
Tisková mapa Kruhu přátel Bruno Gröninga 

Krátký přehled 

Bruno Gröning se stal na jaře roku 1949 světoznámým jako „zázračný doktor“ z Herfordu. 
Desetitisíce lidí proudily k jeho působišti. Docházelo k neuvěřitelným uzdravením. Všechny 
velké noviny a časopisy o tom podávaly zprávu. Rozhlas, filmový týdeník a film se zabývaly 
tímto fenoménem. Vrcholem se stala událost v městě Rosenheimu na statku jménem 
Traberhof. Zde se v roce 1949 denně shromažďovaly desetitisíce lidí. Odehrávaly se 
neuvěřitelné scény: ochrnutí mohli opět chodit a slepí opět vidět.  

Kruh přátel Bruno Gröninga předává dílo Bruno Gröninga dál. Zakladatelkou byla Grete 
Häuslerová. Ta se s Brunem Gröningem seznámila v roce 1950 a již při prvním setkání zažila 
uzdravení ze tří nevyléčitelných nemocí. Nakonec se stala jeho blízkou spolupracovnicí a 
zakládala společenství v Rakousku. V roce 1957 se přestěhovala do Německa. Po smrti Bruno
Gröninga zjistila, že i nadále docházelo k uzdravením, jak to předpověděl Bruno Gröning. 
Proto založila Kruh přátel Bruno Gröninga, ve kterém se mezitím spojily desetitisíce lidí z 
celého světa. Mnozí, kteří učení Bruno Gröninga přijali do svého života, mohli sami na sobě 
zažít  uzdravení. Grete Häuslerová zemřela dne 6. září 2007 v Hennef/Sieg. Jejím nástupcem 
je její syn Dieter Häusler. 

Lékařsko-vědecká odborná skupina (MWF) byla založena v roce 1992. K ní také patří mnoho 
lékařů. Tito lékaři prověřují a dokumentují uskutečněná uzdravení na základě zpráv o 
vyšetření před a po uzdravení od nezávislých lékařů. Na tomto základě mohl vzniknout 
obsáhlý archiv obsahující mnoho tisíc stránek. Nacházejí se zde zprávy o uzdravení rakoviny, 
Parkinsonovy nemoci, anginy pectoris, revmatismu a řídnutí kostí, ale také vyléčení ze
závislosti na drogách a alkoholu, z depresí a mnoha jiných nemocí. Všichni pomocníci – ať již 
vedoucí Kruhu přátel nebo vedoucí společenství, spolupracovníci v tiskárně, překladatelé 
nebo lékaři – pracují zadarmo ve svém volném čase. Dílo Bruno Gröninga se financuje na 
bázi dobrovolných darů. Závazky finančního nebo právního charakteru neexistují. Ke Kruhu 
přátel náleží lidé různého vyznání, není spojen s žádným náboženstvím. Neprovádí se zde
diagnóza, terapie, vyšetření ani ošetření nemoci. Léky se nedoporučují, nepředepisují ani 
neposkytují. Rovněž není nikdo odrazován od návštěv lékaře, užívání léků, terapií nebo 
operací. Dle výpovědi Bruno Gröninga je každé uzdravení aktem božího milosrdenství. Proto 
se v Kruhu přátel Bruno Gröninga nikomu neslibuje uzdravení. 
  

Bruno Gröning  

Jeho život. Bruno Gröning se narodil v roce 1906 v Gdaňsku a vyrůstal ve skromných 
poměrech. Vykonával různá zaměstnání. Po druhé světové válce byl vyhnán do západního 
Německa a v roce 1949 se stal světoznámým jako „zázračný doktor“ z Herfordu. Desetitisíce 
lidí mířily k jeho působišti. Udála se neuvěřitelná uzdravení. Všechny velké noviny a časopisy 
o tom informovaly. Rozhlas a filmový týdeník se zabývaly tímto fenoménem. Byl natočen film 
a také zahraniční filmové společnosti vysílaly své týmy. Vyvrcholením bylo to, co se dělo v 
Rosenheimu na Traberhofu. Zde se na podzim roku 1949 denně shromažďovaly desetitisíce 



lidí. Odehrávaly se neuvěřitelné scény. Ochrnutí mohli opět chodit, slepí opět vidět. Nemocní 
přijížděli až z USA. Místní úřady se k tomu stavěly velmi skepticky. Bruno Gröningovi byl 
mnohokrát udělen zákaz uzdravování. Byl několikrát zažalován, opakovaně s výtkou: 
„Provinění proti léčitelskému zákonu.“ Konkrétní rozsudek nebyl nikdy vyhlášen. Bruno 
Gröning zemřel v roce 1959 v Paříži. 
 
 Jeho působení. Označení „zázračný doktor“ Bruno Gröning stále odmítal. Ale jak se mají 
události nazvat, když se vymykají našemu rozumu? Samotní kritici, jako např. starosta města 
Herfordu pan Wörmann řekli: „Mně nad tím zůstává rozum stát.“ Jeden bavorský poslanec, 
který byl v záležitosti Gröning velice skeptický, na Traberhofu řekl: „ Já jsem dnes zažil tolik 
ohromujícího, že mi chybí slova, abych to vše vyjádřil. Prosím všechny, věřte v poslání pana
Gröninga!“ Pozdější evangelický biskup a zplnomocněnec rady evangelické církve Dr. 
Hermann Kunst prohlásil: „Jisté pro mě bylo, že z něho vychází síly, které způsobují u lidí 
uzdravení.“ Helmut Kindler, jeden z nejvýznamnějších poválečných vydavatelů, označil 
Gröninga jako „Jedinečný zjev, který není možné zařadit k žádné psychoterapeutické ani 
psychologické škole. Myslím si, že to byl hluboce věřící člověk.“ Bruno Gröning zdůrazňoval, 
že ne on činí uzdravení, nýbrž Bůh. On je jen transformátor. Bůh mu dal sílu, aby ji 
nemocným zprostředkoval.  
 
Jeho učení. Jádro učení Bruno Gröninga tvoří vědomost o Heilstromu, boží síle. Gröning učil 
své posluchače, jak mohou tuto sílu opět do sebe vědomě přijmout a využít pro vlastní 
zdraví. Přijetím této síly dochází k uzdravení čistě duchovní cestou. Řekl: „Důvěřuj a věř, boží 
síla pomáhá a léčí.” „Nevyléčitelné neexistuje.“ „Bůh je největší lékař.“ Bruno Gröning 
vyzýval lidi k velkému obratu, k víře v dobro v člověku a k víře v Boha. Řekl: „Miluj svého 
bližního jako sebe samého! Nebuď nenávistný, falešný a nečiň nikomu nic zlého! Máte být
všichni dobří, dobří k sobě navzájem! Máte vědět, že všichni patříte k sobě, jak chudí, tak 
bohatí!“ „Máte své bližní milovat jako sami sebe! To je moje přání, to je moje vůle, aby se 
toto stalo. Když se to stane a lidé znovu najdou k sobě cestu, tak se těmto všem naskytne 
možnost dosáhnout pomoci.“ „Milujte život – Boha! Bůh je všude!” 

Kruh přátel Bruno Gröninga  

 
Vznik. Dnes pokračuje Kruh přátel Bruno Gröninga v jeho učení. Zakladatelkou byla Grete 
Häuslerová (1922 až 2007). Ta se s Bruno Gröningem seznámila v roce 1950 a již při prvním 
setkání zažila uzdravení ze tří nevyléčitelných nemocí. Nakonec se stala jeho blízkou
spolupracovnicí a zakládala společenství v Rakousku. Po jeho smrti v roce 1959 zjistila, že i 
nadále dochází k zázračným uzdravením. V roce 1979 založila Kruh přátel. Ten má za úkol 
zachovat dědictví Bruno Gröninga pro další pokolení a nouzí trpícím lidem umožnit pomoc a 
uzdravení. Na začátku byla jen hrstka stejně smýšlejících, později koncem 80tých let došlo k 
razantnímu rozvoji. Dnes je Kruh přátel Bruno Gröninga jedním z největších společenství na 
světě k uzdravení duchovní cestou. Kruh přátel Bruno Gröninga v současnosti řídí Dieter 
Häusler, syn paní Grety Häuslerové. 
 
Struktura. Ve všech evropských zemích, tak jako na všech kontinentech, existují místní 
společenství. Jejich příslušníci se setkávají v třítýdenních intervalech na hodinách
společenství. Vedoucí společenství a jejich pomocníci se setkávají v pracovních kruzích, aby



koordinovali své úkoly. Kromě místních společenství pro dospělé, mládež a děti existují zvlášť 
také společenství, která pomáhají najít východisko z drogové závislosti. Také zde dochází k 
vyléčením. Pro lékaře, léčitele a jiné zdravotnické profesionály existuje Lékařsko-vědecká
odborná skupiny (MWF) a společenství lékařů. Všichni pomocníci pracují zdarma ve svém 
volném čase. Dílo Bruno Gröninga se financuje z dobrovolných darů. Závazky finančního 
nebo právního druhu neexistují. Ke Kruhu přátel Bruno Gröninga náleží lidé různého vyznání. 
Není spojován s žádným náboženstvím. Podle vzoru Bruno Gröninga se ve společenství 
neprovádí diagnóza, terapie, vyšetření ani ošetření. Léky nejsou doporučovány, 
předepisovány ani poskytovány. Stejně tak není nikdo zrazován od návštěv lékaře, užívání 
léků, terapií nebo operací. Dle výpovědi Bruno Gröninga je každé uzdravení božím 
milosrdenstvím. Proto se v Kruhu přátel Bruno Gröninga žádná uzdravení nikomu neslibují. 
 
Celosvětově. Dnes je Kruh přátel Bruno Gröninga rozšířen po celé Zemi. Na všech 
kontinentech existují společenství, všude docházi k uzdravením. Slova Bruno Gröninga z 
Herfordu roku 1949 se víc a víc potvrzují: „Není to k zastavení. K uzdravení musí dojít na 
celém světě.“  

Lékařsko-vědecká odborná skupina  

 Vznik. Až do poloviny 80tých let nebylo lékařů, kteří by se vážně zajímali o to, co se v Kruhu 
přátel Bruno Gröninga děje. Zájem však razantně rostl, až když v roce 1992 došlo k založení 
Lékařsko-vědecké odborné skupiny (MWF). 
 
 Dokumentace. Jedním z hlavních úkolů MWF je prověřovat a dokumentovat uzdravení, o 
nichž byla podána zpráva. Průběh uzdravení musí být objektivně prokazatelný. Vyžadují se 
lékařské zprávy před uzdravením a obstarávají se vyšetření po uzdravení. Tímto způsobem 
vznikl bohatý archiv čítající mnoho tisíc stránek. Zde se nachází zprávy o uzdravení rakoviny, 
Parkinsonovy nemoci, anginy pectoris, revmatizmu a řídnutí kostí, ale také o vyléčení 
závislosti na drogách a alkoholu, o vyléčení  depresí. Také je dokumentováno uzdravení 
zvířat a rostlin. 
 
 Přednášky. Mnoho lékařů a léčitelů z MWF cítí povinnost předávat dál své zkušenosti s 
učením Bruno Gröninga, a to jak kolegům, tak pomoc hledajícím. Proto se po celém světě na 
kongresech, univerzitách a na jiných místech sjezdů konají přednášky. Stále více lékařů se 
přidává k MWF. Mezitím se tato MWF stala odbornou organizací obepínající zeměkouli. Zde 
několik hlasů: Carl Simonton M. D., ředitel Simontonova centra pro výzkum rakoviny, USA: 
„Je to nesmírně veliký a důležitý úkol. Proto velmi oceňuji to, co Lékařsko-vědecká odborná 
skupina dělá.” Prof. Dr. Jakov G. Galperin, prezident lékařského svazu lidových léčitelů Ruska: 
„Jako prezident našeho lékařsko-vědeckého výzkumného centra alternativní a tradiční 
medicíny navštěvuji se svými kolegy různé mezinárodní kongresy a semináře v západní 
Evropě a ve Spojených Státech. Jako účastník těchto kongresů jsem mnohokrát slyšel o 
uzdravení duchovní cestou skrze učení Bruno Gröninga. Kdybych to neviděl a sám se o tom 
nepřesvědčil, nezabýval bych se tímto tématem.” 
   



Uzdravení 

Uzdravení z osteoporózy (řídnutí kostí). Gertraud Fischer, 67 let, prodavačka: „Poté, co jsem 
trpěla asi jeden rok neustávajícími bolestmi ve střední části zad, v kloubech prstů a v 
kolenou, šla jsem v roce 1995 k lékaři. Zjistil mi osteoporózu v pokročilém stádiu. Terapie či 
léky nepomáhaly. Mimo dům jsem se mohla pohybovat již jen o holích. V dubnu 1996 jsem 
se dověděla o Kruhu přátel Bruno Gröninga. Od té doby jsem dvakrát denně přijímala 
Heilstrom a vedlo se mi lépe. Za několik měsíců bolesti zmizely. Od té doby se mohu zase 
volně pohybovat. Další vyšetření potvrdila, že osteoporóza zmizela. Jsem vyléčena.“   

Uzdravení z ochrnutí jedné poloviny těla spojené se ztrátou řeči po infarktu. Nikolaj 
Ivanowitsch Gontschar, 61 let, Kokčetau, Kazachstán: „V roce 1987 jsem prodělal infarkt a v 
důsledku toho jsem byl ochrnutý na pravou polovinu těla. Nemohl jsem správně mluvit a 
musel jsem být krmen. Nemohl jsem ani opustit dům. Po operaci rakoviny pravé plíce v roce 
1992 mi zůstala otevřená rána. Nezacelila se a způsobovala mi trýznivé dlouhodobé bolesti.
Dostával jsem morfium, abych je mohl vydržet. Lékaři mě vzdali a ani jeden ruský léčitel mi 
nemohl pomoci. Ve vrcholné fázi mého utrpení, když mi už ani morfium nepomáhalo, jsem 
se v srpnu 1997 dověděl o Kruhu přátel Bruno Gröninga a byl jsem uveden do učení. Od té 
doby jsem pravidelně přijímal Heilstrom a pociťoval jsem silné brnění v pažích a nohou. 
Týden od týdne mi bylo lépe a od března 1998 jsem mohl opět chodit bez hole a dokonce 
překonat velké vzdálenosti. Mohl jsem dokonce dělat gymnastiku a stoupat do schodů bez 
cizí pomoci. Od uvedení do učení bolesti stále ustupovaly. Od listopadu 1997 je zacelena i 
rána a bolesti jsou pryč. Nemám už žádné obtíže a stal se ze mne nový člověk.“ 

Dokumentární film „Fenomén Bruno Gröning“ 

Vznik. Již v roce 1994 začaly přípravy na nákladný filmový projekt: film o životě Bruno

Gröninga určený pro kina. Celý rok probíhaly přípravy a rešerše. Třídil se archivní materiál, 
studovaly se zprávy očitých svědků, sbíralo se stále více dat a faktů. V únoru 1995 spadla 
první klapka. Začala několikaletá cesta po stopách jednoho fenoménu. Udělalo se více než 80 
rozhovorů se svědky té doby. Byla vyhledávána skutečná místa událostí od Gdaňska po Paříž. 
Natáčely se scény, dávaly se dohromady originální nahrávky z filmových archivů. Byly
zhotoveny stovky snímků, diapozitivů a dokumentů. Poslední rozhovory se dělaly na začátku 
roku 2000 a poslední dokumenty se točily ještě v roce 2002. Od října 2003 se konalo první 
promítání. Od té doby běží tento film v kinech celosvětově. Od února 2012 je k dispozici ve 
30 jazycích jako DVD. 

Obsah. Film se vydává po stopách Bruno Gröninga. Otevřeně, objektivně a s porozuměním 
osvětluje jednotlivé úseky jeho života a působení. Dohromady se natočilo přes 70 hodin 
filmu. Brzy bylo jasné: původní představa, natočit pouze celovečerní film, se nedala dodržet. 
Téma nešlo odbýt za dvě hodiny, život Bruno Gröninga se nedal stlačit do běžného formátu. 
Byl tedy natočen třídílný pětihodinový film. 

Působení. Mnoho diváků referuje o tom, že během sledování filmu náhle vnímali nějakou 
sílu, brnění, proudění v těle. Pro většinu z nich se jednalo o úplně novou zkušenost. Někteří 



hovoří dokonce o vymizení bolestí, omezení a jiných utrpení. Několik příkladů: M.B.: „Během 
filmu jsem pociťoval brnění v celém těle, stejně jako tlak a bolesti mezi očima.“  G.F.: „Při  2. 
a 3. dílu filmu mě zaplavila energie, která přeplnila celé mé tělo. Než jsem viděl film, byl jsem 
v nemocnici s astmatem. Včera jsem byl u svého obvodního lekáře a ten mi řekl, že  nemůže 
pochopit, jak je možné, že už nemám chronické šelesty na plicích. Kdyby neznal můj 
předchozí stav a neměl nemocniční zprávu, řekl by, že jsem naprosto zdravý. Ta energie stále 
ještě proudí.“ C.E.: „Od svého narození jsem byl těžce postižen,  měl jsem spastickou obrnu, 
byl jsem na invalidním vozíku a levou rukou jsem hýbal jen s velkými potížemi. Byla poněkud
zkrácená. Během filmu jsem mohl ruku narovnat a uvolnit prsty. To dosud nebylo možné. Po 
filmu jsem byl jako znovuzrozený. Cítil jsem se mnohem lehčeji.“ 

Úspěchy skrze dokumentární film „Fenomén Bruno Gröning“ 

Mezitím jsou k dispozici první zprávy o úspěchu, které přezkoumali lékaři z Lékařsko-vědecké
odborné skupiny. Tyto zprávy informují o lidech, kteří byli zbaveni svých zatížení jen díky 
návštěvě kina a shlédnutí filmu „Fenomén Bruno Gröning“.  

Osvobozena od bolesti kyčlí při chronickém zánětu šlachy. Silke Maydt (33) trpěla asi rok a 
půl silnými bolestmi levé kyčle, které vystřelovaly až do kolene. Ortoped diagnostikoval zánět 
šlachy. Jedenáctého ledna 2004 viděla paní Maydt dokumentární film o Bruno Gröningovi. 
Na zpáteční cestě byly bolesti v kyčli silnější než kdy předtím. Dalšího dne byly pryč a už se 
nikdy nevrátily. Lékařský komentář: „Vzhledem k rok a půl neustále se zhoršujícímu průběhu 
a vzhledem k selhání dosavadních pokusů léčby je toto uzdravení lékařsky nevysvětlitelné.“ 

Spontánní vymizení 8 let trvajících bolestí ramene. Erika Kappler (63) měla po dobu 8 let 
silné neustávající bolesti ramene. Nakonec nemohla pravou ruku vůbec zvednout a nemohla 
nic nosit. Její lékař hovořil o chronickém zánětu ramene. Předepsané léky přinesly jen trochu 
úlevy. Po návštěvě dokumentárního filmu všechny bolesti jednoduše zmizely. Dnes může 
opět bez bolestí nosit bedny a sekat dřevo. 

Uzdravena po 38 letech chronických bolestí zad. Helga Maria Arend (58) trpěla 38 let 
chronickými bolestmi zad v oblasti bederní páteře – syndrom bederní páteře při chybné 
statice. Pociťovala bolesti jak při ležení, tak při stání a chůzi. Bederní páteř ztuhla a ona měla 
pocit, jako by se jí chtěla záda prolomit. Na podzim roku 2003 navštívila představení
dokumentárního filmu. Tohoto dne se jí vedlo velmi špatně a jen za velkých bolestí vydržela 
oněch 5 hodin. A přece když film skončil, byl z ní „nový člověk”. Od tohoto okamžiku už nemá
žádné bolesti. Lékařský komentář: „Spontánní vyléčení po desetiletí trvajícího chronického 
onemocnění po návštěvě dokumentárního filmu je pro mě z lékařského hlediska
nevysvětlitelné.”   
 
 


