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Szanowni Państwo, 

 

załączona do tej krótkiej notki teczka prasowa zawiera podstawowe informacje o Bruno Gröningu, Kole 

Przyjaciół Bruno Gröninga oraz o działającej w obrębie Koła Medycznej Grupie Naukowej (MWF). Poza 

tym serdecznie polecamy Państwu zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na stronach 

internetowych Koła Przyjaciół Bruno Gröninga: 

 

www.bruno-groening.org: tu znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje na temat życia Bruno 

Gröninga – jego działania i jego nauki, budowy i struktury Koła Przyjaciół Bruno Gröninga, a także 

dokumentację oraz opis działalności Medycznej Grupy Naukowej (MWF). Dodatkowo możecie Państwo 

zapoznać się z ponad 200 skróconymi relacjami z uzdrowień i znaleźć aktualne terminy wykładów 

informacyjnych. Na tej stronie można również zaprenumerować darmowy „Newsletter”. 

 

www.bruno-groening-film.org: na tej stronie przeczytacie Państwo bogatą informację dotyczącą filmu 

dokumentalnego „Fenomen Bruno Gröning”. Jest on emitowany od 2003 roku i odnosi sukcesy w wielu 

krajach Europy i USA. W Polsce był wyświetlany m.in. podczas Gdańskiego Festiwalu Filmowego 

w 2009 roku. Na stronie można znaleźć aktualne miejsca i terminy projekcji tego filmu. 

 

www.gh-verlag.de: witryna ta oferuje bogatą literaturę związaną z życiem i nauką Bruno Gröninga, 

relacjami o pomocach i uzdrowieniach oraz obszerny materiał audio-wideo. Na rynku polskim materiały te 

można znaleźć w sklepie internetowym: www.nieznany.pl. 

 

Bruno Gröning powiedział: 

„Proszę nie bądźcie Państwo łatwowierni! Jak zawsze, mówię również dzisiaj: Nie potrzebujecie wierzyć 

w to, co ja mówię! Ja tego nie wymagam. Powinność, którą Państwo macie, to: samemu przekonać się 

o tym!” 

 

Pozostając do dyspozycji, życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze 
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Krótki przegląd 

Bruno Gröning zyskał światową sławę wiosną w 1949 roku w Herford, gdzie okrzyknięto go wtedy 

„cudownym doktorem”. Dziesiątki tysięcy ludzi napływało do miast, w których działał. Wydarzały się 

niewiarygodne uzdrowienia. Wszystkie duże gazety i czasopisma o tym relacjonowały. Radio, Przegląd 

Tygodnia, Kronika Filmowa, wszyscy zajmowali się tym fenomenem. Punktem kulminacyjnym były 

wydarzenia w Rosenheim na Traberhof. Jesienią 1949 roku, dziennie gromadziły się tam dziesiątki tysięcy 

ludzi. Rozgrywały się tam niebywałe sceny: sparaliżowani mogli znowu chodzić, a niewidomi znowu 

widzieli. 

 

Koło Przyjaciół Bruno Gröninga dalej kieruje dziełem Bruno Gröninga. Jego działalność ugruntowała 

Grete Häusler, która w 1950 roku poznała Bruno Gröninga na jednym z wykładów, podczas którego 

została spontanicznie uzdrowiona z wtedy trzech nieuleczalnych chorób. Została jego ścisłym 

współpracownikiem i zaczęła budować wspólnoty w Austrii. W 1957 roku przyjechała do Niemiec. 

Stwierdziła, że po śmierci Bruno Gröninga, dalej następują uzdrowienia – tak jak Bruno Gröning to 

wcześniej przewidział. Z tego powodu powołała do życia Koło Przyjaciół Bruno Gröninga, do którego 

przynależą dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Wielu, którzy stosują jego naukę w swoim życiu, 

mogło doświadczyć już uzdrowienia. Grete Häusler zmarła 6.09.2007 roku w Hennef/Sieg. Następcą 

został jej syn Dieter Häusler. 

 

Medyczna Grupa Naukowa (MWF) została założona w 1992 roku. Należy do niej wielu lekarzy, którzy 

dokumentują i weryfikują wydarzające się uzdrowienia. Analizują wyniki badań oraz polecają powtórzenie 

badań przez niezależnego lekarza. W ten sposób powstało duże archiwum zawierające tysiące stron relacji 

o uzdrowieniach, również z takich schorzeń jak: choroby nowotworowe, Choroba Parkinsona, choroba 

niedokrwienna serca, choroby reumatyczne, osteoporoza, jak również uzależnień od narkotyków 

i alkoholu, depresji oraz wielu innych. 

 

Wszyscy w Kole Przyjaciół Bruno Gröninga: kierownicy wspólnot, lekarze, tłumacze czy inni pomocnicy, 

pracują w swoim wolnym czasie, społecznie i honorowo. Dzieło Bruno Gröninga finansuje się tylko 

i wyłącznie na bazie dobrowolnych datków. Pomiędzy członkami nie istnieją żadnego rodzaju 

powiązania finansowo – prawne. Koło Przyjaciół jest ponadwyznaniowe i nie związane z żadną religią. 

W Kole nie przeprowadza się żadnych diagnoz, terapii, czy badań. Nie przepisuje się żadnych 

medykamentów, nie zaleca się i nie otrzymuje się jakichkolwiek leków. Tak samo nie odradza się wizyt 

u lekarzy, zaprzestania terapii lub zaniechania przyjmowania leków czy rezygnacji z zabiegów 

operacyjnych. Według Bruno Gröninga każde uzdrowienie jest Bożą łaską, dlatego nikt w Kole Przyjaciół 

Bruno Gröninga nie obiecuje uzdrowienia. 
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Bruno Gröning 

 

Jego życie. Bruno Gröning urodził się w 1906 roku w Gdańsku i wychowywał się w skromnych 

warunkach. Pracował w różnych zawodach. Po II wojnie światowej został wysiedlony do Niemiec 

zachodnich. Wiosną 1949 roku uzyskał światową sławę jako „cudowny doktor” z Herford. Dziesiątki 

tysięcy ludzi napływało do miast, w których działał. Rozgrywały się niewiarygodne sceny. Wszystkie duże 

gazety i czasopisma o tym relacjonowały. Radio, Przegląd Tygodnia, film, wszyscy zajmowali się tym 

fenomenem. Wyprodukowano film. Przyjeżdżały nawet ekipy filmowe z zagranicy. Punktem 

kulminacyjnym były wydarzenia w Rosenheim na Traberhof. Jesienią 1949 roku gromadziły się tam 

dziennie dziesiątki tysięcy ludzi. Rozgrywały się niewiarygodne sceny. Sparaliżowani mogli znowu chodzić, 

niewidomi widzieć, chorzy przyjeżdżali nawet z USA. Administracja państwowa patrzyła na to 

sceptycznie. Kilkakrotnie Gröning otrzymał zakaz uzdrawiania. Wytaczono mu procesy, ciągle pod 

jednym zarzutem: wykroczenie przeciwko niemieckiej ustawie dla naturoterapeutów. Wyrok ostateczny 

nigdy nie został ogłoszony, ponieważ Bruno Gröning zmarł w 1959 roku w Paryżu. 

 

Jego działanie. Gröning zawsze protestował przeciwko określeniu go mianem „cudownego doktora”. 

W takim razie jak powinno się jego działanie nazywać, skoro wykraczało poza granice rozumowania? 

Nawet krytycy, tacy jak burmistrz miasta Herford pan Wortmann, mówili: „To sięga dalej niż moje 

pojmowanie”. Poseł do Landestagu w Bawarii, który odnośnie umiejętności Gröninga, był bardzo 

sceptyczny, powiedział w Traberhof: „Dzisiaj przeżyłem wiele wstrząsających wydarzeń, tak że brakuje mi 

słów, aby to opisać. Proszę wszystkich Państwa, wierzcie w powołanie Pana Gröninga!”. Późniejszy 

biskup ewangelicki oraz upoważniony radca duchowny kościoła ewangelickiego dr Hermann Kunst 

wyjaśniał: „Dla mnie nie ma wątpliwości, że od niego wychodzą siły, które powodują uzdrowienie  

u ludzi”. Helmut Kindler – właściciel jednego z najbardziej znaczących wydawnictw w czasach 

powojennych, określił Gröninga jako niepowtarzalne zjawisko, które nie można podporządkować żadnej 

szkole psychoterapeutycznej oraz koncepcji psychologicznej, powiedział: „Myślę, że był to bardzo religijny 

człowiek”. Bruno Gröning zawsze podkreślał, że to nie on uzdrawia tylko Bóg. On jest tylko 

transformatorem. Bóg dał mu tę siłę, aby mógł przekazywać ją chorym. 

 

Jego nauka. Istotą nauki Bruno Gröninga jest wiedza na temat wszechogarniającego 

strumienia Bożej siły, którą nazwał: „Heilstrom”. Gröning nauczał słuchaczy jak tę siłę znowu 

świadomie przyjmować, aby móc ją wykorzystać dla własnego zdrowia. Poprzez przyjmowanie 

tej siły wydarzają się uzdrowienia na drodze duchowej. Powiedział: „Ufaj i wierz, Boża siła 

pomaga i uzdrawia”, „Nieuleczalne nie istnieje”, „Bóg jest największym lekarzem”. Bruno 

Gröning nawoływał ludzi do wielkiego nawrócenia się, do wiary w dobro w drugim człowieku  

i do wiary w Boga. Powiedział: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego! Nie należy być 
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zawistnym, fałszywym, nie należy czynić nikomu czegoś złego! Wszyscy powinni być dobrzy, 

dobrzy jeden dla drugiego. Państwo powinniście wiedzieć, że należycie do siebie, biedny czy 

bogaty”, „Powinniście kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Moim życzeniem jest, moją 

wolą jest, aby tak się stało. Jeżeli stanie się, że ludzie będą znowu żyć w zgodzie i we 

wzajemnym zrozumieniu, wówczas wszyscy będą mieli możliwość uzyskania pomocy”, „Kochaj 

życie - Boga! Bóg jest wszędzie”. 
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Koło Przyjaciół Bruno Gröninga  

 

Powstanie. Założycielką koła jest Grete Häusler (1922 do 2007), która poznała Bruno Gröninga w 1950 

roku. Podczas pierwszego spotkania przeżyła uzdrowienie z trzech wtedy nieuleczalnych chorób. Została 

jednym z jego ścisłych współpracowników i zakładała wspólnoty w Austrii. Stwierdziła, w związku z 

przeżyciem jakiego doznała, że pomimo śmierci Bruno Gröninga, uzdrowienia wydarzają się dalej. W roku 

1979 powołała do życia Koło Przyjaciół Bruno Gröninga, które ma za zadanie przekazać ludziom 

spuściznę po Bruno Gröningu i tym samym zaoferować cierpiącej ludzkości możliwość uzdrowienia 

i pomocy. Na początku była tylko garstka ludzi idących w tym samym kierunku. W latach 80-tych nastąpił 

szybki wzrost i dzisiaj Koło Bruno Gröninga jest jednym z największych stowarzyszeń na świecie 

działających w obszarze uzdrowień na drodze duchowej. Obecnie Kołem Przyjaciół Bruno Gröninga 

kieruje Dieter Häusler – syn Grete Häusler. 

 

Rozbudowa. We wszystkich krajach europejskich i w bardzo wielu na pozostałych kontynentach znajdują 

się miejscowe wspólnoty, w których spotykają się co trzy tygodnie należący do nich przyjaciele. 

Kierownicy wspólnot oraz ich pomocnicy spotykają się w grupach roboczych, aby koordynować działania. 

Dla lekarzy, naturoterapeutów i innych zawodów medycznych powołana została Medyczna Grupa 

Naukowa (MWF) oraz wspólnoty lekarzy. Wszyscy pomocnicy pracują społecznie w swoim wolnym 

czasie. Dzieło Bruno Gröninga finansuje się tylko i wyłącznie na bazie dobrowolnych datków. Pomiędzy 

członkami nie istnieją żadnego rodzaju powiązania finansowo – prawne. Koło Przyjaciół jest 

ponadwyznaniowe, przynależą do niego ludzie z różnych światowych religii. Odpowiednio za przykładem 

Bruno Gröninga w Kole nie przeprowadza się żadnych diagnoz, terapii, czy badań. Nie przepisuje się 

żadnych medykamentów, nie zaleca się i nie otrzymuje się jakichkolwiek leków. Tak samo nie odradza się 

wizyt u lekarzy, zaprzestania terapii lub zaniechania przyjmowania leków czy rezygnacji z zabiegów 

operacyjnych. Według Bruno Gröninga każde uzdrowienie jest Bożą łaską, dlatego nikt w Kole Przyjaciół 

Bruno Gröninga nie obiecuje uzdrowienia. 

 

Światowe znaczenie. Dzisiaj Koło Przyjaciół Bruno Gröninga objęło cały świat. Na wszystkich 

kontynentach są wspólnoty i wszędzie wydarzają się uzdrowienia. Słowa Bruno Gröninga z 1949 roku 

z Herford potwierdzają się coraz bardziej: „Tego nie można zatrzymać. Uzdrowienia będą dokonywać się 

na całym świecie”. 
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Medyczna Grupa Naukowa 

 

Powstanie. Do połowy lat 80-tych było niewielu lekarzy, którzy naprawdę poważnie traktowali 

uzdrowienia w Kole Przyjaciół Bruno Gröninga. Ta sytuacja uległa zmianie w 1992 roku, kiedy została 

założona Medyczna Grupa Naukowa (MWF). 

 

Dokumentacja. Jednym z głównych zadań grupy MWF jest weryfikowane i dokumentowanie relacji 

o uzdrowieniach, a także opisanie przebiegu uzdrowienia w sposób obiektywny i zrozumiały. Wyniki 

badań z przed uzdrowienia i po uzdrowieniu są archiwizowane, a także zalecane badania kontrolne u 

niezależnych lekarzy. W ten sposób zostało zbudowane duże archiwum, w którym znajdują się tysiące 

relacji o uzdrowieniach także z takich chorób jak: choroby nowotworowe, Choroba Parkinsona, choroba 

niedokrwienna serca, choroby reumatyczne, osteoporoza, jak również uzależnień od narkotyków 

i alkoholu, depresji oraz wielu innych. Dokumentowane są również uzdrowienia zwierząt i roślin. 

 

Wykłady. Wielu lekarzy i naturoterapeutów z grupy MWF czuje się w obowiązku podzielić się swoimi 

doświadczeniami, związanymi z nauką Bruno Gröninga, z kolegami po fachu oraz szukającymi pomocy. 

W związku z tym, od kilku lat wygłaszane są na całym świecie publiczne wykłady na kongresach, 

uniwersytetach jak również na innych spotkaniach. Z roku na rok, coraz więcej medyków związuje się 

z grupą MWF, która w międzyczasie stała się organizacją fachowców działającą na całym świecie. 

 

A oto opinie: Carl Simonton M.D., dyrektor centrum Simonton Cancer, USA: „To jest ogromne, wielkie i 

ważne zadanie, dlatego jestem niezmiernie poruszony tym co robi grupa MWF”; Prof. Dr Yakov G. 

Galperin, prezydenta państwowego, medycznego stowarzyszenia uzdrowicieli w Rosji: „Jako prezydent 

naszego medyczno - naukowego centrum badań naukowych medycyny tradycyjnej i alternatywnej, 

odwiedzam wraz z moimi kolegami różne międzynarodowe kongresy i seminaria w Europie Zachodniej 

i USA. Jako uczestnik tych kongresów częstokroć słyszałem na temat uzdrowień na drodze duchowej 

poprzez naukę Bruno Gröninga. Gdybym nie zobaczył i nie przekonał się, nie zajmowałbym się tym 

tematem”. 
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Uzdrowienia 

 

Uzdrowienie z osteoporozy. Gertraud Fischer (67 lata) handlowiec: „Przez cały rok miałam bez przerwy 

bóle w okolicach pleców, stawach palców i kolana, w 1995 roku poszłam do lekarza. Stwierdził 

osteoporozę w zaawansowanym stadium. Terapie i lekarstwa nie pomagały. Poza domem mogłam 

poruszać się tylko o kulach. W 1996 roku dowiedziałam się o Kole Przyjaciół Bruno Gröninga. Od tego 

czasu przyjmowałam dwa razy dziennie Heilstrom i czułam się coraz to lepiej. Po kilku miesiącach 

zniknęły bóle. Od tego czasu mogę się znowu swobodnie poruszać. Dalsze badania potwierdziły, że 

osteoporoza zniknęła. Jestem uzdrowiona”. 

 

Uzdrowienie z połowicznego paraliżu z utratą mowy po wylewie. Nikolaj Ivanowitsch Gontschar 

(61 lat) Kokczetaw, Kazachstan: „W roku 1987 miałem wylew w następstwie, którego byłem połowicznie 

sparaliżowany. Nie mogłem mówić i musiałem być karmiony. Nie było możliwości, abym mógł opuścić 

dom. W 1992 roku, po operacji nowotworu na lewym płucu pozostała otwarta rana. Nie goiła się i była 

przyczyną męczącego, ciągłego bólu i aby te bóle wytrzymać, otrzymywałem morfinę. Lekarze nie dawali 

mi żadnej nadziei, a także jeden rosyjski uzdrowiciel nie mógł mi pomóc. Gdy byłem u szczytu mojego 

cierpienia oraz morfina więcej nie pomagała, w sierpniu 1997 roku dowiedziałem się o Kole Przyjaciół 

Bruno Gröninga i zostałem wprowadzony do nauki. Od tego czasu regularnie przyjmowałem Heilstrom 

i odczuwałem silne mrowienie w ramionach i nogach. Z tygodnia na tydzień było coraz lepiej i od marca 

1998 roku znowu mogę chodzić bez kuli i przemierzać długie odcinki. Wykonuję gimnastykę i bez 

pomocy wchodzę po schodach. Od marca 1998 roku mówię znowu całkiem normalnie. Po wprowadzeniu 

do nauki bóle stawały się coraz mniejsze i rana pomału zaczynała się goić. W listopadzie 1997 zagoiła się 

całkowicie i zniknęły bóle. Nie mam więcej żadnych dolegliwości i stałem się nowym człowiekiem”. 
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Film dokumentalny „Fenomen Bruno Gröning” 

 

Powstanie. W roku 1994 rozpoczęły się pierwsze przygotowania do ogromnego projektu filmowego - 

filmu dokumentalnego o życiu Bruno Gröninga. Przez cały rok trwały poszukiwania materiałów 

archiwalnych, wyszukiwano relacje z gazet, zbierano coraz więcej faktów oraz danych. W lutym 1995 roku 

spadł pierwszy klaps. Rozpoczęła się wieloletnia wędrówka śladami tego fenomenu. Przeprowadzono 

ponad 80 wywiadów ze świadkami tamtych czasów. Podążono śladami Bruno Gröninga: od Gdańska do 

Paryża. Zmontowano nagrania oryginalne z archiwum wraz z nagranymi scenami przez aktorów. 

Sfilmowano setki zdjęć oraz innych dokumentów. Ostatnie wywiady przeprowadzono w 2000 roku, 

a dokumenty filmowano do roku 2002. Premiera odbyła się w październiku 2003 roku. Obecnie film 

wyświetlany jest w kinach na całym świecie. Od lutego 2012 roku jest dostępny na DVD w tłumaczeniu na 

ponad 30 języków. 

 

Treść. Nakręcono ponad 70 godzin materiału filmowego, który był tak cenny, że nie udało się go 

zamknąć w ramy filmu na jeden wieczór. Tego tematu nie dało się załatwić w dwóch godzinach, dlatego 

powstał trzyczęściowy film o łącznym czasie emisji pięciu godzin, który w obiektywny sposób przedstawia 

widzom poszczególne etapy życia i działalności Bruno Gröninga. 

 

Oddziaływanie na widza. Wielu widzów opowiada, że podczas oglądania filmu nagle odczuwało w ciele 

przepływ jakieś siły np. w postaci mrowienia czy ciepła. Dla większości jest to całkowicie nowe 

doświadczenie. Niektórzy z nich relacjonują, że zniknęły bóle, niepełnosprawność lub inne obciążenia. 

Parę przykładów: M. B.: „Podczas filmu odczuwałem mrowienie w całym ciele oraz ucisk i ból między 

oczami”. G. F.: „Podczas 2 i 3 części filmu ogarnęła mnie jakaś energia, która wypełniła moje całe ciało. 

Przed filmem byłem w szpitalu z powodu astmy. Wczoraj byłem u mojego lekarza domowego, który 

oznajmił mi, że nie może zrozumieć, dlaczego nie mam już przewlekłych szmerów w płucach. Gdyby nie 

znał historii mojej choroby, powiedziałby, że jestem zdrowy jak ryba. Ta energia ciągle się utrzymuje”, 

C. E.: „Od urodzenia jestem niepełnosprawny, dotknięty paraliżem spastycznym, poruszam się na wózku 

inwalidzkim, moją lewą ręką mogę poruszać tylko z trudem. Jest trochę przykurczona. W czasie filmu 

mogłem rozprostować moją rękę i poluzowały się moje palce. Poczułem się o wiele lżej”. 
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Sukcesy w wyniku obejrzenia filmu dokumentalnego „Fenomen Bruno Gröning” 

 

Lekarze z grupy medycznej MWF zebrali już i zweryfikowali relacje od widzów, którzy podczas oglądania 

filmu pozbyli się swojego cierpienia. 

 

Wolna od bólu bioder spowodowanego przewlekłym zapaleniem ścięgna. Silke Maydt (33 lata) 

cierpiała przez półtora roku na silny ból w lewym biodrze, który promieniował aż do kolana. Lekarz 

ortopeda zdiagnozował zapalenie przyczepu ścięgna. 11 stycznia 2004 roku obejrzałam film dokumentalny 

o Bruno Gröningu. W drodze powrotnej do domu ból w biodrze był silniejszy niż zwykle. Następnego 

dnia ból ustąpił całkowicie i nigdy już nie powrócił. Komentarz lekarza: „Biorąc pod uwagę ciągle 

pogarszający się w przebiegu leczenia stan i półtoraroczne wysiłki terapeutyczne, z punktu widzenia 

medycyny nie można tego wyjaśnić”. 

 

Spontanicznie zniknęły 8 letnie bóle ramion. Erika Kappler (63 lata) cierpiała przez ostatnie 8 lat na 

silne bóle ramion, które pojawiały się zarówno w dzień jak i w nocy. Ostatnio nie mogła już unosić 

swojego prawego ramienia, jak również nic podnosić. Jej lekarz stwierdził przewlekłe zapalenie stawów 

barkowych. Zaaplikowane lekarstwa przynosiły trochę ulgi. Po obejrzeniu filmu dokumentalnego 

wszystkie bóle po prostu zniknęły. Dzisiaj może znowu z łatwością podnosić skrzynki i piłować drewno. 

 

Uzdrowiona po 38 latach z przewlekłych bólów pleców. Helga Maria Arend (58 lata) cierpiała przez 

38 lat na przewlekłe bóle pleców w okolicy lędźwiowej (zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego) 

spowodowany wadliwą postawą. Bóle występowały podczas leżenia, stania i w czasie poruszania się. 

Okolica kręgosłupa lędźwiowy była tak sztywna, że miała wrażenie, że może się złamać. Jesienią 2003 

roku poszła na seans. W tym dniu czuła się wyjątkowo niedobrze, jednak zdołała przetrzymać ból siedząc 

przez pięć godzin. Jak film się skończył była „nowym człowiekiem”. Od tej chwili nie ma już żadnych 

bólów pleców. Komentarz lekarza: „To spontaniczne uzdrowienie z przewlekłego bólu pleców trwającego 

kilkadziesiąt lat, które wydarzyło się w następstwie obejrzenia filmu dokumentalnego jest, dla mnie jako 

lekarza, niewytłumaczalne”. 

 

 


