בציורים שלה.   ש זהו דבר  ח דש, קורנת מ ביט חון ו אושר

 . לבן הוחלפו בציורים צבעונ יים שמחים-קשקושים בש חור 
.   בהןהיא אינה מפקפקת.  סוזן בוט חת לחלוטין ב מילותיו של ברונו גרונינג

 . עבורה הוא  חי והוא  חבר ה מ שפחה
 . אני מודה  מעו מק לבי לאלוהי ם ולברונו גרונינג ע בור מ קר ה זה

 הערות הרופא
לתאי העצב .  אבני הבניין היסודיות של ר קמת העצבים שלנו הם תאי  העצב

יש שלוחות ארוכות  באמ צעותם הם מעבירים אות ות בצורת אימפולסים   
י עצב המ חוברים י חד בר שת תקשורתית  מס ובכת   מספר גד ול של תא.   חשמליים

שולטים  בהעברת הא ימפולסים למערכת השרירים המוט וריים הרצוניים , במו ח
העצבים המוטוריים מע בירים את ההוראות מהמו ח   .  שלנו בהתאם לרצוננו

בעוד שה עצבים  התחושתיים  מע בירים אל ה מוח  את  המיד ע  ממ קום  , לשרירים
,  ם המוטוריים אחראים על ה תנועות הרצוניות שלנולכן העצבי.  הגירוי ההיקפי

דרך   , סיבי העצב ה מרכזיים יוצאים מקליפת המו ח.   גם המרכזיות ו גם ההיקפיות
שם הם  מעבירים  את האימפולסים  שלהם  , גזע המ וח  ולתוך ע מו ד ה שדרה

לעצבים המו טוריים ההיק פיים התואמים הא חראים  על תנוע ת הזרועו ת  
.  תו רם מעבירים את האימפולסים לשרירים עצמםאלה ב.  'וכו, והרגליים

שיתוף פעולה ותיאום מושל ם של השרירים השונים חיוני עבור כל תנועה שאנו 
ואלה בת ורם תלויים במערכת הב קרה המ סובכ ת הכוללת מספר עצום   , עושים

ואף  , אנו יכו לים לבצע בביטחה, אם מערכת בק רה זו עובדת כראוי.  של עצבים
 . הפעולות  ה עדינות ביו תראת , ללא מחשבה 
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מאו ד רגישים  ודו רשים כמות  מספק ת  ,  בעלי מ ומ חיות  גבו הה ביותר,  תאי עצב
אפילו הפרעות קצרות בא ספקת   .   של אספקת  חמצן כדי לבצע  את תיפקודיהם

החמצן יכולות לגרום לנזק בלתי הפיך המתבטא  באופן גופני כהפרעות 
-ב , הולדתה .  ה של ס וזן ויידיגהד בר ניכר במיוח ד ב מקר.  תיפקודיות  מוג דרות

לרך הנולד היתה בצקת   .   היה  שישה שבועות  מו קדם  מידי, 1964,   במרץ24
היא  גם נזק קה לע ירוי דם עקב  אי התא מת  .   שהצריכה הנשמה  מלאכותי ת מידית

,   בעת ובעונה א חת.   החיובי שלה לשלילי של אמה ועקב צה בת ח מור הRh-ה
 interventricular – שתי עליות  הלב פגם  ב מחיצה שבין(התגלתה בעיית לב 

septal defect( ,  והיה צורך   להאכיל את סוזן  דרך ז ונדה  במהלך הש בוע  הראשון
היא לא הופנתה  , עקב  בעיית הלב   שלה.   לחייה כי היא הכ חילה כשה יא ינקה

 היא נו תחה לתיק ון הפגם 1972-ב .  לפיסיותרפיה במהלך שנת ה הראשונה
  2.במ חיצה שבין שתי העליות

סביר ביותר שהנזק ה מוחי  נגרם בימים הראשונים לחי יה עקב חו סר ח מצן 
הנכו ת ה מוק דמת   , כאשר  הילדה הצעירה  התחילה  לגדול.   בדיוק  לפני הלידה
מ ומ חה כת ב א ת ה דיווח   , 13כשהיא  היתה  בת  , 1977-ב .   התגלתה יותר  ויותר
 : הבא בקשר ל מצבה

סביר להניח שהיא , מת לסוזן ויידיג היתה פגיעה מוחית מינ קותה המו קד "
לא  היו  שום אינ דיקציות לכך  , כשהיא נ בד קה.  נגרמה ע קב  גורמים  חיצוניי ם

ההפרעה במערכת העצ בים המרכזית בילדות   .  שההפרעות היו תורשתיות 
המוק דמת גר מה לליקויים  רבים שבהווה מתב טאים ב עיקר בעיכובים ניכרים 

וכתוצאה  , בשלב זה,  לכ ךבנו סף.  בכל תיפקודי המוטורי קה התחו שתית[...] 
ישנה חולשה ניכרת ביציבה וכן תנועתיות  , מהפרעה במערכת העצבים  המרכזית

מוגברת של ה מפרקים הדור שת התערבות אור טופדית ע בור היציבה וכן עבור  
 3."הטיית הפלטפוס ב שני הצדדי ם

,  נזק מו חי הוא הפיך רק ב מיד ה מאוד  מו גבלת כי בהתאם  לידע הרפואי הנוכחי
ב עזרת  .   אינם יכ ולים להתחדש,  שהם בעלי  התמ חות  גבוהה  ביותר,  צבתאי ע

-פיסיותרפיה אינטנסיבית נית ן רק לנסות להשיג איזשהו  סוג של פיצוי לנזק על 
לפחות באופן , ידי עידוד אזורים א חרים של המוח ליט ול על עצמם  ולפצות

 . על התיפקו דים שאבד ו  או הופרעו, חלקי



390 

למרות , לא הושג כל שיפור נראה לעין בליקויים,  אך במקרה של סוזן ויידיג
עשרה מצבה הרפואי -בשנתה השמונה.  שנים של פיסיותרפיה וטיפול רפואי

 :סוכם כדלהלן

נזק מוחי  (ניכר יותר בצד ימין , tetraplegiaשיתוק מו חי מינקו ת עם "
 4) ."במיו חד  בצד ימין, מינקות עם  שיתוק  בכל ארב ע הגפיים

 משרד הקצ באות אי שר 1983-כך שב, ן ליק וי למידהאובח, בנוסף לכל זאת
 5.שהפגם של סוזן ויידיג הפך  אותה לבלתי כשירה לחלוטי ן להעסקה בתשלום

הנזק המוחי גרם לעוויתו ת  , ש גרם לחולשת זרועותיה ורגליה, בנוסף לשיתוק
ה עוויתו ת הן העצמה פתולו גית  .  בצד ימין שהכאיב ו ב מיוח ד  בכף ידה הי מנית

אירוע  קיצוני יכול  , ב מצבים  מס ויימי ם).  מתח   השריר( שריר של תיפקוד  ה
שניתן לשחררה רק באי טיות   , לגרום להתקשות  מו חלטת  של השרירים

ה דבר נו בע  מ היעדר המ עצור הרגיל ש ל העצבים המ וטוריים  ; ובזהירות
התכווצויו ת מכאיבות  ביותר אלו  .  עקב הנזק למרכז  הבקרה הראשי, ההיקפיים

ג רמו לסוזן למצו קה רבה כ י היא נזקקה לעיתים   , בותהקורות לעיתים קרו 
 .קרובות לעזרה  מאחרים לש חרר את אצבעו תיה המש ותק ות

הנזק המו חי היה גם א חרא י להפרעה משמעותי ת במ ו טוריקה העדינה  של 
,  היתה הפ רעה בקוא ורדינציה המרכזי ת של תנוע ות השריר;  מערכת העצבים

לכ ן כיפתור כפתור ציפת .  יםהמתוא מת ב עדינות  בעזרת  האימפולסים העצבי
היוותה  עב ור ,  שהיא  פעולה  לגמרי  טריוויאלית  עבור  א דם בריא,  שמיכת הפוך

 .סוזן בעיה שאין להתג בר עליה
בו  , 1983-ח  ב "כת ב דו, המנתח הא ורטופדי שטיפל  בה במשך שנים רבות

יציבה  "ו, 7"פלטפוס בולט  בש ני הצדדים", 6"חשד לשבר  בירך ימין"הוא ציין 
עק ב   "הוא גם תיעד מספר ח בלות חוז רות שנגרמו .  pes equinus "8 קצת

    9."חוסר יכולת לש מור על שיוו י משקל
יח ד עם  הגיבנ ת  , תנועתיות  היתר הב ולטת  של  מפרקיה  והח ולשה ביציבה   שלה

של   ) מתח שרירים נמוך(hypotonia -הם עדות ל, שלה והעיוות של רגליה
,    במבט רא שון10.חות  רפואיים" ווהד בר  מתואר  במ ספר ד, מערכת השרירים

אך לעיתים ק רובות ניתן לראות זאת  , הדבר יכול להיראות כסותר  את העוויתות 
, כל זאת.  מוק די ובנזק לבסיס  מרכז העצבים-במקרים הקשורים בנזק מו ח י רב

הפרעות חש מליות  : "ממצאים רפואיי ם(יחד עם ההפרעות ב קואו רדינציה 
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וכן , 13 ונטייה ליפול ימינה12הפרעה בשיווי  משקלמאפיי ן , 11")ודינמיות  ברורות
, 14ח הנ וירולוגי" ש הוזכ ר בדו) רע ד ב עת עש יית תנועות  מכו ונות(נטייה לרעד 

 .שהראה כי המו ח הק טן ניזוק 
,    אפשרי כי זאת אב חנה  שה יא יותר מ תוך עניין א קד מי  מאשר כל ד בר א חר

וח שמנק ודת מ בט  אך אין כל ספק שבמקרה של סוזן נגרם נזק בלתי הפיך למ
ההצהרות המצוט טות לעיל .  דן אותה עד סוף ימיה לחיי אדם נכה, רפואית

 . בברור מראות  את מי דת נכו תה הגופנית
,  ובסוף השנה, 15ע מית עצמ אי אישר עבורי שסוזן החלי מה, 1990בנובמ בר 

בהת אם  ,  1992ב מאי  .   יכולתי  לשכנע את  עצמי  בעו בדה  זו,  יחד  עם ע מית  אחר
ח  "הוא סיכם את הד ו.   זן הלכה לנוירו לוג לבדיקה  חוזרת נו ספתסו, לבקשתי

 :  שלו במילים הבאו ת
 16."אך  חוץ  מזה  אין מוזרויות נוירולוגי ות, נורמליות קלה-ישנה אי"

היא  ,  ל אחר שמנ תחת  אורט ופדית  בדקה א ת סוזן, כמה ח ודשים ק ודם לכן
קצת " ו17"ךידי עיוות  קל  של  מפרק הי ר-צורת הליכה ש נוצרה על"דיווחה  על  

אך היא לא יכלה להבחין , talipes planus" (18(רגל עקמומי ת עם פלטפוס 
בעיוות הניכר בכף הרגל ובהפרעות המוט וריות בירך ימין שהיו ניכרות לפני 

 . ההחלמה
אינה ניתנת לתפיסה ולהבנה מנקו דת  , החלמה ספונ טנית מליק ויים רבים כאלה

משהו  שרק ניתן לכנות   ,  ניסיון  רפואיקרה כאן  מש הו הנוג ד לכל .   מבט  רפואית
,  פילוסופיית חיים חו מרית מעולם לא תוכל להבין איך תיפקודי מוח.  נס

יכולים להשתקם ת וך  ,  שהופרעו ב משך עשרו ת שנ ים עקב  תאי עצ ב שניזוק ו
הדבר , רק כשמישהו מוכן לקבל שהאדם הוא יותר מא שר רק הגוף שלו.  רגע

 . יהיה בר הסבר

בזמן שהחל מו ת , Regelungלק מה הח למות קורות ללא  מעניין לראות שח
נראה לי . Regelung-כפות הרגליים והגב קרו רק לאחר הפעלת ה , הרגליים

,   לא רק הביא לסילוק העומסים הגופנייםHeilstrom-שה, גם מדהים במי וח ד
שנגלו זמן קצר  , אלא גם הוביל לשיפור משמעותי ביכולות הל מידה של  סוזן

 . ו הדבר  ממשיך ע ד היום, וגלאחר שהגיעה ל ח
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 החלמה מפוליארטריטיס כרוני 
 ח  של דג מר דה  מאס טר "דו

 19מחו ג קלן
תחילה  היו לי כאבים   ,  1988בתחילת  
התייעצתי עם מנתח אור טופדי שחש ב   .  בקרסוליים

.  כי נעליי היו האשמות בכ ך ויעץ לי להחליפן
 .   הכאבים נעלמו ב עקבו ת כך

הכאבים החלו   , ןכשנכנס תי להריו, 1988באביב 
ורגליי כאבו  , שוב בפרקי אצבעות י דיי ו בברכיי
,   ע קב  הריוני.   לאחר שעב דתי  במשך  מ ספר שעות
חולים ולעיתים  -היית י בבית, בספט מבר.   היה עליי לשכב במשך זמן  ממושך

הדבר היה כל כך קיצוני .  קרובות היתה לי הרגשה שכל גופי היה נוקשה
 .   במי טהשבלילה לא יכולתי להסתוב ב עוד

,  הכאבים החלו בעורפי ובפרקי אצבעות ידיי, בסוף ספט מב ר, לאחר הריוני
 . בברכיי ובכפות ידיי
ושלוש טבליו ת פרוטקסון  ) Diclofenac(ג די ק לופנאק " מ50הרופא רשם לי 

)Protxon (לאחר שבע ה שבועות הי תה הט בה קלה; ביום . 
 היו פחות ניכרים הם;  הכאבים היו קשים במיו חד  בבקרים וב מזג אוויר גש ום

 . במהלך היום
.   כפות רגליי וכפות ידיי פתאום התחילו להתנפח באופן מפחיד, בנובמ בר

 . ולמחרת  בבוקר הן היו פ חות נ פוחות, קררתי אותן במים  קרים
אך הנפיח ות  , הכא בים היו מ ו פיעים בכפות רגליי או בכפ ות ידיי, מאז ואילך
 . היתה קבועה

 ) פוליארתריטיס כרוני( ראומטי האיבחון הרפואי היה ארתריטיס
[rheumatoid arthritis (chronic polyarthritis)]. 
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ביטלתי  , כיון שיש לכך תופעות לוואי קשות.  הומלץ לי לקבל זריקות זהב
 .   אך סרבתי,  אז ה וחל ט לאשפז אותי למשך  שלוש ה שבועות.  פעמיים את התור

 . מצבי המשיך להידר דר
היה לי .  ד להניח את ידיי שטו חות  על השולחןלא יכולתי עו, 1990מינואר 

להתכופף ולעשות איזשהו דב ר כמו לרחוץ ולתלות   , קושי להרים דברים
היה לי קושי רב להוציא כל דבר מתחתית ארו ן המטב ח ועבו דות הבית   .  וילונות

התעייפתי במהירות  ; הליכה למרחק קצר הפכה לקש ה.  נעשו בלתי אפשריות
 .שה מ ד י עבוריועריכת קניות היתה ק 

הרופא שלי אמר לי שאני , 1990בפברואר .  התפתחו בליטו ת על מרפקיי
 .אחרת  בקרוב לא אוכל ע וד לטפל ב חמש ת ילדיי, חייבת לעשות  משהו 

שהיו  מא וד נ פוחות  מאז  או קטו בר ,  אצבעות  ידיי,  1989באמצע  חו דש  אפריל 
.    טוב יותרויכו לתי לעבוד, פתאום נהיו הרבה פחות נפוחות, שנה קודם לכן

במהלך בי קור אצל .  יכולתי לישר את אצבעותיי כך שהיו שטו חות על השול חן
היא   ובעלה התכו וננו ע בורי  , שמאז  ת חילת אפריל, גיליתי,  ש מיד ט' גב , שכנתי

 היתה Heilstrom-של,  נדה מתי מהע ובדה.  בהתאם לשיטתו של ברונו  גרונינג
זה  גרם לירידה פתאומית וש, עליי השפעה אפילו לפני שידעתי דבר על כך

.     ביק שתי לקבל שי חת  מב וא לשי טתו של  ברונו  גרונינג.   בנפיחות  אצבעות  ידיי
-כשל מדתי   איך להתכוונן ולהפנים א ת ה ,  באפריל21-הדבר התר חש  ב 

Heilstrom ,דבר אותו  עשית י מאז בק ביעות . 
כפו ת ידיי .  פתאום החלו אצלי תגובות  גופניות חז קות, כך-זמן קצר אחר 

בקושי יכולתי ללכת  וממ ש גררתי את רגליי  .  פות רגליי התנפחו ושרפו  כאשוכ
 .  על הרצפה

.  שלא יכולתי עוד לנהוג במ כונית,  היה כל כך חזקRegelung-במאי וביוני ה 
ואפילו הא חיזה בהגה היתה  קשה  ', לא יכולתי להתניע או לדרוך על הקלאץ

ה  על ילדיי לעשות ככל   והי,  א מי ניהלה  את ה בית כמי טב יכולתה.  עבורי
 .  יכולתם

ה כנתי בקושי רב את  .  ביליתי הרבה זמן בשכיבה  ונזקקתי להרבה שינה
לא יכולתי אפילו להכין סלט מבלי לעשות הפסקה ולשכב  ; ארוחות המ שפחה



394 

נזקקתי לכל כוחי  כדי לטפל בשני ילדינו .  אותו  דבר היה לגבי  רחצה.  לנוח
 .הצעירים ביותר

ובפעם  , יכולתי שוב לאג רף את היד.  להשתפר בהדרגהביולי מצבי החל 
,   אצבעות  ידיי  חז רו למימ דיהן התקינים,  1989הראשונה  מאז א מצע  אפריל 

להחזיק  ; יכולתי ללא שום כאב לנהוג  שוב ב מכונית.   וכוחן חזר אליהן בהדר גה
צעד  אחר צע ד  שוב נטלתי  על עצמי  את  .  ולהחליף  את  ההילוכים,  להתניע, בהגה

אך עתה  אני  , ת חילה היה  עליי לתלות את הכביסה על  מעמ ד ק טן.   הביתעבודות 
 . משתמ שת שוב  ב חבלי הכבי סה

קודם לכן לא  יכולתי  .    מאז יולי  גם כפות  רגליי נ היו הרבה פ חות  נפוחו ת
 .ע תה אני יכו לה; לסגור את רצועות  סנדלי ה ב ירקנשטוק שלי

אני יכולה .  הליכותאני גם יכולה ללכת שוב כ רגיל ואני לוקחת  את ילדיי  ל
לאחר שלא י כולתי לעזוב את הבי ת  .  לעמוד ול גהץ ע ד שעה ו חצי  מבלי לנוח 

 . ה תחלתי שו ב לקבל הזמנו ת לצאת, במשך  חודשיים
אני  יכולה לסו בב  את  מכסי  בקבו קי ה חלב  .  הבליטות  על מרפקיי נ עלמ ו
 .דבר או תו לא יכולתי לע שות קודם  לכן, ולפתוח שימ ורים בעזרת פות חן

יכולתי  , ובפעם הראשונה בשישה חודשים,  גם יכולה שוב להתכופףאני
 . לנקות את הדירה

מאז חלפו שלוש שנים ואני  ממשיכה לעשות  את עבו דו ת הבית שלי בהרבה  
אין לי צורך בתרופות ואני אם , לא היו תופעות חוזר ות של ראומטיזם.  מרץ

 . פעילה ומעורה ב חיי ח משת י לדיי

 הערות הרופא

למרות ש היא נגרמת עק ב  , אינה ידועה) CP(ליארתריטיס כרוני הסיבה לפו
ובדרך כלל  , היא  מתב טא ת תחילה ב דלקת  במפרקים  ההיקפיים.  ליקוי חיסו ני

 . הדבר משפיע על ה מט ופל בצורה סימטרית
,  ה דלקת הכרונית  מובילה לנז ק מת קדם  במפרקים, לאורך תקופה  ממושכ ת

  % 70-בערך ב .  רס  בלתי ה פיכיםשבשלביו ה סופיים יכול לגר ום לנוקשות  ולה
נשים .   קורה בין העשור השלישי והשביעי בחייםCP-תחילת ה, מהמ קרים

 .פגיעות פי שלוש יותר מ גברי ם
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הסימפטו מים של הראו מ טיזם הופיעו ת חילה  , במקרה של  דג מר דה  מאס ט ר
ה יתה ירידה מכאיבה בתנ וע תיות בליווית התנפח ות  .  בעשור השלישי לחייה

(הפרקים הגליליים הפנימיים הסמוכים ושל כף היד [ הידיים פרקי אצבעות
proximal interphalangeal and metacarpophalangeal joints (  בשתי כפות

,   הסימפ טומים  הופיעו באופן סימטרי, באופן טיפוסי.  ובמפרקי הברכיים] הידיים
ככל  .   הושפעו  ה מפרקים  גם בברך  ובאצ בעות  יד  ימ ין וגם  בשמאל, כלומר

פרקי אצבעו ת הרגליים   , הו שפעו  מפרקים א חרים, שהתפתחה  המ חלה
אופיינית  גם  .   ו גרמו  לכאבים  חזקים, והקרסוליים התנפ חו והפכו  דלקתיים

שגרמ ו לחידוד ה מו דעות של  , הנוקשות  הברורה של פרק י המטופלת בב קרים
 . הסימפטו מים בת חילת היום

 .ם הכאבים והנפיחות היו  כתוצ אה מדלק ת בפרקים הנגועי
היו  סימנים   ברורים להתפתחות  ,  בנו סף לכא בים ולנפיחות,  1989בתחילת  

שקרו  כשפרקי אצבעות י דיה החלו  להיות נוקשים  וד גמר   ,  הרסנית של ה מחלה
 .דה מא סטר לא יכלה עו ד לפרוש את כפות ידיה על השול חן

הבליט ות הר אומטי ות הן  שינויים ב מבנ ה הרקמ ות ויכולו ת  , בנוסף  לכך
הבליטות קור ות בעיקר   ).  vasculitis( קת  בכלי הדם הקטנים להיגרם עקב דל

ועצם  , מאח ורי הר אש,  עורית מ על נקו דות  לחץ   כמו ה מרפקים-ברקמה  התת 
 .  הזנב

תרופות להפחתת  הדל קת יכלו רק להביא  , במקרה של  דג מר דה  מאס טר
להפחתה קלה של הסימפטו מים ולא עשו דבר למניעת  התקדמ ות נוספת של   

ב תקווה   , הרופאים ה מליצו על  טיפול במל חי זהב , 1989תחילת  ב , לכן.   המחלה
.    שבכך הם ייעכבו את ה חמר ת התקפות המ חלה או לפחו ת יפחיתו את תדירותן

במקרים  מס ויימים  מלחי  הז הב אכן יכולים ל דכא א ת  פעילות המ חלה ולה ביא  
אך יכולות ל גרום  לתופעות לוו אי  חמורות  כ דלקת הע ור וה ממברנה  .  לשיפור
 membranous( וכן נזק לכליות , )dermatitis and stormatitis(ת בפה הרירי

glomerulonephritis( ,היכול אפילו לגרום ל-nephritic syndrome , ספיקת -אי
 aplastic anaemia, agranulocytosis and(כליות ונזק למח העצמו ת  

thrombocytopenia.( 
המ טופלת סרבה  , אל ה  עקב ת ופעות לוו אי מא וד  חמ ורות פו טנציאליות 

 .   מצבה י משיך להידרדר,  לטיפול זה והשלימה עם הע ו בדה שקרו ב לוודאי
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 :  הרופא ה מומ חה ה מ טפל במ חלות פנימיות  תאר  את מצבה כ, 1989-ב
עם נפיחות  ועיוות  , שהתקדם  באופן מ שמע ות י, פוליארתריטיס כרוני ב סיס י"

 , 20"המפרקים
 :  ומצהיר

יות  קליניות כב דות  משקל  ועל  בדיקו ת  נוכחות  מ חלה ז ו  מבו ססת  על רא"
 21."מעבד ה

ניתן לתאר את הירידה הפתאומית ב דלקת ובנפיחו ת פרקי אצבעות הידיים 
כנסיגה  מקרית  של  , ל לא כל שינוי ב טיפול שני תן, 1989שקרתה באפריל 

אך העוב דה המ דהי מה שהדבר התרח ש בזמן ש משפחת ש מיד ט ביקשו  .  המחלה
עליה לתת לנו חומר רציני , שהם התכווננו עבורהעזרה עבור דגמר דה מא סטר  כ

שמצבה   , היא קיבלה את העובדה, במהלך הדיון עם שכניה לאחר מכן.  למחשבה 
והדבר נ סך בה  תקו וה  חד שה שבנסי בות א חרות  ,  השתפר עקב ריפוי  מרחוק 
 .  נחשב כ מקרה ח סר תק ווה

 צופה.  Heilstrom-הגוף הגיב ב דרך טיפוסית  לחלוטין לאחר הפנמת ה 
יותר  , אובייקטיבי יי טה לחשו ב ש זאת היתה דרך התקף  מח ו דש של המ חלה

) Regelung(שת גו בות כאלה , אך זאת עובדה; מאשר חלק מת הליך ההחלמה
וברוב ה מקרים  , תמיד או בחנו  בהחל מה מ מ חלות שונות ל חלוטין ומ גו ונות

 .  בעקבות  זאת התר חשה ה חלמה מלאה
לא חר  ש ד ג מר  דה  .   בע ד  עצ מ הההתפ ת חו ת  הקל יני ת  שב אה   לא חר  מכן   מד בר ת  

ה סי מפ ט ומ ים  , Heilstrom-מא ס טר  הת גבר ה על  הת גו ב ו ת הרא שו ני ות ש ל ג ופה ל 
ל מע לה  מ שנ תיים   מא ו חר   , כ יום .   המ שיכ ו ל היע לם  ללא  כל  צו רך נ ו סף  ב תר ופו ת

ויכ ולה  לטפ ל  שו ב ב ע בו דו ת ה בי ת של ה  ,  אי נה  נו טלת  תר ופו ת, ה יא לל א כ אב , יותר 
היא   עמ ד ה  ו גיהצ ה  ,     בנו ס ף  למ טל ות יה  הי ו מי ות, בז מן  ה א ח רון.    וב ח מ שת  יל דיה 

כך  ה מש יכה   וט א טא ה  את   ה ח צר  והר ח וב  לל א  כל  -ב משך  ל מ עלה   מאר ב ע  שע ות   ו אח ר 
 . ה ד בר  היה   בלתי  אפ שרי  ל חלו טין   קו דם  ל כן; תופ עו ת  שלילי ות 

 :ח של בעלה  מרשים" הדו
 :רוצה להעיד כדלהלן, ריימונד  דה מ אס טר, אני"
היא התלוננה  .    חמור  של ראו מטי זםאש תי קיבלה  וסבל ה מ מקרה, 1988-ב "

כפות ידיה ור גליה התנפחו והיו  לה  .  שהסימפט ומים  מח מירים מ יום ליום
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ה יא לא יכלה להזיז את ראש ה באופן חופשי  ואף היו  .   גבשושיות  על המרפקים
 . לה כאבים כשלעסה

אני  .  ח מותי הגיעה  במהלך השבוע.  היא כבר לא יכלה לנהל את ביתנו"
הכא בים  , ל מרות שנ טלה ת רופות חזק ות.   יכולתי  בסופי  השבועעשיתי כמי טב 
 . המשיכו להח מיר

היא הפסיקה ליטול .  היא הצטרפה למפגש חוג י דידי ברונו גרונינג , באפריל"
, כיום.  מצ בה המשיך להשתפר, במהלך השבועות שלאחר מכן.  את תרופותיה

היא , מ ההיא מנהלת את ביתנו בכוחות עצ, כמעט שלוש שנים לאחר מכן
 22."והיא שו ב  מאושרת, חופשייה מכא בים

לא היה עוד התקף של , ESR-למרות שהבדיקו ת הרפואיות הראו עלייה ב
-ד בר המדבר ב קול רם בעד ע צמו בקשר להשפעת ה , ראומטיזם ב מהלך השנים

Heilstrom  .   למרות שמעת לעת יכולה לקרות נסיגה ספונטנית מ מצבים
ר דה מא סטר היא  יכולה להיות רק שיקול במ קרה של דגמ, ראומטיים כאלה

היא רוצה לעודד  , וע קב החל מתה המ ו צלחת, היא חופשייה מע ומ ס כבד.  משני
  -אנשים אחרים להאמין בכו ח ות הכל



398 

 החלמה מבעיית מעיים מלידה
 ח  של קריסטל שרייבר  מ חוג  קסל "דו

 23ריימ ונד, לגבי החלמ ת בנה
.   ו אך היא מאחורינו עכשי, היתה לנו שנה קשה

  1983,  בספט מבר22-נולד ב , ריימונד, בננו
בתקופה בה הנקתי   ,  ובמשך  חמישה  חודשים

; אך אז זה ה חל.   הכל היה כשורה, אותו
העפעפיים שלו היו מלאי נוזלים ולעיתים קרובות  

 .  מדי הצואה שלו  היתה לבנה  ומסרי חה
ו במרץ  , הרופא שלנו לא יכול היה לתת אבחנה

למרות שלא  היה  ברור ,     נקבע שהיה  לו  חסר  בחלב ון.אישפז  את ריימ ונד, 1984
אך  הד בר  הגרוע ביו תר היה  שלמעשה   המערכת ה חיסונית  שלו  .   איך נגרם ה חסר
פעולתה  הי תה כל כך  מזערית  שהרופאים היו א בודים  לגבי  מה   .  לא פעלה כלל
 . לעשות בנדון

הרס   , . החולים בק-בה תאם למה שהו סבר לי ב בית, חוסר הת קווה  שבמצ בו
יהיה עלינו להשלים .  נאמר לי שילדי לעולם לא יוכל לשחק כמו אחי ו.  תנואו

 . עם עובדה ז ו ולארגן את  חיינ ו בהתאם
הפרופסור שם  נתן לי  .   החולים האוני ברסיטאי  בג-אז ריימונד  הוע בר לבית 

הוא הבהיר לי , פעם יהיה שוב בסדר-אך כששאלתי אם ילדי אי, צל של תקווה
יהיה עליו לעשות דיאטה מיו חדת כל חייו רק  .   להח ליםשאין עליי לצפות ממנו

 .  לא יכו לתי ולא הייתי מוכנה לקבל  זאת וקיוויתי לנ ס.  כדי להישאר בחיים
למ רות שלא ידעתי זאת  , שהייתה ב חוג ידי די ברונו  גרונינג, הייתה לי מכרה

היא התכ ווננה עבורי ו עבור ב ני , כשהיא גילתה  בקש ר למצבנו הנואש .   בזמנו
 .  ל לא ידיעתנו, ם ידידים א חרים מה חוגע

 . הכל השתנה לטובה.    התוצאה מכך היתה ש ונה לח לוטין ממה  שהרופאים חזו
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שהייתי משוכנעת שה ח לים והצטרפתי לחוג  , מצבו של בני השתפר כל כך
מאז אני  מתכווננת  בקביעו ת ולמ דתי איך   .   1984ידידי ברונו  גרונינג ב סוף  

 .והים פועל דרכולבקש את הזרם ה מרפא ואי ך אל
הוא מש חק  באופן די  .   עכשיו ילדי בן למעלה  מש בע שנים ובריא ל חלוטין

 .  רגיל עם אחיו ויכול לאכול ה כל
באופן ה דרגתי הפסקתי את הדי אט ה שהיה על ריימונד , 1984מאז מאי 

כל התזונה שלו רגילה מאז   .  לעשות לכל אורך חייו וה חלפתי אותה באוכל רגיל
 . 1984סוף 

לא גיליתי ת חילה  שריימונד הפסי ק את  ,  הבדיקו ת ה חוזרות שנ ע שו מאזבכל 
רמות החלבון והמ ערכת החיסונית המשיכו   , למרות זאת.  הדיאטה המיו חד ת שלו

כאשר בסופו של דב ר אזרתי אומץ לומר  .  לעלות ונשארו בטוו ח הנור מה
ין הם לא יכלו להב, שהורדתי אותו מהדיאטה שלהם זמן רב לפני כן, לרופאים

 .איך ריימונד נהיה כעת  בריא לחלוטין למרות הת חזיות  ש להם
מילים אינן יכולות לתאר א ת הכרת התודה  שבעלי ו אנ י חשים לגבי  מתנה  

, עכשיו ה וא ק ורן.  ריימונד  היה  חיוו ר כסיד ולא  נשקפו  חיים מ ע יניו.   אדירה זו
 .והוא ש ווה לאחיו  בכל,  יש לו לחיים ורודות

 הערות הרופא
ריימ ונד  , )ה סרה  ובדיקת ד גימת רק מה מ המעי הדק(יופסיה כתוצאה מב

 intestinal( '  דלקת  כלי הלי מפה ב מעי'שרייבר בן הששה  ח ודשים   אובחן  כבעל  
lymphangiectasis(24  . מא פייני מצב זה הם ירידה רצי נית בחלבון ה עובר  דרך

וירידה  , )oedema( צבירת נוזלים ברק מ ות , ירידה בר מת ה חלבון  בדם, המעי
חלבונים ה אחראים על תנג ודת   (רמות הלי מפוציטים והא ימונוגלו בולין ב

שורש  הבעי יה הוא  במום  מליד ה ב מערכ ת כלי הדם  הלימפתית  .   ב דם) לדלקות
פלסטיים מפריעים לזרימ ת -חוש בים שכלי הד ם הלימפתיים ההיפו.   במעי

  הד בר יכול לגרום .   הלימפה וגור מים לעליית הל חץ  בכלי הדם  הלימפתיים ב מעי
, כת ו צאה מהלח ץ ה מתג בר.  לכלי דם לימפתיים מו גדלים  לכל אורך המעי  הדק 

כלי הדם הלימפתיים מתפוצצים ופולטים לתוך המע י את הנוזל הלימפתי 
רמת ה ח לבון בדם יורד ת באופן  דרמטי ו מת חילה להתרחש   .   החלבוני העשיר

 .  צבירת נוזלים ברקמות ה גוף
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הצטברות  קלה  , ם  בעפעפייםהי תה  הצטברות  נוזלי, במקרה  של ריימונ ד
הצ ואה  ,   בנוסף לכךascites.(25( ונפיחות  הב טן , בכפות הידיים ו בכפות הרגלי ים

עקב  הכמות ה גדולה  של החל בון  ,  כפי שדיווחה  האם,   היתה בגו ון בהיר וה סריחה
מר אים בבירור את ה מצב  ,  1984ערכי המעב ד ה שנלקחו  במרץ  .  שהיא הכילה

רמ ת החלבון הכ וללת ירדה  .    כתוצאה  ממ חלה זוהחמור  והמ סוכן שב ו היה הי לד
 Gוכן רמת ה אימונו גלו בולין , g/dl(26 5.6-7.4:  תקין (g/dl 2.6-באופן ח מור ל 

(lgG)34.1- ל mg/dl) 190-860: תקין mg/dl.(27 
י עריכת בדיקה מיו חד ת שבה  "מידת הנזק  יכולה להתברר ע, במקרים כאלה

ח  " כפי שהובהר ב דו.   ה  דרך ה מעיניתן למדוד  את כ מות ה חלב ון בגוף  שאבד
ב דיקת  , 1984 במ אי 6-ב .  החולים האוני ברסיטאי  בג -הסופי של ריימונ ד  בבית 

  מכמו ת  52% ימים ה וא  הפסיד 4 מרא ה שרק ב מהלך chrome-51-albumin-ה
  הקצב 28.שהו חדר  לתוך הווריד) צבע צהוב (51-י כרו ם"האלבומין שסו מנה ע

ריימונד לא היה  חי  למשך זמן רב כתוצאה  , ללא  טיפול!  1%התקין הוא תח ת 
הילד קיבל  , החולים-במהלך שהותו בבי ת.  מאיבו ד חלבון דרך המ עי בק צב כזה

יש  , אך לטוו ח רחו ק כאמצעי  מנ יעה במקרים כאלה,  מנות אינפוזיה של  חלבון
כ לי הלימפה במעי  מוציאים  את שרשרות הפ חמן  .  צורך בדיאטה  מיו חדת 
והד בר  תורם באופן מש מעותי  , ימות ב מזון רגילהק י, הארוכות של השו מנים

בעזרת דיאטה    . ידי ההפרעה הפתולוגית  ב אזור זה-לעלייה בלחץ שנ גרם על
מיוח דת המורכבת ב עיקר משרשרות פחמן בעלות א ורך בינוני וקצר של 

ה מגיע ות ל דם  ישירות דרך ה ממ ברנות  הריריות ובכך נ מנעת   , השומנים
 על כלי הלימ פה יכול לרדת באופן הלחץ, המעורבו ת של מערכת הלימפה

הם  נקרעים פחו ת בקלות  ונמנע ת הסכנה  ש באיבוד כ מויות  גד ולות  .  משמע ותי
; יש לה משי ך בדיא טה זו  כל ה חיים.   דרך ה מעי, של נוזל לימפתי ע שיר ב חלבון

היא  משמ שת רק  כדרך התמוד דות עם  ; היא אינה מרפאה את ה מחלה
אוכל רגיל  המכיל שרשרות פח מן אם  המ טופל יחזור לאכול .  הסימפטו מים

תיגרם עלייה בלחץ במערכת כלי ; תחזו ר אותה בעיה, ארוכות של שומנים
צבירת הנוזלים  .  ובע קבות כך איב וד  חלבון לתוך  המעי, קריעת הכלים, הלימפה

שתיגרם עקב איבו ד החלבו ן והצואה המראה ערכים גבוהים של חלבון תראה 
 .   מוות יהיה  בלתי נמנע,  ה מיי דית חזרהואם הי א לא תשתנ, שהדיאטה הש תנתה

 :    בדיאטה ה מיו חדת  אסור לאכ ול את המוצרים הבאים
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,  יוגור ט, ש מ נת מתוק ה, חלב רגיל וללא שומן,  כל שומן מה חי ומהצו מ ח
חלמ ון ,  נק ניקים עם שומן, בייקון, )ללא שו מן' חו ץ מא שר ק וטג ( גבינה , חמאה 
;  אבוקד ו וא גוזים, ה שמן ו מרג רינהכל  סוגי , ד ג  שומני, כל בשר עם שו מן, ביצה

 : מותר לאכול את ה מוצרים ה באים
 או MCT) MCT שמן 5%חל ב ללא שומן עם , MCTמרגרינה , MCTשמן 
MCK כל הפירות והירקות ).  שומנים( הם טריגליצרידים של אמצע השרשרת

דגים ובשר ללא  , ללא שומן' קוטג , חלבון ביצה, )חוץ מ אלו שהוזכרו לעיל(
 . שומן
והי רשימה  קצרה ומ בהירה מה ה מש מעות  לבלות כל  החיים בש מירה על  ז

 . דיאטה כזאת רק  כדי להישא ר בחיים
 ידידי   1984בת חילת  אפריל , כפי שקריסטל שרייבר  גילתה מא וחר י ותר

שבועיים .  ללא ידיעתה,  ברונו גרונינג החלו להפנים את האנרגיה עבור ריימונד
,  וללא התיי עצות עם הרופא שלה, ת לאחר ששו חרר מה מרפאה  האוניברסיטאי

קריסטל שרייבר ה חלה להור יד אותו  מה דיאטה  וכיון שלא  חזרו שום  סי מפטו מים  
למרות   .  היא ה חלה להאכיל אותו במזון שהיה א סור לחלוטין, של המחלה

ריימונ ד ל א סבל מש ום השפעות של יליות כתוצאה מהשינוי  , תחזיות רופאיו
מבלי ש דיוו חה על  ,  האכילה או תו א וכל  רגילאמ ו, 1984בדיאטה  שלו ו מאז  סוף  

 .כך לרופאים בבדיקות ה חוזר ות
,   ככל שהמשיכה להגיע לכל הבדיקות ה חוזרות שנ קבעו  עבורו כמ טופל חוץ

ערכי החלבון בדם והאימונ וג לובין יכלו להיבדק בקלות במהלך תקופה של קרוב  
 .  חולים בק -ריימונד היה ב בית.  לשנתיים

החולים  -כשהוא  הוע בר לבית , 1984בא פריל  5- ב מרץ  עד ה 12-מה 
ב דיק ת הח וץ  .   1984 באפריל 27-הוא  נ שאר שם ע ד ה .   האוניברסיטאי  ב ג
- באוקטו ב ר וב19-והבדי קות  שאחריה היו ב, 1984 ביוני 8-הראשונה היתה ב

-ו ב , 1985 בנובמבר 25- ביוני וב 27-ב,  בפברואר20-ב , 1984 בנובמ בר 28
 . 1987 בינואר 29

.   המכרה  של  קריסטל שרייבר  החלה  להת כוונן עבור  ריימונד,  1984באפריל 
העלייה הראשונית בערכי החלבון והאי מונולוגלו בין יכולה להיות מוסברת   

החולים ו עקב  העו בדה  שלא היה   -מב חינה רפואית  עקב  האינפוזיה שקיבל  בבית 
לאחר שחרורו של ריימונד  .  אובדן נוסף כתוצאה מ הדיא טה שנשמרה בקפדנו ת
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ירידה בריכוז החלבון  בדם היתה צריכה , 1984החולים ב סוף אפריל -ת מבי
כיון שדיאטה רגילה היתה אמורה להוביל לחזרת ,  להיראות בבדיקות ה חוץ

אך ערכי ה חלבון נשארו בט ווח  הנורמה ע ד אחרון  מבד קי הבקרה   .  הסימפטו מים
לאחר למ עלה משנ תיים של דיאטה   , 1987 בינואר 29-ב .   1987-שבוצע ב 

מבלי  שניתן יהיה  , )g/dl 5.6-7.4:  תקין (g/dl 7.4רמת  החלב ון היתה   , ילהרג
)   אלב ומין72%(מב חינה  פתולוגית )  electrophoresis( לראות אלקטרופור סיס  

,  1984 ביוני 5-ב  lgG 642 mg/dl.(29(ורמת האימונ וגלובולין הית ה תקינה 
מ ס מך להגשה ל מס  כתב ע בור הוריו של ריי מ ונד , .ר  ג "ד'  פרופ, הרופא המייעץ

 : ההכנסה
דיא טה  [...] קיים מצב  שעב ורו  נדרשת , במקרה  של הילד ה מצויין לעיל"

כיון  שתזונה זו יקרה ב אופן .  מיוח דת שיהיה עליו לקיי מ ה לכל אורך חייו
הדבר יהווה נטל כלכלי כבד נוסף  על הורי ילד , משמע ותי יותר מ אשר מזון  רגיל

 30."זה
,  כשדוו ח לו  ש הדיאטה לא  נשמרה,  1987אר בבדיקה  החוזרת  הס ופית בי נו

הוא כתב את הדברים הבאי ם לרופא הילדים שהיה אמור להיות אחראי לילד 
 : בעתיד

לא נגרם כל איבוד אימונוגלוב ולין או , למרות שהדיא טה לא נשמרה"
 31." כמובן שיהיה  מ אוד מ עניין לבדוק ש וב את  מ מברנת הריר במ עי. לימפוציטים
שזוהי הוכחה מ ספקת  , יימונ ד  לא היו כל תלונות נוספותלר, )1993(עד היום 

 .  לכך שהחלמתו  ממ שיכה
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 החלמה מליקוי שמיעה
 32 מ חוג ה מבור ג יורגן בוהלנדורף ח  של "דו

ס בלתי מליקוי שמיעה   , במשך לפחות  ח מש שנים
.   לו שמ תי  לב רק באופן הדרג תי, באוזני השמ אלית

לעיתים קרובות  קרה שה ג בתי למישהו  רק לא חר  
או כשאח דים מ איתנו   ,  פנו אליי מספר פעמיםש

לא יכולתי לשמוע את   ,  ישבנו וצפינו ב טלוויזיה
.  הנאמר והיה עליי לבקש להרים את הווליום

חזרה  , אותה פגשתי לפני ארבע וחצי שנים, ארוסתי
 .גרון-אוזן-וביקשה  ממני לפנות לרופא  אף

,   1991ב מאי , כשבסופו של  דבר ע שיתי זאת
איבוד ש מיעה  : "האבחנ ה היתה.  הת וצאה היתה ברורה,  שמיעה והיתה לי בדיקת

 . פתאומי עם ליקוי ש מיעה  מת משך בצד  שמאל
,  כשת חזור.  היית בצרה  צרורה,  אם  היתה לך  רק האוזן  הזאת:  "הרופא אמר"

 ." עלינו לדבר על שימוש  במכ שיר שמיעה
ת על שמעתי על חו ג ידידי ברונו  גרונינג דרך חברה שסיפרה לי כי היא יודע

,   באו גוס ט7-הסת קרנתי  מאוד  בק שר ל חוג  זה  וב .   משהו  שיעזור לי לה חלים
 .  הצטרפתי לחו ג1991

אך השתתפתי במפגשי הח וג בא ו פן קבוע , כך יצאתי לחופשה-זמן קצר אחר
 עובר בכל   Heilstrom-הרגש תי את ה , מהיום ב ו הצט רפתי לחוג.   כשחזרתי

 .גופי
ה הוצאתי את הבעיה מראשי  בכוונ.  תחילה השמיעה שלי לא השתפרה

 .Regelungואמרתי לעצמי ש עברתי  
הרגשתי פיצוץ רועש , בע ת נהיגה בכביש המהיר, כחודשיים לאחר מכן

-וש וב ה חשב תי זאת כ , עשרה דק ות-הד בר נ משך כח מש .  באוזני הש מאלית
Regelung. 
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 ביקרתי – זה צריך היה להיות בתחילת נובמבר  –מספר שבועו ת מאו חר יותר 
פתאום הק ול  .  מו סיקה שק טה הוש מעה  ברקע.  והו בלתי לחדר הה מתנ הלקוח 

 :  הפנימי שלי אמר
 ." אתה יכול לשמו ע זא ת גם באוזנך ה שמאלית, יורגן"

ה מוסיקה  .  אז  סגרתי א ת אוז ני הימנית.  סגרתי את א וזני השמאלית  ו הקשבתי
 !   אך יכול תי לשמוע או תה בברור  בש תי האוזניים, היתה מאו ד שק טה

ש מעתי את ה מו סיקה  .   ואז את השנייה,  י לסג ור תחילה א וזן אחתהמשכת
 .  אז ידעתי שקיבלתי  את ש מיעתי חזרה.   באופן שווה בשני הצ דדים

 .  אני מודה  מעו מק לבי לאלוהי ם ולברונו גרונינג

 הערות הרופא
.   עובר דרך  מעבר  השמיעה   החיצוני לעור התו ף,  קול שנשמ ע באוזן הפני מית

ף מוע ברת דרך עצם השמיעה דרך האוזן התיכונה למה התנועה של עור התו
.  התנועה דוח קת את נפח הנוזל באוזן הפנימית, שנקרא קדמת העצם באוזן 

לנוע  , העו ברת  דרך ספירלת  האוזן הפנימי ת, הדבר ג ורם למ מברנת  הב ס יס
והד בר גורם להתעור רות תאי ח וש מ סויימים   , בהתאם לתדירות  גלי הקול  הנכנס

 .   שמיעה הקשורים לעצב ה
.   בעיות שמיעה יכולות להיג רם עקב בעיות הולכת הק ול או הבחנת ק ול

בזמן  שהב חנת הק ול , הולכת הקול  מתרחש ת ב מע בר השמיעה  או  באוזן התיכו נה
 . מתרחשת  באוזן הפנימית  או  בעצב השמי עה

,  שה סתמן באוזן ש מאל, היה קושי שמיעה, במקרה של יורגן בולנדור ף
ובהתאם  להס טוריה  , )בהב חנת ה קול( הפנימית שנגרם עקב  בעי ות ב אוזן  

איבו ד  .   האי בחון הרפואי היה  איבו ד ש מיעה פתאו מי, הרפואית של המ טופל
מתוע ד באופן  מרשים בתרשים יכולת  ,  השמיעה אות ו תיאר מר  בולנדורף

 :1991 במ אי 21-ב , .ר י"ד, גרון שלו-אוזן-ידי רופא האף -השמיעה שנעשה  על 
 Hz 1000יה בתדירויות הנ מוכות  עד גובה   סף הש מיעה באוזן ש מאל  ה"

 dB".33 90 באיבוד ש מיעה של  Hz 8000-וירד ל, dB 35באיבוד ש מיעה של  
היתה בא ופן משמע ותי רמה  נמ וכה של  ליקוי שמיעה  באוזן  ,  בנוסף לכך

 : הפנימית בצד ימין
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 dB".34 50-60 ישנה ירידה לאיבוד שמיע ה של  Hz 3000-בצד י מין מ "...
 .   מיע ה היה בר ור לאנשים הקרובים לוהליקוי שלו בש

 : אוטה  תילקה אישרה ת חת  שבועה+
כך -פגשתי את  מר  יורגן  בולנד ורף לפני כארבע  וחצי  שני ם וזמן  קצר א חר "

או שלא .  ד בר שנהיה ברור כשפנו אליו, שהוא מאו ד התקשה  בשמיעה, גיליתי
 . או שהגיב ר ק לא חר שחזרו  על הדברים שוב  ו שוב, הגיב כלל

.   ב מיוח ד אם  מישהו ישב לשמ אלו, רה כל הזמן ובכל  מיני מצביםהדבר ק"
והטלוויזיה וה סטריאו   ,  לדבר יותר  בקול, ומאנ שים אחרים,  הוא ביקש  ממני

 .פעלו תמיד ב ווליום מ קסי מלי
ה בעיות שה וזכרו לעיל לא היו עוד   , 1991נו במ בר /מאז ב ערך אוק טובר"

 35." מליות ל חלוטיןמאז ת גובו תיו של מ ר בולנדורף היו נור .   קיימות
 יכולות להיראות בברור ב תרשימי יכולת  השמיעה  Heilstrom-השפעות ה 

אישר שיפור  . מה. ר י" ד.  המקבילים שעשה י ורגן בול נדורף לאחר שה חלים
תע ד שש מי עתו היתה ת קינה עבור  . מה.  ר ל"וד, ברור ביכולת השמיע ה שלו 

 :גילו
- ה פנימית הגיבה  לה אוזן, 1992 ב מרץ 4-בתרשים יכולת הש מיעה   מה "

3kHz10- בdB , 30-כך ירדה ל-ואחרdB6- בkHz40- בצד ימין ולdB6- בkHz 
 36. " בצד שמאל

שהוא יכל , בזמן שבעבר שמי עתו של יורגן בולנדורף היתה כל כך לקוייה
 . עתה הוא יכול לשמ וע ל חישה חלשה  ביותר, לשמוע רק ק ולות  חזקים ביו תר
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החלמה מאסטמה ברונכיטית 
  ומאלרגיות

 37מרי שוובה  מ חוג  ברונסווי ק -ח  של אן"דו
סבלתי  ,  מאז  אמצע  שנות  השמונים.  1

שנהייתה  כל כך חמורה  בסתיו   , מברונכיט
שבמ שך מ ספר לילות היה עליי לישון ,  ובאביב

במצב ישיבה ב מ טרה לקבל מספיק א וויר  
ה תקף  האס טמה  הראשון שלי היה   .  לנשימה

שי מה  ובעק בותיו   סבלתי  מקשיי נ,  1989בתחילת 
ולכן נמנעתי ממ גע   , כשהייתי בקרבת כלבים
ב חודשים  שלאחר  מכן  .   איתם עד כ מה שיכולתי

.   היה עליי באופן הולך וגובר להגביל את כמות ה מאמ ץ הג ופני שנטלתי על עצמי
 כבר יכולתי ר ק לע לות כתריסר מ דרגות  לפני שנאלצתי לנוח  במשך   1990-ב

 .חמש  דקו ת עקב  מ חסור  באוו יר
,  הרופא שלי רשם לי כמה תרופות נגד איבוד הנשימה שלי, 1989במרץ 

וב סתי ו אותה  שנה נז קקתי  לספריי נוסף  בו  השתמ שתי  ,  שהביא להקלת  מה
 .והו א  היה לי לעזר רב, כשהחלו קשיי הנשי מה

היה עליי לעצור מספר פעמים עקב מ חסור  ,  במהלך טיול אופניי ם1990-ב
מאמ ץ קטן גרם לקשיי   .  ופנייםולאחר ני סיון זה הפסקתי לרכב על א, באוויר

יכולתי להתעורר עקב קוצר בנשי מה  עד שבע פעמים בלילה  .  נשימה עבורי
הח מירו את   ) צינור הפליטה ש ל הרכב(ערפל וגזים  מהא גזוס ט .   אחד

 . הסימפטו מים
התנ שמתי  בכ בדות  בניסיון לזכות  , נש ימתי שרקה,  כשהחל התקף  אס טמה

.   התקפים אלו  לו ו בת חושת  ייסורי  חנק.   והשת עלתי  בפראות,  באוויר לנשימה
 . אושפזתי פעמיים עקב  קוצר  נשימה

אושפזתי בסנ טוריום  ,  עקב הא סט מה שלי, בשני  מק רים,  1990באוגו סט  
מינון  ,  ככ ל שמצבי המ שיך להח מיר במהלך השנים.  למשך מ ספר שבועו ת
ה   לעלייה במינון הית.  ניתנו לי תרגילי נשימה ומש אפים.  התרופות שלי הוכפל
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היו לי רק  התקף  א חד א ו שניים של קוצר  .  השפעה חיובית  על הסי מפט ומים
כשהערפל  , רק ב סתיו.  אם בכלל , ובלילה התעור רתי רק פעם אחת ,  נשימה ביום

,  למרות זאת.  היה לי שוב קוצר נשימה ח מור, החל להגיע בתדירות ג בוהה  יותר
 . תהיתי כמה זמן ייק ח לפני ש יעלו לי את מינון התרופות

וכל קיץ היה  עליי ליטול היסמנל , 1976סבלתי מק דח ת השחת  מאז .  2
 .  שעזר  לי להתמודד  עם הסי מפטו מי ם, )תרופה נגד אלרגיה(

, הסי מפטו מים היו עיניים אדומות וא ף נוזל, מתחילת מ אי עד סוף או גו סט
,  אם עברתי  ב אחו  מלא פרחים  מבלי שנ ט לתי את הכדורים שלי.   שורף ומ גרד
  1990ב דיקות שנ ערכו בסנ ט וריום בספט מבר .   עד  שכמע ט נע צמועיניי התנפחו

ובמיו ח ד  ,  לארב עה ס וגי תיר ס,  הע שב/הראו שהייתי  אלרגית לאב ק ת פרחי ה דשא
 . ואבק  ביתי) טפיל(וכן גם  לאקרית  , לכל סוג עץ

,  1990בדצמ בר .   דרך מו דעה  קטנה  נוד ע לי ב קשר לחו ג ידי די ברונו  גרוני נג
 .  הוס ברה לי שיטתו,   קצרה בטלפוןלאחר שקיבלתי שי חת מ בוא

כשישבתי והק שבתי למ בו א ולהסברים שניתנו  . האס טמה שלי נעל מה מי ד.  1
באופן שכלי ניתקתי עצמי לחלוטין מ חיי הקוד מים והפרדתי עצמי מכל , לי

ולכן לא מיד שמתי לב לעובדה   , לא חשבתי עוד כלל על האסטמה שלי.  בעיותיי
 . י התקף נוס ףלא היה  ל, שמאז שהג עתי לחו ג

כשפגשתי  בכלב  המשפחה  אצלה נערך  , בזמן הא חרון הלכתי למפג ש החו ג
לא  :  "אך אמרתי  לעצמי,  זכרונות  מ מה  שקר ה בעבר  החלו  לחזור  אליי.   המפגש

בנשימה ק צרה יכולתי להריח את .  ניגשתי לכלב וליטפתי אותו."  אקבל זאת
ב מהלך  .    לא  קרהדבר,  באות ו הער ב.   דבר  שלא יכולתי  לס בול בע בר, הכלב
 Regelung-זה היה ה .    היו לי שני התקפי  שיעול שהעלו לי חה רבה, הלילה

;  אין לי  בעיות  לעלות  מדרגו ת.   מאז  הייתי חופשייה  מא סט מה.   היחיד שהיה  לי
אין לי צו רך בתרופות  ואף  קניתי  .   ואף  ל א מ גע  עם כלבים,  ערפל אינו מפריע לי

 . ר ללא בעיהאופניים שעליהם אני רוכבת במעלה הה
הי יתי חופשייה מק דחת   , בקיץ לאחר שהג עתי לחוג ידי די ברונו גרונינג.  2

 ואני  חופשייה  Regelungלא  היה לי  .  והדבר ה משיך  מאז  ועד  עתה,  השחת
 .  לחלוטין מהא סט מה  ממנה  סב לתי במשך שנים
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 הערות הרופא
ות  אסט מה היא מ חלה בדרכי הנ שימה והתקפים יכולים לקרות עקב סיב ות שונ

ידי -התקפים אלו   מאופיינים בעיקר על .  כתוצאה מרגישו ת מ וגברת   של הריאות
התקף  0 . ופליטת  ליחה צמיגית,  שיעול, נשי מ ה שורקנית, מצוקת נשי מה ניכרת

נגרם לעיתים ק רובות עקב  אלרגיה של , טיפוסי של אס טמה ש מק ורה בגורם חו ץ
,  כן נבגי פטריותו, עש בי תיבול, דשא/עשב, דרכי הנשימה לאבקת פרחי  עצים

ישנו  גם  מצב הנקר א אסט מה  .  חיים-ופרוות בעלי ,  נוצו ת, )אקרית( אבק ביתי 
מרגיזים בלתי   /הת קפים היכולים להיגרם מחו מרים מגרים, כתוצאה מגירוי יתר

צינור הפליטה  של  (ג זים מה אגזו ס ט , ערפל, כמו  שינוי  בט מפרטורה, מוג דרים
,  ידי נשימה  שורקנית-מאופיינת על ,  חידי מ ת- אסט מה הנגר מת על   . 'וכו, )הרכב

ולקושי   זה בנשימה  יש לעיתים  , והתנשמויו ת והתנ שפויות ל אחר  מאמ ץ ג ופני
אס טמה  מסו ג זה ידועה כאסט מה  ; קרובות סיבו ת פסיכולוגיות  או רגשיות נוספות

ב מקרה  .   אסט מה היא  כתוצאה  משילו ב סיב ות כאלה,   ברוב  המקרים.   פסיכוגנית
ק וצר הנשימה נובע  מכיווץ ח מ ור של הריאות שנגרם , של אסט מה ברונכיטית

עקב התכו וצות השרירים ו משולבת  בהתנפח ות  ממ ברנת הריר המפרישה ליחה   
לעיתים קרובות ישנה  התפתחות מ מה שיכול , ב מהלך המ חלה.  צמיגית דביקה

וע ד התקפים חמורים שאף  , במקרה הראשון להיות קוצ ר נשימה בקושי מורג ש
 .ה דורשים טיפול ב מהלך אישפוז, ת חייםיכולים להוות סכנ

יש מגוון תרופות לאס טמה  שהרופא רושם בהתאם לסוג  המסויים של אסט מה  
תרופות   אלה מש משות כא מצעי  , וע בור אנשים רבים,  ולדרך בה הן  מתחילות

,   ושכמותו) Theophyllin(כמו תיא ופילין , לתרופות לב רונכיט.  היחיד לקיום
יש השפעה מרגיעה על שרירי , )Beta-2-agonists (2-בטא -ומה שנקרא חו סמי 

אלרגיים עוזרים להקל על חומרת הת קפי האסט מה   -חו מרים אנטי ; הברונכיט
בכך שהם  מונעים  את  הש חרור של  חו מרים מ סויימי ם המתפת חים  מבפנים  

משת משים ב מוצרים  ,  בהתקפים ח מורים ב מיו חד;  הגורמים לכיווץ  הריאות
כדי להפחית  את ההתנפ חות  של מ מברנות  , וןש מקורם  מקור טי ז, דלקתיים-אנטי 
בזמן ש משתמ שים בת רופות מכייחו ת או  מ מיסו ת ר יר ההופכות את הלי חה  , הריר

 .כך שתוכל לצאת בקלות רבה י ותר בעת ה שיעול, לנוזלית יותר
אך כל התרופות הללו יכולות רק לשכך את ה סימפ טו מים ויש ליטול  אותן  

ן מופיעות  בצו רת תרסיס עדין אותו  לעיתי ם קרובות ה.  מספר פעמים ביום
אך  טיפול ר חוק  טו ו ח ב דרך כלל דורש  גם  , מרססים  לפה כשמתר חש ה התקף
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נאמר למטופלים שיהיה עליהם ליטול תרופה זו , ברוב המקרים.  נטילת כדורים
 .   כל ימי חייהם ולעיתים קרוב ות עם הזמן יש להעלות  את  המינון במי דה ניכרת

 והסבל של  חולה  אס טמה   הנאבק לקבל  מ ספיק  רק מישהו  שחו וה את  הכאב 
י כול להעריך את חומרת  , אוויר לריאותיו ושתמיד י חיה בפחד מפני ההתקף ה בא

 . מחלה זו
-ב, כחולת חו ץ.  מרי שוובה היתה כתוצאה ממ ספר גורמים-האסט מה של אן

בדיקת  , ידי רופא לדרכי הנשימה המטפל- נער כה על1989 באוקט ובר 27
 :ס קנותיה  היו כדלהלןש מ, תיפקוד ריאות

ח מורה ש ל חלל נאדיות  ) hyperdistention( חסי מה ניכרת עם  התנפח ות  יתר "
( כיווץ  ברור של הריאות עם הת נפחות יתר )" (alveolar space(הריאה 

hyperdistention ( של נאדיו ת הריאות )pulmonary alveolus".(38 
הפכו  התפתחות  המ חלה ב ברור משת קפת בה גברת  מינו ן התרופות ש

-Beta (2-המט ופלת הסתפקה  בחוסם ב טא , )1989במרץ  (בהתחלה .  להכרחיות
2-agonist ( אח ד )Spiropent – 2שבעה  חודשים  מא וחר  ;  )  ט בליות פעם ביום

-עשרה  חו דשים א חר.  Berotecהיא הזד קקה  גם ל מינו ן מבו קר של  ספריי , יותר
 (Theophyllin  הוכפלו תרופותיה ונתנו  לה  הכנת,  כשהיא היתה  מאושפזת, כך

Euphylong retard.  – 350ג   " מTheophyllin – 2ו מינון   )  טב ליות פעם ביום
תרופה ) (Beta-2-agonist (2-שהכיל חוסם בטא ) Ditec(מבוקר של ספריי 

מ מנו נ טלה ש מונה  ,  )היסט מינית פרופילקטית כטיפול  מונע /אלרגית-אנטי 
,  פחות א ו יותר,  לווסתרק בעזרת כל התרופות הללו היא יכלה.  שאיפות ביום

 39. את מצבה
קרתה  ,   שנים14ממנה  סבלה  במשך ,  מרי שווייבה-קדח ת השח ת של אן

כשישנה כמות אב קה  , באביב ובקיץ, כל שנה.  כפי שקורה בדרך  כלל, תקופתית
הת קפים אלימים   : היא ס בלה מ סימפט ומים אופייניים של קד חת ה שחת,  מוגברת

 . וייצור מ וגבר של נז לת נוזלית,גרד ו עיניים דומע ות, של התעטשות 
אחרת  ; אלרגיות-לעיתים ניתן להקל על סימפטומים אלה בעזרת תרופות  אנטי 

שו ויבה היה  ' שבמ קר ה של גב,  יש להימנע מ מגע עם  גורמי  התגובה האלרגית
לגבי רגישו ת  , אפשרות הטיפול  הנוספת.   כיון שעב דה מ חוץ לבית, קשה להשגה

 .   לא נחקרה בי סודיות , היתר
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 . אך כל אביב  הסימפט ומים  חזרו, היא ניסתה להקל על מצ בה  בעזרת כדורים
שק רו נסיגות או הקלות  מש מע ותיות בקד חת הש חת  , במקרים מ סוימים יד וע

כיון שישנם  , אך אינני  ח וש ב שב מקרה זה  היתה הפו גה  ספונטנית ,  ארוכת טו וח
חר ח ות החל מה רבים המא שרים צורות מגוונות של  אלרגיות שנעלמו לא "דו

 . Heilstrom-שהופנם ה
אינ ו  , שווייבה' ההחלמה ה ספונטנית של מ ק רה אסטמה  מהס וג מ מנו  סב לה גב

במיוח ד כיון שלא נראה מרכיב פסיכולוגי , ניתן להסבר מנקודת  מב ט רפואית
שהוא רופא  מו מחה   , ע מית ש לי.   שווייבה'  משמע ותי בה ח מרת  מצבה  של גב

לא ראה   ,  ש ווייבה' צבה  של גב לבעיות נשי מה  ושלו תיאר תי את  התפתחו ת  מ
עמית נו סף א מר שמצ ב  שכזה ידרוש נטילת  .  בהחלמה כאפשרית ל מעשה 

 . תרופות לכל אורך החיים
שערך את  הבדיקה הנו ספת  , מרי שווייבה-הרופא לדרכי הנשימה ש ל אן"

כשהיא הית ה  חופשייה מ סימפ טומים  במ שך שנתיים ללא נטילת  , 1992במאי 
דיק ות תיפקו ד הריאו ת  היו תקינות  וסיכם  את  הצהיר שתוצא ות  ב, תרופות

 : ממצאיו  במילים
 40" ' . אין צורך בטיפול נו סף...'
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 ספח
 11957-ידי ברונו גרונינג ב-נאום שניתן על

תדעו  מה עו מד להיות  ,  אם שמתם ל ב למה שזה עתה ש מעתם, ידידים יקרים
אמ ונה א מיתית היא  נושא  הנוגע   .   הנושא  הוא  אתם, בפש טות .   היום נושא  הנאום

כשמישהו ע ורך חש בון  ,  א מונה ב אלוהים מת חילה רק.   לכל אחד  מהנוכחים פה
,  כן,  שרו ב האנשים, אני יו דע.   ע  למה  הוא  ו גופו בא מת  זקו קיםנפש עצמי  ויוד

ידידים   ,  אך.  לא יודעים  מה נ כון עבורם, שב מיוח ד כל הא נשים כיום, עליי לומר
 . כל אחד  מאיתנו יצליח[...] אם נעקוב  במ סירות  אחר שיטה ז ו , יקרים

ת   תורו–אנ שים הגיעו לעקוב  אחר תור ות די שונות  ,  ב מהלך הדורות, כמובן
הוא שם בצד את ה טבע   .   הא דם לא יודע ד בר על עצמו, כיום.  ארציות, אנושיות

הוא כבר אינו חושב שנח וץ   .  ה וא הרים ידיים לגבי עצמו; האלוהי הטבעי עבורו
בהתאם לפירוש שלו , הוא פשוט עו שה מה שהוא חוש ב לנכון. לדאוג לגופו

 ". נכון"למלה 
כך  ,  עצמי בפניכם דרך המיקרופוןברצוני בקיצ ור רב להציג, ידידים יקרים

ברצוני  .   שלא תהיה כל סכנה בכך  שתלכו בעקב ות א מונה א ו  שיטה ח דשה
אני רק יו דע  מה  שאנשים כיום כבר אינם   ;  להצהיר בבהירות שאינני יו דע הרבה

כי הם נכנעו למה שרק ,  כפי שבדיוק אמרתי, מה שאין ביכולתם לדעת, יודעים
כולם , ידידים יקרים, לכן.  לא אלוהית, אנושיתומפרשים דברים בד רך , אנושי

[...].  הם כבר אינם יכולים ל מצו א את דרך  האמת  .   נמצאים ב מצב או מלל שכזה
.  הפכו לשט חיים יות ר ויותר, האדם-בני , הם.  הם כבר אינם יודעים מהי ה אמת

מבלי להיות למעשה   , חו טאים בכל חטא אפשרי מבלי לדעת זא ת, למעשה, הם
אין להם , כלומר שפחות או יותר, מבלי שיהיה להם מצפון לא נקי, כךמודעים ל

 .   עוד כלל רגשות לגבי ז את
לא  רק בע ולם הסו בב  ,  אך מה  שהם כן  חשים הוא  שישנו  חוסר  הרמוניה

ישאל , ידידים יקרים, וכל אחד מכ ם, אלא תחושה זו ח דרה  לגופם שלהם, אותם
 "  ?איך יתכן שכל זאת אפשרי:  "את עצמו
שבאמ ת כבר  אין , שצרות ו חוסר  סדר  השתלטו  על  גופכם,  הגעתם  לכךאיך

שאי נכם כבר יכולים לומר לגופכם מה לעשות כי הוא   , אתם חשים כלל בט וב
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פה ושם  אברים  ,  פה ו שם ישנן  דקירות  כאב?  ב מידה  מ סויי מת,  יצא בשביתה
ף  כי ה גו.  אינם פועלים בשיתוף  פעולה  ואינם פועלים בה תאם לתפ קידם ב גופכם

צריכים להכיר בכך שגוף זה הוא , כל ומר כל אחד, הוא שלם מאורגן ואנו
 !  אדיר ועוצמ תי) אלוהי ם(מ שהו ה מראה לנו עד כמ ה הוא , מלאכת אלוהים
לא הייתם כלל , ידידים  יקר ים, כולל אתם, שאנשים רבי ם, אך אני יודע 
, םחייתם כאבותיכ.  יש לכם דעה שונה לחלוטין לגבי החיי ם.  מודעים לכך

אנשים  פחות או י ותר שומרים א ת  חוקי ע ולם זה ועושים  .  והלכתם בדרכיהם
כי אולי לא , אך אינני רוצה כעת להרחיב דיבור בנושא זה.  הכל בהתאם להם

 . תבינו אותי
ולדעת , שעל האדם לערוך חשב ון נפש עצמי, כך שאגביל עצמי לחזור על כך

צמו נ תן לו את גופו לשימוש   ושאלוהים ע, יצו ר אלוהי, שהוא בריאת האלוהים
זא ת או מרת  שאלוהים שלח א ותנו לכאן  ורוצה להראות לנו את   .  במהלך  חייו

 ). של אלוהים( יופיו וגדולתו 
וחו בתנו  ,  כבולים אליו  דרך גופנו, כך שאנחנו כ בולים לכדור  הארץ הזה

הוא לשים לב לגוף זה ולד אוג שהוא יק בל את מה  , תפקידנו הראשוני , הראשונה
,   ידידיי היקרים, אם הייתי מ דבר עכשיו  במ שלים.   הים התכוון ע בורושאלו

אך הגעתי למ סקנה שעליי  גם לעשות זאת  מסיבה   .  הייתם מבינים אותי אף יו תר
ואז תוכלו , שדבר ראשון עליכם להכיר את עצמכם,  כדי שבא מת תבינו, אחרת

 .להתחיל לגלות דברים ב עצמ כם
כשתבינו שגופכם  ,  לגופכם שלכםאך הדבר יהיה אפשרי רק כשתשימו לב

:  תא מרו;  "מחלה" תשת משו  במלה ."   ה וא אינו ב סדר:  "נפל טרף לצרה ותאמרו
,  ו בכן ידידים!  שלכםאפילו תאמרו שזאת מ חלה  ."   ישנה מחלה כאן וכאן"

נק ודת   , אך מנקודת ה מבט ה אמיתית היחידה.  מנקו דת מב טכם אולי אתם צודקים
האדם  -ו בני , השליליות הי א מס ביבנו. וטיןה דבר מ וט עה לחל, המבט  האלוהית

את עצמם  רק פעם    אם  הם שו כחים, בקלות  רבה, יכולים להפנים אותה בקלו ת
פה על פני כדור הארץ הדבר הוא   .  אחת וש ואלים אנשים אחרי ם מה הם חו ו

אך לא  את  אמונ תם  , בדרך כלל כך שא נשים  מוכ נים להביע את  דע תם זה  לזה
 . האמיתית

, כן:  "הייתם גם מ גלים שאנשים  תמיד  אומרים,  ם לעומ קואם הייתם ח וקרי
-מה שהם ניס ו לעשות היה  לשחרר את רעיהם בני .   ניסיתי את כל מה שניתן
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הייתם עושים את כל מה שניתן כדי , ידידים יקרים, גם אתם.  האדם מצרות
ואם  אתם שואלים עכשיו את  ע צמכם מה ה דבר הביא  .  להשתחרר מצרות אלו

מסכימים  שהיה עדיף  מיד להושי ט יד  לאלוהים שאליו אתם  לא הייתם , לכם
 ?כך שהסדר יוכל לחזור שו ב לגופ כם, וששייך לכם, שייכים

במק ום ל נסות ולהתנ סות  בכל ,  האם לא היה עדיף לע שות א ת הדבר הנכון  מיד
האדם ולהיות   -האם ברצונכ ם לחיות ב התאם לדע ות רע יכם בני?  מיני דברים

אתם וכל ה אחרים נ מצאים בצרות  ות משיכו  ?  יונותחשופים פעם א חר פעם  לניס 
וה מ חשבה  , להיות בצרות כל ע וד  תתע סקו  בשליליות ורק  תנסו  ל היפטר מ מנה

 .   ממנ הע צמכם  מ מנה  ולשחרר ע צמכםמעולם לא צצה ב מוחכם ש מ חובתכם לנתק  
דרך  הב די ק ות  ,  כי  נש אר תם  ב דרך  ה ניס וי ,  מע ולם  לא  על ה ה ד בר  ב דע תכם

שני סו יים ר בי ם אל ה לא  ,  כפי  שת א מרו  ב עצ מכם ,  מ ב ו ס סת ז את  ע וב דה .  והני ס יונ ות 
אלא  ר ק  קי בל ו   חז קה  נ ו ספת   ,   ש הב עי ות  ל א  עז בו   את   גו פכם,  הבי או  ל שו ם  ת וצא ה

 . כך  שכי ום  הו א  אינ ו  יכול   לפעול  ב מל וא  תפ ו קת ו,  עליו  ו ה ח מירו  א ת  מצ ב ו  עו ד י ו תר
: ורבקיצ[...]."  , אני מתפ לל, אך אני מאמין: "אני יודע שרבים מכם יאמר ו

הרבה יותר  מזה כרוך  [...] אך  , ידידים יקרים, כן!"   [...]   אני אדם  מא מין"
,  שעלינו  פשוט  לע שות  מה שעלינו  לעשות[...] הדבר  א ומר ,  דבר ראשון!   בכך

שהוא ללכת בדרך  שאלוהי ם תכנן עבורנו  ולהאמין ש בעקבות  כך נשיג  את  
.  [ ...]  ים מא מיניםא סור לנו רק  לנח ם את עצ מנו ב אומרנו  שאנו   אנש.   מטרתנו

מעשים מ שמעותם לפעול ובא מת  .  יותר מעשים,  פחות דיבורים, ידידים, לא
 ! כי ה טוב  מוכן ומ חכה שנקלו ט אות ו, להפנים את הטוב

י מש יך  להיכ נס  ל גופכ ם א ם  ,  אל וה ות  צר ופה,  וא תם  ב ט ח ל א  מא מי נים  שה טו ב
את   .      סדר ס דר   במ ק ום -ב כל   מה  שי וצר   א י,  אתם   ת משיכ ו  לה ע סיק   עצ מכם  ב שליל יו ת
,  י די די ם י קרים , וזא ת  בד יו ק ה סי בה לכ ך.   זאת  כבר  הב נת ם ו נהיי תם  מ ו דעי ם לכך 
הת כנ סת ם פה  הי ום  לא   .   ו אף  אר חי ק ל כת.   שהת כנ סת ם פה  הי ום ל ש מו ע  את  הא מ ת

 .   ל חו ות  א ות ה  בג ופ כם של כם,  אל א ל ח וו ת א ו תה,  רק ל ש מו ע  את  הא מ ת
ו מ ה שעליכם  כשתעש, אך הדבר יקרה רק כאשר  באמת ת שימו לב  לגופכם

ה דבר לא י קרה  , ואנ י חוזר.   וכשב אמת  תא מינו  שהסדר י חזור לגופכם, לעשות
כשכבר לא יהיה לכם דבר מהמשותף  , עד שבא מת תש חררו עצמכם  מהשליליות

ושפשו ט תלכו  ב דרך ,  סדר זה-באי ,  כשתפסיקו   להתעסק  בה,  כלומר, איתה
 .ידי אלוהים עבור כל יצור ח י-שתוכננה על
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ת וך   זמ ן  קצר  ה וא  נ היה   מ וד ע  ל עו בד ה  ש בר גע   שה וא  נ מצ א  ,  כ ךכש מיש הו  פ ועל  
ע ד ש הו א ב א מת  נהי ה  , חופ שי י ותר  וי ותר ,  הו א  חש  ט וב  יו ת ר ויו תר ,  בדר ך ז ו
,  אם  א תם  מ תכו וני ם ללכ ת  בדר ך ז ו,  י די דים  יקר ים, אך  ע ת ה.   יצ ור  חי ו בי, מא וש ר

חי ות   את ם ל א יכ ולי ם ל ה משי ך ל ,  בא מ ת  אס ור  שי היה  לכם   עו ד  ד בר  עם  ה שלילי ות 
מא ו ד  אפשר י  ,   אך  מ או ד.    ולפ קפק   ב טו ב,  ל חש ו ב  עליה ,  בע וד כם  מ ו קפים  ב ה

,  לא  בה רב ה,  מ וקפ ים  ב קרו ביכ ם ו בי די דיכ ם ש אינ ם  מ לאים  ב טו ב,  ו עו דכ ם, שהיי תם 
איננ י  מא מין  ב מה  שאי נו  :  " וא תם ע צ מכם  או מרי ם.   באל ו הי,  ושא ינם  מ א מיני ם ב ט וב 

,   אנ שים  ש אין  ב הם  א מ ונה ."    י א ינו   קיים   עב ור,  מה  ש אינ ני  רו אה  א ו  ח ש;   מו כר  לי
:   א ו! "   נ סה  את  ה א חר,  נ ס ה  את  הה ו א, נ סה  א ת  זה :  "מ מש יכים  לנ ס ות  לשכ נע  עצ מ ם

 ! " עלי ך ל נס ו ת ז את ?   את  הא חר,   א ת  הה וא,  הא ם נ י סית  זא ת"
,  א ביכם: או ל אחדים מהם, גם כאן אתם חשופים למשפחתכם, וידידים יקרים

או אולי לחבר   , שזה לא יהיהאו מי  , דו דכם, דו דתכם, אחו תכם, א חיכם, אמכם
או אדם יהי ר כלשהו המזדמן ומא מין שהוא יודע דבר אח ד או  , שכן טוב, טוב

 .   שניים רק כי במהלך חיים א לו הוא ערך כמה ני סויים וע שה כמה ב דיקות
לא כולם  מוקפי ם .   אני  מתכוון שלא  כול ם שווים, הך-אך הכל אינו היינו 

עבור  אחרים   , ור כ מה היא רב ה יותרעב.  באותו  טוב  או  באותה ה שליליות
ונ חשוב  על  ,  אך  בואו  נשים  לרגע בצד  את ה אנשים והע ו לם סביבנו.   פחותה יותר
ואם  תעשו  ,  על עצ מנו,  על ג ופנו,  על  חיינו  על  פני כדור  הארץ, נוכחותנו  כאן

 .ב קרוב  תהיו מו דעים למי ול מה שאת ם, ידידים יקרים, זאת
עליכם , וב עודכם  מבטי חים זאת, בט חהכי עליכם להבטיח לעצמכם ולעמוד בה 

לא .  אני ארחיק עצמי מכל השליליות!  אני אעשה זאת, כן: "לומר לעצמכם
כך  ,  ל מה ש באמת  אלוהי, ואכ בול עצמי  בב ט חה לט וב!   יהיה לי דבר  איתה

 !"שמאו חר יותר יהיה לי קשר  ישיר עם אלוהים
כיום ממ שיכים אנשים .  האדם אינם יודעים דבר לג בי עצמם-אני יודע שבני 
שאינם באמת מא מינים  ,  אך ישנם תמיד אנשים, הנפש והנשמה, לדבר על הגוף

ואיך   .  ובכל זאת  הם ממ שיכים לדבר על ס בל נפשי ורוחני, בנשמה א ו ברו ח
אך אינכם  ,  עליכם לדעת זאת ב ד יוק כמוני?  ידי דים יקרי ם, הדבר מ תגלה
יתם את  שהיה עליכם  כי לא  הע סקת ם עצמכם  בעניין זה  ולא  ע ש, מודעים  לכך

כתוצאה  .   שהוא לשים לב ל עצמכם ולחפש את  האמ ת  בתוך עצמכם, לעשות
,  זא ת תחוש ה בלתי  מוכרת: "תא מרו, ממה  שאתם  חשים בתוך  גופ כם כאן ועכשיו

.   אך  מאוחר יותר במהרה ת חליפו אותה שוב בשליליות."  תחושה מ מש מצ חיקה
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,    ד קירת כאב במ קום כלשהוואז תעשו ני סוי ק טן או בדי קה ותראו אם יש לכם
,   ז את ההוכחה שנתתם לי.  או אם אתם יכולים לעשות תנועה זו או א חרת שוב

 ! זה יותר  מדי, ידידים,  לא–שאתם בא מת  במצב של ציפייה , ידידים יקרים
או , כל שעליכם לעשות הוא להכין עצמכם לקבלה!  אין הדבר יכול להיות כך

אך .  תראו איך תוכלו להשיג זאת.  ילהכיל את השדר האלוהי האמית, בעצם
עליי לחזור על כך שהדבר י קרה רק כשבאמ ת תשימ ו ל ב לגופכם ולמה שהולך  

ככל שתרחיקו עצמכם  .  ב תוך גופכם שלכם, בת וכ ואלא ,  לא סביבו–בתוכו  
אל תצפו שאיזושהי תחושה מ סויימ ת  .  פשוט תעצמ ו את עיניכם, מסבי בתכם

אל תתרכזו , כשאתם שמים לב לגופכם!  הדרךזאת אינה , ידידים, לא.  תקרה
וא ת זאת  עליכם  .  אלא במה  שאתם  למעש ה  ח שים,   במה  שאתם א מורים ל חוש

זאת ת חושה  : "הדבר יגרום לכ ם לומר, וכפי שאמרתי, להפנים, באמת לק בל
 . " ת חושה  ממ ש  מצחיקה, בלתי מוכרת

זה מצ חיק שצריך לע שות הכל בצורה  שונה  מה דרך בה ה תנהל הכל  , כן
יכולתי  !  ולא באחרת,  הדבר אפשרי רק בדרך זו,  ידידים יקרים, וכן, עברב

,  לספר לכם בקשר למקרים מסויי מים בהם אנשים זנ חו  את המ חשבות ה חיובי ות
אך  איך  מאו חר יותר  , תחילה לגבי   מה שהיה  ס ביב ם ואז ל גבי  מה  שהיה  בתוכ ם

 . הם חזרו וקי בלו אותן שו ב
ושב עיות אלה  , שזה לא טוב,  בגופו שלומתוך ניסיון  הבעיות, אדם כזה מזהה

ומעולם  , מעולם לא לטוב, ניתנו לו רק כדי שיבין כי הרוע יכול רק לגרום לרוע
 .לא יכול להוביל אותנו לאלו הים

אלפי מקרים ב הם מישהו היה  מיואש  , ישנם  מ אות מ קרים.  וכל המקרים זהים
ר א ותו   ני סינו הכ ל כדי לשחר: "לחלוטין בע קבות  קרוב  מ שפחה שא מר

 ." אך איננו יכולי ם לעשות דבר, מהשליליות
 ."איננו יכולים לעזור  כאן: "וכולם דוברים אמ ת כשהם א ומרים

,  ולא רק  אתם, ניסית ם הכל.   שזאת ת חילת הא מת,  י דידים, ובבקשה  ראו כאן
אך  בס ופו של  דבר  .  ו חשבתם  שהם יוכלו  לעזור ל כם,  אלא כל האנשים  סביבכם

 ! ה  היה קצת מאו חר  מדילמרות שז, הבחנתם  באמת 
אין  , כן: "כש מקור ביכם אמרו, אך בואו נשאר בנ קודה  בה  התנסיתם בא מת

ז ה  : "אתם יוד עים איך א נשים נוהגים לומר."  ניסינ ו הכל; ביכולתנו לעשות  דבר
אני  מא מין  , כן."  אין ביכולתנו לעשות  דבר, אין לזה תרופה, אינו ניתן לריפוי
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;  כאן מתחילה הא מת, ידידים יקרי ם,  עכשיו! שפחות או יו תר הסכמ תם  איתי
וכאן אני פו נה לאנשים שכבר ח וו  ,  התחלתם לעשות  חש בון נפ ש עם עצמכם

כל אלו שטיפלו בכם וניסו , ידעתם  שקרוביכם וחבריכם, בנקו דה זו.  החלמה
איננו יכולים לעשות  : "אומרים עתה , הכל כדי לעזור לכם והרמו ידיים לגביכם

ני סיתי הכל : "בעל אומר."  ניסית י הכל כדי לעזור לילדיי:  "אמא  אומרת!   יותר
זה  או תו הסיפור לגבי  אחים  !  אך  ז ה היה רק ניסיון."  כדי לעזור לאשתי

ה אח ד לא י כל לעזור לאחר כי הם   , ידידים יקרים, כ ן.   וכך  זה  ממשיך.   ואחיות
 .לא ידעו איך להפוך עצה לפעולה ולכן הם היו חסרי ישע  וחסרי א ונים

זה  בד יוק כאשר  מישהו ה גיע לה בין זאת ויו דע ב מה  , ידי דים, אתם רואים
הם י גלו את  דרכם  , הם  מ תחילי ם לעשות  חשבון  נפש עם עצ מם, כלומר, המדו בר

מנקו דת  .    אך לא כל  כך קל לעשות,  זה  קל לומר.  חזרה למ קום אליו  הם שייכי ם
דעים  עתה הם באמ ת מו , עתה הם יוד עים  שהם שייכים לאלוהים,  מבטכם

למרות  שהם  , ברא  אותם וה קצה להם כל כך ה רבה טוב , לאלוהים שככלות הכל
 אך , יהיה  טוב  אם הם יעשו ז את.  להפנים טוב  זה בכוחו ת עצמם , צריכים לקלוט

הם יאמרו   , "כל ניסיון כשל.  "אז כל ניסיון יסתיים בשליליות,  ינסואם הם רק 
ה אם אינם  מנסים כך  ?  יונ ותאך  מד וע  עליהם רק לנ סות א ו לעשו ת ניס.  כך-אחר 

האם אתם מבינים ?  בוחנים או תו, האם אינם מתגרים באלוהים?  את אלוהים
כל  מה  שעשיתם  עד  עתה  היה  , כן!"   כן:  "ובקרו ב  גם  תגידו,  אני א ומר, כן?  זאת

 !  הדבר אינו יכול להימשך, ידיד יי,  לא.  לנסות את אלוהים
יו ת מיד אנש ים שידעו בדי וק מ ה  ה, אלו ש חוו ה חלמה ב גופם: ואני שוב  חוזר

היתה להם  .  כשהם באמ ת ה ח לו להאמין, שהם רצו כשהם פנו  חזרה  לאלוהים
אך כל עו ד אנשים   !  שהית ה לשחרר את  גופם מ הבעי ה, רק משאת  נפש א חת

 ! הם לעולם לא יהיו חופשיים  ממנו  לחלוטין,  ימשיכו להיות מ וקפים ברוע
מוציאים  אותו ו משאירים אותו  ; ראד ם נפל לתוך בו: ביכולתי לומר זאת כך

אך אין בכו חו או  אין לו את שיווי ה משקל להישאר  במקו מו  והוא שו ב נופל  , לידו
ואם אתם  מבין  .  מק ו לקלים, כל האנשים ש גדלו  בבור זה הם  מלוכלכים.  פנימה

לעולם לא תהיו  ח ופשיים ולעולם לא תהיו   .  גם  אתם  מקול קלים, אנשים אלה
 ! אנ י אומר לכם את הא מת, יקריםידידים , כן.  נקיים

זה  .   כי  אינני רוצה  להלעיט א תכם, אינני רוצה היום  לתת לכם  עוד  דוג מאות 
כי  פשוט לא ת וכלו להבין מי ד כמה  טוב  הוקצה לכל  , יהיה יותר מדי  עבורכם

עשו  מה  שכב ר כל כך הרבה אנשים  :  אז אתן  לכם עצה  אחת  ט ובה.   יצור חי
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!   שתדעו  מי אתם בא מת וב מה כל זה כרוך,עשו ח שבון נפש עצמי כך.  עשו
, ש ח ררו עצמכם מ מה ש הסקתם   כנוכחות הרו ע בג ופכם: וזאת הדרך לעש ות זאת 

  ואז כיבלו  עצמכם  בב טחה לא חד  אליו אתם , כך שלא יהיה לכם דבר א יתו
 !אליו כולכם שייכים, שייכים

י דידים  , לא.  אני יודע שר בים מכם  אומ רים שעל גרונינג לה משיך  עכשיו
גוף זה של , אדם זה.  ש אתם תעשו חש בון נפש עצמ י, מה שנחוץ הוא!  קריםי

ואם נאמץ  ללבנו  !  רק אלוהים או מר לנו  הכל, לא או מר לכם דבר, גרונינג כאן
, ב דיו ק כפי שאני עושה זאת, ובמיו חד אם תעשו זאת עתה, את הטוב של אלוהים
אני  ,  משונה."    שונהזאת  תחוש ה לג מרי.  עת ה זה שונה, כן: "אז גם אתם תא מרו

 ! ת חושה  משו נה, אומר זאת ש וב

וב א מת  ת ש מרו   ע ל ה קשר  של כם  עם  ,  תא מ ינו  ב א מת ,  אם ר ק  ת א מינ ו  עכ שיו 
וא נ חנ ו  ,  שעל ינו  ל הקש יב  לאל והי ם[ .. .] אלו  ה מילי ם .  ו בא מ ת  תק שיב ו ל ו,  אלו הים

א ך  עלינ ו  ב א מת  ל עש ות  ז את  ו לא  ר ק  ,  א ם נל ך  ב דרכ ו.  רק  יכו לים  ללכ ת  ב דרכי ו
" .   בכ וו נת י ל עש ו ת  זא ת:   "או  ל נ חם  עצ מ נו   בא ו מרנ ו,  " ברצ ונ י ל עש ות   זא ת:  " לו מר
י די די ם  ,  אני  ק ור א  לכול כם!     מ מש  ע כשי ו,   עי זב ו  א ת  ד רך  ה שליל יות   עת ה!    לא

אי נני  !    הדר ך  בה  הלכ תם  ע ד  כה  ה י תה  דר ך  מ ו טעי ת!    לשנ ות   את  ד רככם ,  יקרי ם
,   יתה  לא  נכ ונ הה דר ך  בה  הלכתם  ה .   כי  את ם  כבר  יו דע ים  זא ת,  צריך ל הד גי ש  זא ת

,  לא  רק  ש ה ייתם   מו קפים  ב שלילי ו ת,  ב דרך  ז ו!   זאת  ש הבי אה  א תכם  לצר ות  ו בעי ות 
סדר  ה וא   שלילי ות  ו ת מי ד י היה   -אי .    ס דר  ב ג ופכם-אלא  הפנ מ תם  א ות ה  ו חו וי תם  אי 

 ! ס דר  ה וא  אל והי ם ע צמ ו.   ה ו א ה ט וב ,  י די דים  יקר ים,  ס דר!    כזה

,   אנ חנ ו,   י דיד ים,  לא !"     ל נו אל והים   שיי ך:  " אני  י וד ע  שי שנ ם  אנ שים   שג ם  או מרי ם
מי  ,   מי  ש אינ ו  יו דע   זא ת.     ה ח וק   שלו ,  שיי ך  לאל והי ם  ו לאלו הים  י ש  ח ו ק,  כל י צור   חי 

כך   .    ל א  יכ ולה  לה יו ת ל ו  הצל ח ה, שאי נו  ל וק ח  ז את  ל תש ו מת  ל בו   והו לך  ב דרך   זו 
וא ף פע ם לא  א ת  ,  מ ה  שנכ ון,  צר יכים ל עש ות  את  ה טו ב, מרצ ונ ם ה ח ופשי ,  שכול ם
א ינ ם מ חפ שים  את  המ לוכל ך  , אנ שי ם הרוצ ים לה יו ת נ קיים .  ר תנ ו לי ל קצ.   הרע

אך  אם  ה ם  עו שים   את  כל   שבי כול תם  כ די ל הי שאר  .    כי  הם  יתל כלכ ו,  ומ תע ס קים   בו 
הם   אינ ם  ק ופצים  ל בור   ,  ור וצים  לה יש אר  כך,  כל ו מר  הם  נ קיי ם  מ לכ תח ילה ,  נקיי ם
.     ל תוכ ואין  בר צונ י ל היכ נס .    יש  פ ה לכ לוך :  "ה ם  יע ברו   ס ביב ו  וי אמ רו .   לכלוך 

אל ך  .  ה דר ך  שכבר  הו ענ קה לי , הי כן שהה ליכה  ט וב ה, אשא ר על ה דר ך ה טו בה 
כ י ה וא  בר א  דרך  עב ור כל  יצ ור  חי  והי א  , בדר ך ש אל והים  ס יפק  ב ה א ת  מ ח סו רינ ו

 ! ז את  ה דרך  ש עלינ ו לל כת  בה , י די דים ,  אז."    אל  אל והי ם,  מו ביל ה  ח זרה  אלי ו
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,  תזכו בכוח אמיתי,  מרכלו, תהיו מוגנים ויתמכו בכם, אם תלכו בדרך זו
תחו שו  בזרם הזורם  , ות חוש ו  מחוז קי ם. כו ח זה  אינו הר סני אלא בונה .  אלוהי

הוא נותן לנו את .  או שר אמיתי וש ביעות  רצון, דרך גופכם ותרגישו בא מת  טוב
,  ידי דים יקרים!  אז  ע שו זאת.  עלינו רק  לקבל מ תנה שהוא שול ח לנו.  כל הטוב

חריות  על גופכם  ולשחרר עצמכם  מכל  באמת  עליכם להתחיל ל קחת  א
אמרתי ז את  .   כי אתם יוד עים  שהשליליות מורידה  אתכם  כלפי מטה, השליליות

הכל קשור .  אך עליי להמשיך לחזור על כך כדי שתדעו במ ה המדובר, בעבר
 !  לסדר של אלוהים , לסדר האלוהי

חר  עי קבו  א.   אז שימ ו לב  עכשיו  לגופכם ו אל תקבלו  אף  מ חשבה   ממק ו ר אחר
,  א ל תחשבו על עבו דתכם, אל תח שבו על מה שקורה ב בית.  התחושו ת בגופכם
,   ועתה.   חיש בו ר ק על עצ מכם,  משפחתכם, המשרד  ש לכם,  החברה שלכם

זה  , כן:  "שתא מרו לעצמכם,  תגלו כל כך הרבה,  כשאתם שמים ל ב לגופכם
,   וואני  עומ ד ללכת  בעקב ותי, אני  מגלה שזה ו  משהו  חד ש.   בדיוק  כפי שהוא  אמר

 !" כי ברצוני בטוב הזה  עבור ע צמי
, עתה.  השליליות סביבכם לא תיעלם סתם כך.  יש בכך יותר, ידידים, עתה

ואתם מוכנים ללכת בדרך המובילה חזרה  , כששמתם עצמכם בידי ה אל
, כוחות  השלילה יעשו את כל  שביכולתם כדי  להחזירכם ללפיתתם, לאלוהים

ידי כך שתשמע ו  -או  על,  לדוג מא, ותידי כך ששוב תפני מו מ חש בות שלילי-על
תוכלו ש וב ליפול  , מ סיבה זו  או א חרת.   משהו  בלתי נעים מ חבר  או  ממ קורב

אני  לא יכול להאמין שה דבר   .  זה פשוט  בלתי יאו מן: " לדרכיכם הישנות ותא מרו
אך אתם ."  עליהם שוב להידרדר.  הדברים אינם יכולים להימשך כך.  ימשיך

ולכן אני קורא ל כם לשנות את  דרכיכם .  דרך  השליליתיודעים איך זה להיו ת ב 
היא רק  ; היא אינה במג מת ירידה.  הדרך שיועדה לכם, וללכת בדרך הנכונה

 !  במג מת עלייה
.   אנא שחר רו עצמכם באמת  מהשליליות ושימו לב לגופכם, ידידיי, אז עכשיו

קרות רק  אך זה יכול ל,  קחו  את ה טוב הזה ללבכם.   רק קלטו והפני מו את ה טוב 
החשיבו עצ מכם לראויים והיו נחושים  .  כשתפסיקו לחשו ב שאינכם  ראויים

:  תנו  ה בטח ה לעצמכם  ושימרו  עלי ה כשאתם או מרים עת ה.   לקבל רק את  הט וב
 !" ברצוני שלא יהיה לי דבר נ וסף עם השליליות"

אינני יכול לעשות דבר אלא .  איננו יכולים לערוך משא ומתן בנוגע לכך
זה  טוב ש ג רונינג אינו נמצא כאן  : "אז  אל תאמרו לי.   האמת לומר לכם את
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 חייבאך אני , גרונינג, הכל טוב ויפה: "אחרת הייתי אומר לו, באופן אישי
ואני  באמ ת לא יכול   , לחשוב  על השליליות ועל  ח וסר הס דר כי אני  סו בל מכא ב

באמת  האם זה , אינני חש כל חיים בחלק זה ש ל גופי.  להזיז עדיין את מפרקיי
 .וכן הלאה וכן הלאה"  ?האם עליי להעיז לקוות לכך?  ישתפר
שאינני מרשה לאיש לתאר לי , על כולכם לדעת כבר עכשיו!  ידידיי, לא

כמ ה פע מים אנשים ניג שו אליי  .  באיזו דרך  מד וייקת הצרות  השתלטו  עליהם
ה ם רצו לספר לי בקשר !  באמונה ש עליהם לספר לי הכל בקשר למחלותיהם

זהו כוח  .  מו ט עה לחלוטין, זה מוט עה, ידידים, לא.  ורצו שאטפל בהןלהן 
אתם כל כך רגילים לדבר על מה שאינו .  ההרגל שהכתיב לכם דרך חיים זו

!  שיטפלו בה, שאתם עדיין רוצים שיתייחסו אליה, בקשר לשליליות, כשורה
 קשר כי אין לי כל, אך אתם יודעים היטב שאינ ני מעוניין לשמוע בקשר ל כך

הוא  : "זה כבר קרה לכם אם  ציינתם לעצמכם.  לכך ושום דבר  משותף  עם ז את
אז אס ור לי  ,  ה שליליות כפי שהוא  קורא לה, אינו מע וניין לשמוע  בקשר ל מחלתי

איך באפשרותי להיפטר :  " אך זה   מעלה את הש אלה הגדולה!"  לדבר בקשר לכך
אך אתם  בק ביעות  , "ל המ ח"אפילו אינני  אוהב לו מר את  המלה  , ידי דיי"  ?ממנה

אנא הפסיקו  לעשות  !  השתמשתם  במלה והנכם  מ משיכים להשתמש  בה כיום 
רק  , נזק לעולם אינו מוביל לטוב.  היא מזיקה ו א ינה מועילה כלל!  ידידים, זאת

 . לנזק נוסף ולרוע  שיגרום לה ידרדרותכם
ואינני  , אין לי ד בר  עם השליליות?  ב מה אני  שונה  מאנ שים אחרים, עכשיו

מדוע  הוא ממשיך לדבר על : "גם כאן תאמרו.  מתעס ק או מטפל בשליליות
.  אתם ק ו ראים לשליליות מחלה, "מ חלה"אך אתם משתמ שים במלה "  ?שליליות

וע תה אני  מב קש  .  ו אינני מעוניין שיהיה לי  דבר  איתה, אין לי דבר עם ה שליליות
אל תמשיכו   היפרדו אחת  ולתמיד  מה שליליות ו: מכם לעשות כפי שאני עוש ה

 . לנסות להתעס ק בה
[...]  

על כולכם  , על כולכם לספק את  התנ אי הנחוץ , אך לפני שתוכלו לעשות זא ת
עליכם לבחון את  , כל ומר!  לעשות את הצעד הראש ון ו להצהיר בצד מי אתם

:  אז תא מרו!  אז ה דבר יה יה אפשרי,  ידידים, עצמכם ולדעת  את  מג בלותי כם ואז
האם   : "וה שא לה הבאה תהיה."  נינג בדיוק  תיארעתה אני בא מת  חש  מה שג רו"

האם באמ ת  ?  האם בא מת אזכה ב בריאות י מח דש:  "ואז"  ?אמשיך לחו ש בכך
 להיות  לרצ ותאך עליכם גם !  אתם יכולים, ידידיי, כן"  ?ביכולתי להאמין בכך
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עליכם לא רק .  כלומ ר עליכם לפעול בהתאם לדבריי, מסו גלים לעשות זאת
 !   תמיד.  עליכם תמיד לשים אליו  לב.  אן ועכשיולשים לב לגופכם כ

הוא  זקו ק לכו חות  , הא דם ז קוק  לאנרגי ה.   ישנה כל כך הרבה  אנרגיה  מ בוזבזת
שה וא קול ט ו מפנים אנרגיה  , ולכן עליו להב טיח .  רק כדי לקלו ט מ חש בה א ח ת

,  איך יהיה  ה דבר אם  תקלטו  לגופכם  חמ צן רק פעם א חת  ביום.   חדשה  כל יום
ו ע מוק  פעם א חת ביום  למלא את  גופכם א וויר ותפלטו את  הח מצן  אם רק תנש מ

אתם , אתם נושמים ונושפים כל הזמן.  כמובן אינכם עושים זאת, לא?  המשו מש
כשגופכם זקו ק לעוד  .  זה  מ שהו שקורה  באופן אוט ומ טי , עושים זאת בה תמ דה

אז אתם יכולים לשלוט .  אתם נושמים עמ וק  ואתם חשים שוב טו ב, חמצן
אך איך  .  להזיז אותו לכאן ו לכאן ולשאת את המשאו ת ה כבדים ביותר, פכםבגו

אנו  יכולים לעשו ת זאת  אם יש לנו  כמ ות  ?  קורה שאנ חנו יכולים לשא וף  ולנשוף
 . מסויי מת של אנרגיה ה מאפש רת לגופנו לקלוט את  הח מצן לו אנו זקוקים
כם אוי  ל?  אך מה  קורה כשה מדו בר ב קליטת  מחש בות  והבעת  מ ח שבות אלו

אוי לכם אם   !  כי  אז הייתם מ דברים על  דברים  שליליים, אם המ חשבו ת שליליות
אפילו אם בדיוק  שמע תם  .   כי אז  הייתם עושים דבר שלילי, תפנימו מש הו שלילי

מה   .  גם אז הייתם עו שים משהו שלילי, משהו שלילי ומי ד העברתם  זאת הלאה
אני חושב  שאתם  ?  זהמה   ?  הממ מ?  אם ה דב ר היה הפוך, ידי דים, היה קורה

הפסי קו   .   ע שו בדי וק  את ההפך  מ מה שע שיתם עד  עתה.  מבינים למה  אני  מתכו ון
 ! וזהו אלוהים, רק לכו בדרך ה טוב ה.  בדרך הרעה, ללכת בדרך השלילית
,  חשו ב, אך  עליי להמשיך  לחזור על כך, כפי שאמר תי קודם, וחשוב  שכל יום

ווה  לעשו ת זאת  כי אתם  זקוקים   שש,  ושתבינו, שבאמת  תק חו  א חריות על  גו פכם
,  אתם גם  יודעים  שכל יום א ת ם מבז בזים ה מון כו חות.    אתם  באמת  זקו קים לו, לו

,  אם אתם שו מעים א ותו.    כי  אתם  סופג ים המון זבל  בלתי נח וץ, המון אנרגיה
אז .  אין בכך כל הבדל,  או  חשים בו, טוע מים אותו,  מריחים אות ו, רואים אותו

כל יום !  ידידיי היקרים,  זהו הדבר הנכון לעש ות!  שו זא תע!  אל תחשבו  על כך
.   כלומר אנרגיה טובה, כל יום הפנימו וסיפגו אנרגיה חדש ה!  חישבו על גופכם

 .תהיו מס וגלים לעשות זא ת כ שתחס מו א ת מה  שקורה ס בי בכם
באופן אוטומ טי אתם  חוס מים את הסוב ב  , כשתקדישו זמן לחש וב ולה רהר

חישבו על  , חישבו  על גופכם,  חישבו על עצמכם,  תאז כשתעשו זא.  אתכם
ועשו   ,  אפשרו לו לספו ג א ת האנרג יה לה הוא  זקו ק,   הזינו  אותו, בריאות ג ופכם
עכשיו אני ח ש  : " תאמרו,  כשתפנימו מ ספיק אנרגיה,  מאו חר יותר.  זאת כל יום
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אתם  , ידידיי, כדי להביס את  השליליות, כן!"  עכשיו אני מרגיש  חו פשי,  בטוב
כי , אתם זקו קים לכל כך הרבה אנרגיה!  קים לכמות ג דולה של אנרגיה טובהזקו

שאתם  חוש בים שהיא לעולם לא  , השליליות תפשה כזאת א ח יזה על גופכם
כדי  שיהיה לכם קצת עודף , אתם גם זקוק ים לקלוט עודף אנרגיה.  תיעקר ממנ ו

 ."    ב קרו ב ידי תהיה על העליונה, כן: "כך שתוכלו לומר
ואני יו דע  !   בכל א ח ד מכם, זה תלוי  בכם; זה דבר עם  גרוני נגאז אין ל

על אלוהים , שכאשר הם  מתפללים לאלוהים, שאנשים ממ שיכים לחיות ב אמונה
!   ד ורש יםבקי צור מה שהם ,  להקשיב להם ולהעניק לה ם מה שהם  מבקשים

כל א חד פש וט  .   אלא  ב לקיחה, לא   מדובר  כאן ב דרישה.   כל זה  מו טעה, ידידים
וזה יקרה ברגע ש ה אדם ידע איך להתכוונן  !  את ה אלוהי,   את ה טובקחתליכול 
, הש דר האלוהי ז מין לכולם!   וידע  איך להפעיל זאת,  לשדר  האלוהי, לאמת

הסדר  -שאי ,  הם  משוכנעים, מספיק  אנרגיה,  וברגע שהם  מפני מים  מספי ק כוח 
והי  כי הם  חיים ונוש מים  עתה את ה סדר האל, כבר אינו שורר בתוכם  או  ס ביבם

הם יכולים להעביר מידע זה לאנשים החיים  , וברגע שהם השיג ו זאת!  האמיתי
ידי כך שהם -על , ידי כך שהם מספרים להם את האמת-פשו ט על, ועובדים איתם

 . מספרים להם איך הם החזיר ו את הס דר לגופם שלהם וש חררו עצמם  מהרוע
,   ת ספרו  להםגם  הא נשים  סב יבכם  ית חילו  לה אמי ן ב מה  ש,  וכשהם  שו מ עים  זאת 

הם רא ו איך שג ופכם הי דרדר  .  שאתם  או מרי ם להם את הא מת ,  כי הם יחו שו
גם   ,  ידי די, כן : "וה ם יאמר ו, אנשים  חי וביים ,  ו איך כיום  אתם  מ אושרים, קוד ם לכן

,  י די דים, כן!"    א נחנ ו  מא מינים  ש אמר ת לנ ו  א ת ה אמ ת,  אנחנ ו  רוצים  להיו ת כ מו ך
אנש ים  !   אלא ב תוככם,   ר ק ס ביבכם לא, זאת הא מ ת והי א  מת חילה ב ח יפוש הא מת 

אנ י מא חל לכם  שאלו הים  .   כ בר ע שו ז את, ידי דים  יקרים,  רבים ב דיו ק כ מוכם
 ! עלי נו לק בל,  ומ ה שה וא  נותן ל נו,  כי ה וא  מע ניק  זאת, יעניק  גם לכם 

אאמין  , אם כיום אתם עדיין אינכם יכולים להאמין במה שא ני אומר לכם"
ואם כיום  עדיין אינכם  מ סוגלים   .    מינועבורכם עד  שיגיע  הז מן בו  בא מת ת א

רק ש חררו  !   גם את  זאת א ע שה עבורכם, ע דיין אינכם מ סוגלי ם להתפלל, לבקש
 .  עצמכם מ מה שגרם לכם לסב ול

היא   תוביל אתכם לאורך  .   אני אעזור לכם ועזרה  זו ת וביל אתכם לישועה
אני מאחל לכולכם אושר רב ועושר ברכת !  הטיהור והקודש [...] דרך 

 !יברככם האל.  האלוהים
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