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Geachte dames en heren,

In deze persmap vindt u de basisinformatie over Bruno Gröning, de gelijknamige Vriendenkring en de

hierbij  aangesloten  Medisch-Wetenschappelijke  Vakgroep  (MWF).  Daarnaast  bevelen  wij  u  een

bezoek aan onze internetpagina’s aan: 

www.  bruno-groening.org :   Uitvoerige informatie over het leven van Bruno Gröning, zijn leer,

opbouw en structuur van de Vriendenkring, alsmede organisatie van lezingen en documentatie van

genezingen door de MWF. Verder ruim 200 kort samengevatte genezingberichten en alle actuele data

van lezingen. Hier kunt u zich ook abonneren op onze gratis “Newsletter”. 

www.bruno-groening-film.org :  Alles over de bioscoopfilm “Het fenomeen Bruno Gröning”. In

oktober 2003 vond de première plaats. Sindsdien draait de film wereldwijd in de bioscopen. Als DVD

sinds februari 2012 verkrijgbaar in 30 talen.

www.gh-verlag.de:  Verdiepende  literatuur  over  het  leven  en  de  leer  van  Bruno  Gröning,

succesberichten, alsook omvangrijk audio- en videomateriaal.

Bovendien nemen wij u graag op in ons media adresbestand voor toezending van het informatieve

tijdschrift Bruno Gröning. U ontvangt dan vier keer per jaar een gratis exemplaar, waarin u actuele

informatie over de Vriendenkring kunt lezen.

Bruno Gröning zei: 

“Bent u alstublieft niet lichtgelovig! Vandaag zeg ik, zoals altijd: “U hoeft het niet te geloven, wat ik

zeg! Dat verlang ik ook niet. Een plicht heeft u: uzelf ervan te overtuigen!”

In die zin wens ik u alle goeds.
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Kort overzicht 

Bruno Gröning werd  in  het  voorjaar  van 1949 als  “wonderdokter”  van Herford  wereldbekend.

Tienduizenden  mensen  stroomden  naar  de  plaatsen  waar  hij  werkte.  Ongelooflijke  genezingen

gebeurden. Alle grote kranten en tijdschriften schreven erover. Radio, weekjournaal en film namen

het fenomeen aan. Hoogtepunt was het gebeuren op de Traberhof in Rosenheim. Hier verzamelden

zich in de herfst van 1949 meerdere tienduizenden mensen. Ongelooflijke scènes speelden er zich af.

Lammen konden weer lopen, blinden weer zien. 

De Bruno Gröning-Vriendenkring geeft het werk van Bruno Gröning door. De oprichtster is Grete

Häusler. Zij leerde Bruno Gröning kennen in 1950 en beleefde al bij de eerste ontmoeting genezing

van  drie  ongeneeslijke  ziekten.  Aansluitend  werd  zij  een  directe  medewerkster  en  bouwde  de

gemeenschappen in Oostenrijk op. Sinds 1957 leeft zij in Duitsland. Nadat Bruno Gröning gestorven

was, stelde zij vast, dat de genezingen verder gebeurden, zoals Bruno Gröning het had voorspeld.

Daarop richtte zij de Bruno Gröning-Vriendenkring op. Hieraan hebben zich intussen wereldwijd vele

tienduizenden  mensen  aangesloten.  Velen,  die  de  leer  van  Bruno  Gröning in  hun  leven hebben

geïntegreerd, mochten de genezing beleven. 

Grete Häusler stierf op 6 september 2007 te Hennef/Sieg. Haar opvolger is haar zoon Dieter Häusler.

De Medisch Wetenschappelijke Vakgroep (MWF) werd in 1992 opgericht. Hiertoe behoren ook

talrijke  medici.  De  artsen  onderzoeken  en  documenteren  de  opgetreden  genezingen,  verzamelen

vooronderzoeken en zorgen voor naonderzoeken door onafhankelijke artsen. Op deze manier kon een,

enkele  duizenden  pagina’s  groot,  archief  worden  opgebouwd.  Hierin  bevinden  zich

genezingsberichten van kanker, parkinson, angina pectoris, reuma en botontkalking, maar ook van

drugs- en alcoholverslaving, depressies en veel andere zaken.

Alle helpers – hetzij de leider van de Vriendenkring, hetzij de gemeenschapsleiders, helpers in de

uitgeverij,  vertalers  of  artsen – werken in hun vrije  tijd  mee als  ereambt.  Het  werk van Bruno

Gröning financiert zich uitsluitend op basis van vrijwillige bijdragen.

Financiële of juridische bindingen bestaan niet. De Vriendenkring is onafhankelijk van godsdienstige

overtuigingen en aan geen religie gebonden. Er worden geen diagnoses gesteld, therapieën gegeven,

onderzocht  of  behandeld.  Medicamenten  worden  noch  aangeraden  noch  voorgeschreven  of

aangereikt.  Evenmin wordt  er  afgeraden van artsenbezoek, inname van medicijnen,  therapieën of

operatieve ingrepen. Volgens uitspraken van Bruno Gröning is iedere genezing een genade van God.

Daarom worden er binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring  geen genezingen beloofd.
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Bruno Gröning 

Zijn  leven. Bruno  Gröning  werd  in  1906  in  Danzig  geboren  en  groeit  onder  eenvoudige

omstandigheden op. Hij werkte in verschillende beroepen. Na de tweede wereldoorlog wordt hij naar

West-Duitsland  verdreven  en  in  het  voorjaar  van  1949  als  “wonderdokter”  van  Herford

wereldberoemd.  Tienduizenden  mensen  stromen  naar  zijn  plaatsen  van  werken.  Ongelooflijke

genezingen gebeuren. Alle grote kranten en tijdschriften berichten erover. Radio en weekjournaal

nemen het fenomeen op. Er wordt  een bioscoopfilm geproduceerd en zelfs vanuit het buitenland

sturen filmbedrijven hun camerateams. Hoogtepunt is het gebeuren aan de Traberhof in Rosenheim.

Hier verzamelen zich in de herfst van 1949 dagelijks meerdere tienduizenden mensen. Ongelooflijke

scènes spelen er zich af. Lammen lopen, blinden zien. Zelfs vanuit de USA reizen er zieken naar toe.

De  autoriteiten  staan  sceptisch  tegenover  het  geheel.  Meermaals  krijgt  Bruno  Gröning  een

genezingsverbod. Er worden processen tegen hem aangespannen. 

Steeds  weer  het  verwijt:  overtreding van de  wet  op de  “heilpraktiker”  (=  geneeskundige zonder

artsdiploma). Een vonnis wordt nooit uitgesproken. In januari 1959 sterft Bruno Gröning in Parijs.

Zijn werken. De benaming “wonderdokter” wees Bruno Gröning steeds af. Hoe echter kan men een

gebeuren benoemen, dat voorbij gaat aan de bekrompen grenzen van het verstand? Zelfs critici, zoals

de burgemeester van Herford, Wörmann, zeiden: “Het verstand blijft mij staan.” Een afgevaardigde

van de Beierse Landsdag, die zeer sceptisch was ten opzichte van de aangelegenheid Gröning, zei op

de Traberhof: “Ik heb vandaag zoveel schokkends beleefd, dat mij de woorden ontbreken, dit af te

schilderen. Ik vraag u allen, gelooft u aan de roeping van de heer Gröning!” De latere Evangelische

Bisschop en gevolmachtigde van de raad van de Evangelische kerk Dr. Hermann Kunst verklaarde:

“Voor mij was er geen twijfel, dat er van hem krachten uitgingen, die de genezing bij de mensen

bewerkstelligden.” Helmut Kindler, een van de meest vooraanstaande uitgevers in de naoorlogse tijd,

kenmerkte Gröning als:  “Eenmalige verschijning, in geen psychotherapeutische of psychologische

leer te rangschikken. Ik denk dat hij een zeer religieus mens was.” Bruno Gröning benadrukte steeds,

dat niet hij de genezingen volbracht, maar God. Hij was slechts een transformator. God heeft hem die

kracht gegeven om deze aan de zieken verder te geven.

Zijn leer. De kern van de leer van Bruno Gröning vormt de kennis van de Heilstrom, de goddelijke

kracht. Gröning leerde zijn toehoorders, hoe ze deze kracht weer bewust in zich op kunnen nemen

en voor de eigen gezondheid kunnen gebruiken. Door de opname van deze kracht gebeuren dan

uitsluitend  langs  geestelijke  weg de  genezingen.  Hij  zei:  “Vertrouw en  geloof.  Het  helpt,  het

geneest de goddelijke kracht.” “Er bestaat geen ongeneeslijk.” “God is de grootste arts.” Bruno
_________________________________________________________________________

                                          Bezoekt u ons op internet: www.bruno-groening.org  ◄
 

3

http://www.bruno-groening.org/


                                                                                         

Gröning riep de mensen op tot de grote ommekeer, te geloven aan het goede in de mens en te

geloven in God. Hij  zei:  “Houdt van u naaste als van u zelf! Ben niet haat dragend, niet vals,

niemand iets slechts aandoen! U dient allen goed te zijn, goed onder elkaar! U moet weten, dat u

bij elkaar hoort, arm of rijk.” “U dient uw naaste lief te hebben zoals u zelf. Dat is mijn wens, dat

is mijn wil, dat dit gebeurt. Wanneer dit gebeurt, dat de mensen elkaar weer vinden, dan zal allen

de mogelijkheid tot hulp ten deel vallen.” “Houdt van het leven – God! God is overal.”

_________________________________________________________________________
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De Bruno Gröning-Vriendenkring

Ontstaan.  Momenteel  zet  de  Bruno Gröning-Vriendenkring het  werk van Bruno Gröning voort.

Oprichtster is Grete Häusler (1922 – 2007). Zij leerde Bruno Gröning in 1950 kennen en beleefde

reeds bij de eerste ontmoeting de genezing van drie ongeneeslijke ziekten. Aansluitend werd zij een

naaste medewerkster en bouwde de gemeenschappen in Oostenrijk op. Na 1959 stelde zij vast, dat de

genezingen verder gingen. In 1979 richtte zij de Vriendenkring op. Zij wil het erfgoed van Bruno

Gröning voor het nageslacht behouden en de noodleidende mensen de mogelijkheid bieden van hulp

en genezing. In eerste instantie was er slechts een handvol gelijkgezinden, maar eind van de jaren 80

begon een grote aanwas.  Momenteel  is  de Bruno Gröning-Vriendenkring wereldwijd een van de

grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg. De Bruno Gröning-Vriendenkring wordt

nu geleid door Dieter Häusler, de zoon van Grete Häusler.

Opbouw. In alle  Europese  landen  alsook in  alle  continenten  van  de  wereld  zijn  er  plaatselijke

gemeenschappen. De hierin aangesloten vrienden ontmoeten elkaar regelmatig, in een 3-wekelijks

ritme, bij de gemeenschapsbijeenkomsten. De leiders van de gemeenschappen en hun helpers komen

in werkgroepen samen om de taken te coördineren. Voor artsen, natuurgenezers en andere mensen

werkzaam  in  medische  beroepen  is  er  een  Medisch-Wetenschappelijke  Vakgroep  (MWF)  en

artsengemeenschappen.  Alle  helpers  werken  als  ereambt  in  hun  vrije  tijd.  Het  werk  van  Bruno

Gröning wordt volledig gefinancierd op basis van vrijwillige bijdragen. Er bestaan geen rechterlijke of

financiële bindingen. De Vriendenkring is onafhankelijk van godsdienstige overtuigingen en heeft

geen enkele religieuze binding. Hieraan zijn mensen uit alle grote wereldreligies verbonden. Naar

voorbeeld van Bruno Gröning wordt er binnen de Vriendenkring geen diagnose gesteld, therapieën

gegeven,  onderzocht  of  behandeld.  Medicijnen  worden  niet  aanbevolen  noch  voorgeschreven  of

uitgegeven. Evenmin wordt van artsbezoek, inname van medicijnen, therapieën of operatieve ingrepen

afgeraden. Volgens Bruno Gröning is iedere genezing een genade van God. Daarom worden er in de

Bruno Gröning-Vriendenkring geen genezingen beloofd.

Wereldwijd. Momenteel is de Bruno Gröning-Vriendenkring over de hele wereld verspreid. Op alle

continenten zijn er gemeenschappen, overal gebeuren er genezingen. De woorden van Bruno Gröning

in Herford 1949 blijken steeds meer waar: “Tegen te houden is het niet. Over de hele wereld zal zich

de genezing voltrekken.”
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De Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF)

Ontstaan. Tot het midden van de jaren 80 waren er bijna geen artsen, die zich serieus in de Bruno

Gröning-Vriendenkring interesseerden. Deze interesse steeg snel, zodat het in 1992 tot het oprichten

van de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF) kwam.

Documentatie. Een van de hoofdtaken van de MWF is het onderzoeken en documenteren van de

vertelde genezingen. Het verloop van de genezing dient objectief controleerbaar te zijn, diagnoses

worden opgevraagd en naonderzoeken doorgevoerd. Op deze manier werd een meerdere duizenden

pagina’s groot archief opgebouwd. Hierin bevinden zich genezingen van kanker, parkinson, angina

pectoris, reuma en botontkalking, maar ook van drugs- en alcoholverslaving alsook depressies. Ook

genezingen van dieren en planten zijn gedocumenteerd. 

Informatieve lezingen.  Veel artsen en natuurgenezers van de MWF voelen zich verplicht om hun

ervaringen met de leer van Bruno Gröning aan collega’s en hulpzoekenden verder te geven. Daarom

worden er  sinds  enkele jaren  wereldwijd  openbare  lezingen op congressen,  aan universiteiten  en

andere congresruimten gehouden. Steeds meer medici sluiten zich aan bij de MWF. Intussen is het een

wereldomvattende vakorganisatie.

Hier enkele citaten: Carl Simonton M.D., Directeur Simonton Cancer Center, USA: “Het is een enorm

grote en belangrijke taak. Daarom ben ik zeer ontroerd door hetgeen de Medisch-Wetenschappelijke

Vakgroep  doet.”  Prof.  Dr.  Dr.  Jakov  G.  Galparin,  president  van  de  medische  vereniging  van

volksgeneeskunde in Rusland: “Als president van ons medisch-wetenschappelijk onderzoekscentrum

voor  alternatieve  en  traditionele  geneeskunde  bezoek  ik  met  mijn  collega’s  verschillende

internationale congressen en seminars in West-Europa en de Verenigde Staten. Als deelnemer van

deze congressen hoorde ik meerdere keren van genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno

Gröning. Wanneer ik het niet zelf had gezien en me niet zelf had overtuigd, zou ik mij niet met dit

thema bezighouden.” 
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De genezingen

Genezing  van  osteoporose  (botontkalking).  Gertraud  Fischer,  67  jaar,  verkoopster:  “Nadat  ik

ongeveer  een  jaar  lang  ononderbroken  pijn  had  in  het  middelste  deel  van  mijn  rug,  in  de

vingergewrichten  en  in  de  knieën,  ging  ik  in  1995  naar  de  dokter.  Hij  stelde  osteoporose  in

vergevorderd stadium vast. Therapieën en geneesmiddelen hielpen niet. Ik kon buitenshuis alleen nog

maar met stokken lopen. In april 1996 hoorde ik van de Bruno Gröning-Vriendenkring. Sindsdien nam

ik twee maal daags de Heilstrom op. Vanaf die tijd ging het met mij beter. Na enkele maanden waren

de pijnen verdwenen. Sindsdien kan ik me weer vrij bewegen. Verdere onderzoeken bevestigen dat de

osteoporose verdwenen is. Ik ben genezen.”

Genezing  van  halfzijdige  verlamming  met  spraakverlies  na  beroerte.  Nikolaj  Ivanowitsch

Gontschar, 61 jaar,  Koktschetaw, Kasachstan:  “In 1987 kreeg ik een beroerte met als gevolg een

verlamming aan de rechterzijde. Ik kon niet meer goed praten en moest gevoerd worden. Het was voor

mij niet meer mogelijk om buitenshuis te gaan. Na een kankeroperatie aan de rechterlong in 1992

bleef er een open wond over. Ze genas niet en veroorzaakte een kwellende, aanhoudende pijn. Ik

kreeg morfine, om de pijnen dragelijk te maken. De artsen gaven mij op en ook een Russische genezer

kon mij niet helpen. Op het hoogtepunt van mijn nood, toen ook de morfine niet meer hielp, hoorde ik

in augustus  1997 van de  Bruno Gröning-Vriendenkring en werd in  de leer  van Bruno Gröning

ingeleid. Sindsdien nam ik regelmatig de Heilstrom op en voelde een sterk kriebelen in armen en

benen. Van week tot week ging het beter en vanaf maart 1998 kan ik weer zonder stok lopen en ook

grote afstanden. Ik kan zelfs gymnastiek doen en zonder hulp trappen lopen. Sinds maart 1998 spreek

ik weer volledig normaal. Ook de wond genas beetje bij beetje. De pijnen waren sinds de inleiding

steeds minder geworden. Sinds november 1997 is de wond gesloten en de pijnen zijn verdwenen. Ik

heb geen problemen meer en ben een nieuw mens geworden.”

_________________________________________________________________________
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De documentaire “Het fenomeen Bruno Gröning”

Ontstaan. Reeds in 1994 begonnen de voorbereidingen voor een groots filmproject: een bioscoopfilm

over  het  leven  van  Bruno  Gröning.  Het  hele  jaar  werd  met  voorbereidingen  en  onderzoeken

doorgebracht. Archiefmateriaal werd bekeken, getuigenberichten van destijds bestudeerd, steeds meer

data en feiten verzameld. In februari 1995 werd de eerste opname gemaakt. Er begon een meerjarige

reis naar de sporen van een fenomeen.  Meer dan 80 interviews met getuigen uit  die tijd werden

gevoerd. Oorspronkelijke plaatsen van Danzig tot Parijs werden bezocht. Speelfilmscènes gedraaid en

originele  opnamen  uit  filmarchieven  bij  elkaar  gezocht.  Honderden  foto’s,  dia’s  en  documenten

werden verfilmd. De laatste interviews werden begin 2000 en de laatste documenten in 2002 verfilmd.

In oktober 2003 vond de première plaats. Sindsdien draait de film wereldwijd in de bioscopen. Als

DVD is deze sinds februari 2012 verkrijgbaar in 30 talen.

Inhoud. De film vervolgt het spoor van Bruno Gröning. Open, objectief en gevoelig belicht hij de

diverse staties van zijn leven en werken. In totaal werden ruim 70 uur film gedraaid. Al snel werd

duidelijk: het oorspronkelijke concept, slechts een avondvullende film te maken, was niet haalbaar.

Het thema was niet binnen twee uur af te handelen, het leven van Bruno Gröning was niet in een

gangbaar formaat te persen. Het werd een 3-delige film met een speelduur van vijf uur. 

Werking. Veel toeschouwers vertellen, hoe ze bij het zien van de film plotseling een kracht, een

kriebelen, een stromen door het lichaam hebben waargenomen. Voor de meesten een volledig nieuwe

ervaring. Enkelen vertellen zelfs over het verdwijnen van pijnen, beperkingen of andere kwalen. Hier

een paar voorbeelden: Marion Bomplitz: “Tijdens de film voelde ik een kriebelen door mijn hele

lichaam, alsook druk en pijn tussen mijn ogen.“ Gustav Flatz: “Tijdens het tweede en derde deel van

de film overviel mij een energie die mijn hele lichaam vulde. Ik was vóór de film in het ziekenhuis

wegens astma. Gisteren was ik bij mijn huisarts en hij deelde mij mee dat hij niet kan begrijpen,

waarom ik geen chronische longruis meer heb. Wanneer hij mijn voorgeschiedenis niet zou kennen en

het verhaal van de ziekte niet zou hebben, zou hij zeggen, dat ik kerngezond ben. De energie houdt

nog steeds aan.” Christian Elbel: “Ik ben sinds mijn geboorte zwaar gehandicapt, spastisch verlamd,

rolstoelgebruiker en kan mijn linkerhand slechts zeer moeizaam bewegen. Deze is enigszins verkort.

Tijdens de film kon ik mijn hand uitstrekken en mijn vingers gingen uit elkaar. Dat was nog nooit

mogelijk geweest. Na de film was ik als verlost. Ik voelde mij veel lichter.”

_________________________________________________________________________
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Successen door de documentaire “Het fenomeen Bruno Gröning”

Intussen liggen de eerste, door artsen van de MWF gecontroleerde, succesberichten voor van mensen,

die door een bezoek aan de bioscoop en alleen door het bekijken van de film van hun ziekten bevrijd

werden.

Vrij van pijnen in de heupen door chronische zenuwontstekingen. Silke Maydt (33) leed circa

anderhalf jaar aan hevige pijnen in de linkerheup, die uitstraalden tot in de knie. Een orthopeed stelde

de diagnose ontsteking van zenuwaanhechting. Op 11 januari 2004 bekeek ik de documentaire over

Bruno Gröning. Tijdens de terugreis waren de pijnen in de linkerheup erger dan ooit tevoren. De

volgende  dag waren  ze  weg en  zijn  niet  meer  teruggekomen.  Commentaar  van  een  arts:  “Deze

genezing is, met inachtneming van een circa anderhalf jaar steeds erger wordend verloop en het niet

aanslaan van de tot nu toe gebruikte therapieën, medisch niet te verklaren.”

Schouderpijnen na 8 jaar spontaan verdwenen. Erika Kappler (63) had in een periode van 8 jaar

dag en nacht sterke schouderpijnen. Uiteindelijk kon zij haar rechterarm niet meer optillen en niets

meer  dragen.  Haar  arts  sprak  over  een  chronische  schouderontsteking.  De  voorgeschreven

medicamenten  verzachtten  slechts.  Na  het  bezoek  aan  de  documentairefilm  waren  alle  pijnen

plotseling weg. Tegenwoordig kan zij weer zonder pijnen kratten dragen en hout hakken. 

Genezen na 38 jaar chronische rugpijnen. Helga Maria Arend (58) leed 38 jaar lang aan chronische

rugpijn aan de ruggenwervels in de lendenstreek - LWS-syndroom door verkromming. Ze had zowel

bij het liggen, het staan alsook het lopen pijn. Het lendenwervelgebied verstijfde en zij had het gevoel,

alsof haar rug zou breken. In de herfst van 2003 bezocht zij een voorstelling van de documentaire. Op

deze dag ging het met haar heel slecht. Slechts met pijnen kon zij de vijf uur volhouden. Maar toen de

film voorbij  was,  was zij  een “nieuw mens”.  Vanaf  dat  moment  heeft  zij  geen rugpijnen  meer.

Commentaar van een arts: “De spontane genezing, van een tientallen jaren durende chronische ziekte

na het bezoek aan de documentaire, is voor mij als arts niet te verklaren.”
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