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Bruno Gröning – en sann hjelper v/ Åse
Innledning
Denne lille boken handler om Bruno Gröning, om hvordan du kommer i kontakt med ham, og hva han
kan gjøre for deg. På de første sidene har jeg skrevet litt om ham, men jeg skriver først og fremst om
min egen opplevelse og hjelp jeg har fått, og om hvordan enhver som vil kan få kontakt med ham.
På www.bruno-groening.no finner du en mer stoff om livet hans, og informasjon om nettmøter.
Jeg husker min egen reaksjon da jeg så bildet av ham for første gang; jeg så inn i de øynene, og kunne
ikke komme fort nok i gang med hva det nå var denne sjelen hadde å lære meg. Jeg visste intuitivt at
dette var noe rent og ekte, så riktig og så viktig at jeg ikke kunne vente, jeg hadde ventet lenge nok,
dette var DET RETTE, og jeg fikk snart erfare at det var sant, nemlig at selve livets kraft fant veien inn i
meg straks jeg tok kontakt med ham. Dette er nå mer enn 21 år siden, i løpet av denne tiden har jeg
mottatt mye hjelp og helbredelse gjennom denne kraftfulle hjelperen, og ikke minst har jeg lært at
ånden styrer materien. Den sterke følelsen jeg hadde båret på hele livet; at jeg måtte finne min egen
vei til Gud, var rett, og Bruno Gröning har vist meg veien. Så hvis du også merker at det er noe helt
spesielt med denne hjelperen, hopp til side 4 og les hvordan du kommer i gang for å motta hjelp og
guddommelig veiledning!
“Det er mye som ikke kan forklares, men ingen ting som ikke kan skje”. Bruno Gröning
Bruno Gröning hjalp tusener av mennesker som søkte hjelp og helbredelse for sine plager, spesielt i
årene fra 1949 og til hans bortgang i 1959. Det skjedde massse-helbredelser da han talte til 30.000
mennesker som hadde samlet seg på Traberhof i Rosenheim i Tyskland 9.september 1949, også kalt
“Natten for de store helbredelser.” Tusenvis av mennesker har erfart å få helbredelse fra sykdom ved å
oppta Guds helbredende kraft gjennom Bruno Gröning, og like mange har mottatt hjelp og veiledning
på mange forskjellige måter.
"Alle må dø, også jeg, men jeg kommer ikke til å være død. Jeg fortsetter jeg å hjelpe når
noen kaller på meg, så lenge Gud vil det!”
Denne uttalelsen av Bruno Gröning har blitt bevist tusenvis av ganger, så jeg må bare konkludere at ja,
Bruno Gröning hjelper fortsatt menneskene, nå fra den andre siden.
Bruno Gröning ble født i Danzig – Oliva den 31. Mai 1906, som den fjerde av syv søsken. Allerede som
lite barn hadde han er beroligende effekt på mennesker og dyr. Han deltok ikke i barnas ville lek, og ble
sett på som en raring. Da han som 9-åring fikk difteri, ville han ikke ha hjelp fra legen, og lå naken på
gulvet i et år. Han ble gitt den siste olje, da det var ventet at han ikke kom til å overleve. Men en dag
stod han opp og var frisk, da var hans kamp mot det onde beseiret, for han hadde bare lyttet til og
fulgt Guds vilje. Som ganske liten undret han seg over at noen mennesker var syke og andre friske.
Han sa til den syke; "Du er ikke syk, du er frisk," og i løpet av et par dager stod personen opp av
sykesengen. Folk undret seg, og det ble snakket om at den lille Bruno hadde vært ved sykesengen,
kunne det ha noe med ham å gjøre? Folk ba moren hans om å komme på sykehuset, og ta den lille
med. Bruno hadde et nært forhold til dyr, både ville og tamme, og som liten rømte han ut i skogen for
å være i Guds natur, der var det mye bedre å være enn blant de onde menneskene. Han ba Gud om å
ta ham bort fra denne onde verden, men fikk til svar at han hadde selv valgt dette livet. Bruno
opplevde at syke dyr ble friske når han snakket med dem, og en dag stod det klart for ham at han ikke
trengte å gjemme seg i skogen for de onde menneskene, for han var sterkere enn det onde. Bruno gikk
5 år på folkeskolen, deretter kom han først i handelslære og deretter i snekkerlære. Han fikk aldri
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svennebrevet, for det var trange tider, og bedriften gikk konkurs kort tid før han skulle ta sin eksamen.
Bruno hadde mange forskjellige jobber, og ble alltid påskjønnet for å utføre arbeidet til alles
tilfredsstillelse, og for å være en god kollega. Hele tiden arbeidet han i det stille med sine evner til å få
folk friske, men skjulte at det var ham selv som fikk det til å skje.
I 1949 ble Bruno Gröning plutselig kjent over hele Tyskland da han helbredet en tenåring som led av
muskelsvinn. Faren til gutten snakket om helbredelsen,og nyheten gikk som ild i tørt gress. Fra da av
og resten av livet hans, flokket folk seg rundt Bruno Gröning hvor han enn stod og gikk. Tusenvis fikk
helbredelse, og fortsatt i dag kan tidsvitner fortelle om helbredelser som holdt livet ut. Bruno ga ikke
behandlinger, for sykdommer og plager skal ikke gis noen oppmerksomhet. Han snakket til folk som en
god prest, og spontane helbredelser skjedde. Han tok aldri betalt for sitt arbeide, og kalte seg bare
Guds lille hjelper, og understreket at det ikke var ham som gjorde det, men DET. "Takk ikke meg,
takk Gud, jeg er bare hans lille hjelper," sa han alltid. Bruno’s kall i livet var - og er fortsatt - å
hjelpe menneskene tilbake på veien til Gud, å få oss til å forstå at enhver er sin egen lykkes smed.
Bruno bygde en bro mellom oss og Gud, eller det noen foretrekker å kalle den store kreative kraft; og
enhver som tar kontakt med Bruno, inviteres opp på den broen. Han poengterte også at ‚hans lære‘
ikke var noen ny lære, men Jesu budskap til menneskene.
I 1949 samlet det seg 30 000 syke og hjelpetrengende mennesker på et stutteri i Rosenheim i Tyskland,
for det gikk ord om at Bruno Gröning skulle komme dit og tale til dem. De ventet tålmodig i en uke.
Bruno kom, og det som skjedde før, under og etterat han var der, kan beskrives som mirakler, det vil si
i våre termer, for mirakler finnes ikke, kun Guds orden og nåde. Blinde fikk synet tilbake, lamme stod
opp av kjørestolene og delvis lamme kastet krykkene. Bruno Gröning møtte mye motstand fra den
tyske stat og fra legene. Dagspressen trykket alt de kunne høre av rykter om ham for å øke opplaget
sitt. Han ble omtalt både som en under-helbreder og en sjarlatan. Han fikk forbud mot å holde møter,
og han ble også trukket for retten etterat en dame døde av tuberkulose. Dødsfallet hadde ikke noe
med Bruno å gjøre, men med en såkalt hjelper som ville tjene penger på ham. Etterat han fikk
helbredelses-forbud, oppstod det mindre grupper rundt om i hele Tyskland som inviterte ham, og på
den måten fikk han hjulpet mange, men ikke på nær så mange som han hadde kapasitet til, og han
kunne ikke skru av kraften. Han sa om dette; "Hvis jeg ikke får helbrede, brenner jeg opp
innvendig."
Det blir for langt å gå i detalj her om alt det som skjedde den gang, men hans intensjon var å bygge
opp helsesentre i byer rundt om i Tyskland. Dessverre ble det aldri til virkelighet. På www.brunogröning.no kan du lese mer om livet hans. Men i dag er det ingen som kan stoppe Bruno Gröning og
hans verk. Mange spør med undring og noen ganger med indignasjon; "Hvorfor denne Bruno Gröning,
når vi har Jesus," et spørsmål jeg forstår godt. Jeg har laget en liten video med navnet ’Why Bruno,
when we have Jesus, som du kan høre på Youtube. Jeg tror fast på at de to er gode venner; Jesus er
selvfølgelig forløseren og frelseren, Bruno Gröning er en lærer og hjelper som har en spesiell evne til å
nå fram til dagens mennesker på en måte som treffer dem hjemme, så hvorfor kan vi ikke ha begge to?
Bruno sa nemlig også : "Jeg kommer ikke med en ny lære, og hvis dere hadde lyttet til budskapet for to
tusen år siden, hadde jeg ikke trengt å komme."
"Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! På
deres frukter skal dere kjenne dem." Ovennevnte sitat fra bibelen sier meg at jeg må skjelne mellom
ekte og falske lærere, og at den som får resultater, har rett; jeg forutsetter da selvfølgelig at det
handler om nestekjærlige, uselviske handlinger som gir gode resultater. Bruno Gröning fikk resultater
av sitt arbeide, han helbredet tusenvis av mennesker ved å tale om Gud, det skjer fortsatt, og like
mange får vekket opp sin Gudstro gjennom ham.
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Hva gjør Bruno Gröning for oss i dag?
Ved å ta kontakt med Bruno, får du tilgang til Guds helbredende kraft, og på den måten en unik
umulighet til å bli fri for sykdom og plager. Du får hjelp til alle mulige små og store utfordringer i
dagligdagen og i livet som sådan. Men du må selv ville det, det må komme fra hjertet, og du må gi
slipp på det som plager deg. Mange av dem som har funnet Bruno, går inn i en åndelig
utviklingsprosess som aldri stopper. Han er en lærer, en venn og hjelper, som minner deg om hva du
har glemt; nemlig at du er et Guds barn, og at ånden styrer materien. Du vil oppleve guddommelig
veiledning, og lære å snu ryggen til det onde, som på utspekulerte måter tar seg inn i livene våre.
Bruno Gröning så rett gjennom folk, han så sykdommer, og visste hva menneskene bar på av ondskap,
men han satte aldri noen i forlegenhet. Han kunne si:"Det onde har ført deg til meg." Med det
mente han å si at folk trengte hjelp fordi de led, ikke at de hadde djevelen i seg, selv om det også, i
noen sjeldne tilfeller, kunne være tilfellet. Han sa :"Gi meg plagene dine, for du sitter på dem:" Han sa
også at det vi kaller sykdom, kaller han det onde.
Hver gang en person får helbredelse gjennom Guds kraft og nåde, slettes ondet. Bruno lar oss forstå vi
blir syke av vår livsførsel, og det er ikke vanskelig å forstå, for hvem av oss lever uten bekymringer,
sladder, misunnelse, sjalusi, angst og sorg, og også skaper slike følelser i hverandre. Det er ikke
meningen at vi skal bære på slike tanker og følelser; ikke la dem styre våre liv, for vi har ikke godt av
det, og konsekvensene kan bli store. På denne måten bærer vi det onde med oss. Når vi returnerer til
den åndelige verden, kommer vi nok til å angre hvis vi i livet ikke har lyttet til vår samvittighet og vår
intuisjon, og at vi ikke har søkt Gud, men tvertimot har dyrket selvrettferdigheten, og lar det bli med
det.
Når man ser på bilder av Bruno Gröning, ser det ut som om han har struma, noe som ikke var tilfelle.
Guds kraft ble lagret i skjoldbruskkjertelen hans, den vokste og ble svært stor når han talte til store
menneskemengder. Da følte han seg meget vel.
"Ha tro og tillit, den guddommelige kraft hjelper og helbreder!" Bruno Gröning
Litt om tankekraft
Gud utstyrte blodet vårt med hvite blodlegemer og ga dem i oppgave å ødelegge destruktive fiender
som måtte komme forbi. Hvor stoler vi ikke på dette? Hvis vi tror at vi kommer til å bli syke fordi vi har
oppholdt oss i et rom hvor en person hadde influensa, forteller vi våre hvite blodlegemer nettopp det
med tankene våre. De hvite blodlegemene blir forvirrede, og vårt sterke sinn tenker den same tanken
igjen og igjen, inntil vi får vår forventede influensa. Det hjelper ikke at man tenker: “Jeg må ikke bli
syk!!” Hodet fylles av sykdomsangst og vinner igjen; ‘mind over matter’. Gjennom generasjoner har vi
tillatt våre sinn å være sjefen over kroppen, og våre naturlige instinkter har mer eller mindre
forsvunnet og dermed vår naturlige beskyttelse og livsstimuerende kraft.
Ånd og vitenskap
I dag vet vi mye om hvordan våre (og andres) tanker og følelser påvirker oss, så det er lettere å forstå
hva Bruno snakker om når han forteller om tankenes makt enn det var for vennene hans den gang han
levde fysisk.
Forskere har nylig bevist at vi kan snakke med vårt DNA. Det er funnet bevis for en helt ny slags
medisin der DNA kan påvirkes og omprogrammeres ved bruk av ord og frekvenser, slik at det ikke er
behov for å fjerne eller bytte ut enkle gener. Bare 10% av vårt DNA blir brukt for å bygge proteiner, det
er disse 10% som våre forskere interesserer seg for, som blir kategorisert og undersøkt. De resterende
90% betraktes som ‘Junk -DNA. Men noen forskere, overbeviste som de var om at naturen ikke er dum,
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satte lingvister og forskere sammen for å finne ut mer om de 90%. Resultatene og konklusjonene fra
dette arbeidet er revolusjonerende. Ifølge dem er vår DNA ikke bare er ansvarlig for kroppens
oppbygging, men fungerer også som datalagring og kommunikasjon.
Jeg tror at når det gjelder spørsmålet om hva det er som gir liv til cellene våre, vil vi alle en gang i
framtiden må gi til kjenne at ånd står over alle ting, og at ånd manifesterer den materielle verden. Da
er det godt å vite, at vi først og fremst er ånd, og at vi, så lenge vi er i en fysisk kropp, har vår frie vilje,
og kan selv bestemme hva vi vil tro og tenke. Tanker er sterke krefter, og vi bør være mer
oppmerksomme på hva slags tanker vi tar imot og lar oss påvirke av, og som dermed også påvirker
våre omgivelser. Vi bør være mer ydmyke, og og erkjenne at vårt Ego faktisk ikke hjelper oss i det hele
tatt på vår åndelige utviklingsvei. Det vi trenger er ganske enkelt kjærlighet. Bruno Gröning praktiserte
nestekjærlighet hele sitt liv.

Slik gjør du for å oppta helbredende kraft gjennom denne hjelperen:
Sett deg på en stol, la være å krysse armer eller ben, og la hendene ligge på lårene med håndflatene
opp. Hendene skal ikke komme i kontakt med hverandre, og sitt helst med ryggen fri. Hvis du sitter
sammen med andre, så vær obs. på at dere ikke har fysisk kontakt, for kraften gis individuelt. Gi slipp
på alle tanker, gi slipp på ALT, og bare vær i nuet. Ta så kontakt med Bruno Gröning i tankene, og be
ham om å knytte deg til den helbredende kraft. Du kan forme en setning med tankene, eller du kan ta
kontakt fra hjertet, eller du kan si det høyt hvis du føler at det er riktig for deg. Fordi dette er nytt for
deg, og du aldri har hørt om denne hjelperen før, og du kanskje har noen forbehold, kan du gjerne
avslutte med ordene; 'i Jesu navn'. Det som er avgjørende er at du virkelig vil, og ikke bare prøver.
Bruno Gröning understreker at det må være den enkeltes frie vilje som bestemmer, for han tar ikke noe
fra noen uten at de har bedt ham om hjelp. Det som nå skjer umiddelbart, er at den helbredende
bølge, (den helbredende kraft fra Gud) begynner å strømme til deg, inn i kroppen og sinn, inn i hjerte
og sjel. Kanskje merker du nå en strøm i kroppen; kanskje varme, kulde, eller noe annet. Uansett hva,
bare sitt og merk etter hva som skjer i kroppen din når kraften begynner å strømme. Det som skjer er
ikke noe vi kan forstå med intellektet, men en gave som vi alle har rett til å få - fordi vi lever. Det neste
du skal gjøre, er å gi det som plager deg, til Bruno, uansett om det er en diagnose eller noe annet som
formørker livet ditt. Putt nå plagene dine i en søppelsekk, og gi den til Bruno. Han kalte seg også ofte
for Guds søppelkjører, og understrekte at han tar i mot med takk, og gir noe tilbake, noe som er mye
lettere, nemlig god helse. Bruno vil at du skal gi det til ham fordi han vet hva det er, hvor det kommer f
ra, og hva han skal gjøre med det for å få det til å forsvinne for godt. La være å tenke at det er feil å gi
sine plager til en annen, for Bruno er ikke en hvem-som-helst. Hvis vi gir våre plager til andre
mennesker, gjennom å snakke om dem og beklage oss, så er det noe annet, det skal vi aldri gjøre, for
så gir vi bare næring til sykdommen, og vi belaster andre med den. Din utfordring fra dette øyeblikk av
er å huske at du har gitt plagen fra deg, så du ikke tar den tilbake ved å tenke på den. Hver gang du
tar deg selv i å tenke de gamle negative tankene om det som plaget deg , men som du nå har gitt fra
deg, må du minne deg selv på at du har gitt den fra deg. Si til deg selv at du ikke trenger å tenke på
det problemet/diagnosen lenger, for du har gitt det til Bruno Gröning. Jeg vet det høres banalt og
latterlig ut for en som ikke har gjort noen erfaringer med denne hjelperen enda, men det er slik, at det
vi tenker på, det gir vi næring til, det holder vi på. Og du kan jo ikke gi noe fra deg, og samtidig
fortsette å holde tak i det. Prøv å tenke på andre eksempler om det å gi noe fra seg; når du gir en
pakke til en annen, så gir du den fra deg, dvs. du gir slipp på pakken, for hvis du ikke slipper den, blir
det jo en latterlig og merkelig situasjon. Og når du har gitt den fra deg, tenker du ikke mer på den, gjør
du vel? Altså, gi det du ga fra deg INGEN oppmerksomhet mer, det er ikke ditt lenger. Det du derimot
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skal gjøre, er å knytte deg til den helbredende bølge daglig, og så ofte du kan. Bruno Gröning
transformerer /sender Guds helbredende kraft til alle som ber om det. Det er opp til hver enkelt å gi
slipp på intellektet og ta i mot. Det som skjer er en åndelig helbredelse og det kan ikke forståes av
intellektet.
Et sitat fra Bruno: "Jeg vet hvordan en menneskehjerne arbeider, og jeg vet hvor farlig det er
når man ikke rår over tilstrekkelig kraft til å avverge, til å holde de tankene borte som man
en gang har løst seg fra."
Det begynner som sagt å skje noe med en gang du begynner å innstille deg på den guddommelige
kraft. Det starter en utrensning i kroppen, derfor kan det godt skje at du får vondt, akutt magesyke,
eller at gamle plager kommer tilbake. Dette er svært positivt, for det er renselsesprosessen som er i
gang. Jeg husker at jeg i begynnelsen fikk vondt i venstre nyreområde hver gang jeg satte meg ned og
innstilte meg. Jeg hadde hele livet hatt problemer med venstre nyre, og nå ble problemet renset ut for
godt. Etter ett år forsvant smertene, det er 20 år siden, og de kom aldri tilbake.
"Ha tro og tillit, den helbredende kraft hjelper og helbreder. Broen mellom Gud og
menneske hadde brutt sammen. Jeg har bygget den opp igjen, og inviterer alle mennesker
til å komme opp på denne broen som fører til Gud." Bruno Gröning
Ingen skal tro på dette fordi en annen lovpriser det. Ingen skal overtales til å ta kontakt med Bruno
Gröning. Enhver skal selv, hvis det kjennes rett, med sin egen vilje ta kontakt med Bruno, og finne ut
hva det går ut på. Kraften arbeider individuelt i hver enkelt person,det er forskjellige årsaker til våre
plager, og alle har vi vår frie vilje. Det er viktig å ikke forlange helbredelse, men å oppnå den, gjennom
tro og i tillit, i ydmykhet og med tålmodighet. Så bare ta kontakt. La kraften finne veien. Det er ikke
sikkert du merker noe, for det er ikke alle som gjør det, allikevel skjer det som skal skje. Det er selvsagt
lettere å være vedholdene når man merker at det skjer noe i kroppen, men merker du ingen ting, så
bare fortsett regelmessig, sitt i minst ett kvarters hver morgen. Det skjer som nevnt ofte at man får
smerter og annet ubehag når man innstiller seg; la være å tenke noe som helst om det. Kraften er så
sterk, men samtidig så mild at den kan fjerne ditt helseproblem, og husk, at det er ingen rasjonering,
det er nok der den kommer fra, tillat det gode å skje.
Bruno Gröning er en kraftfull transformator av Guds kraft, og han videresender kraften til hver enkelt
person hel individuelt. Husk å sitte i en åpen kroppsholdning, benene fra hverandre, la være å krysse
armer eller ben, hvil hendene på lårene med håndflatene opp. La være å anstrenge deg, slapp av og
nyt disse stundene, og legg merke til hva som skjer i kroppen. Etter en tid vil du merke at du har mer
krefter og overskudd enn før, og du vil merke at hvis du slutter å innstille deg og dermed ikke lenger
fyller opp batteriet, har du mindre overskudd igjen. Dette avhenger dog av hvor store plager som må
renses ut først. Unnlat å slippe hjernen til med vurderinger, logiske slutninger, endeløse diskusjoner og
andre former for tvil og forsøk på å forstå. Dette kan ikke forstås, det skal bare tas i mot med takk; så
du skal takke Gud, ikke Bruno, det poengterte han ofte. Bruno Gröning, som han het da han levde sitt
jordeliv fra 1906-1959, er en stor, kjærlig sjel som har stilt seg til rådighet for oss mennesker i denne
viktige tid. Han ønsker deg bare det gode, og han vet hva du trenger, han er en hjelper du kan stole på.
La være å ta imot tanker om hvor lang tid det vil ta og hvordan hjelpen kommer, tvil hemmer mottaket
av kraften. Når et problem har manifestert seg fysisk i kroppen, må vi gi kroppen tid til å rense det ut,
la være å tvile på prosessen, gi slipp på det hele. Bruno sa alltid; "Takk ikke meg, takk Gud, som er
den største helbreder."
En annen ting, som ved siden av all den hjelpen jeg har fått, har overbevist meg om Bruno Gröning’s
udelt gode hensikter, er at han aldri tok betalt for sine gjerninger. Han hadde en skare av
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hjelpetrengende mennesker etter seg de siste ti årene av livet, og tusenvis av mennesker har fått sin
helse tilbake gjennom denne mannen, og like mange har fått tilbake sin tro. Han kunne med letthet ha
blitt en meget rik mann, men penger interesserte ham overhodet ikke. “Det er ikke meg som
helbreder, men DET (Guds kraft) som bringer helbredelse gjennom meg”. Bruno hjelper oss til
å få oppleve Guds kraft og lærer oss at det guddommelige lever i oss. Bruno sa også: "Hvis du ikke
kan tro, så tror jeg for deg, og hvis du ikke kan be, så ber jeg for deg." Det kan jo skrives en
hel avhandling om dette og mange av hans utsagn, noe jeg må avstå fra her, og bare la leserne få det
viktigste å vite. Jeg skriver dette for å spre informasjon om denne ‘lille Guds hjelper’ som han kalte seg,
og fordi 1) at jeg har fått så mye hjelp, både til meg selv og andre, 2) at det er så mange som hungrer
etter åndelig føde, og 3) fordi med Bruno som lærer, åpner mennesker seg for den åndelige utvikling vi
alle en gang skal gjennom.
Valgene vi tar når vi møter negativitet fra andre. Vi tar valg ustanselig, noen viktigere enn andre, og
mange valg er vi ikke engang klar over at vi tar, ofte er det resultat av og bekreftelser på inngrodde
vaner. For eksempel, vi får en negativ kommentar fra en person, hva gør vi? Det som ofte skjer, er at vi
tar det til oss, vi får en vond følelse inne i oss, og vi begynner å tenke på hva vi kan svare for å
forsvare oss. Mange valg skjer umiddelbart, som et resultat av gamle forsvarsverk vi har brukt, kanskje
fra vi var helt små barn. Hva om vi kunne bryte denne vanen, og simpelt hen la være å ta i mot det
onde? Hva om vi kunne begynne å la det onde stryke rett forbi oss? Da ville det ikke være behov for
noe svar på onde uttalelser i det hele tatt! For straks du svarer vedkommende, bekrefter du at du har
akseptert det negative utspillet, dermed er ‘kampen’ i gang. Det er ikke uhøflig å unnlate å svare på
ondskap, det er det eneste rette. Vi må være klar over at vi ellers er med på å gi næring til ondskapen,
for det vi tar imot fra en person, må vi på et eller annet tidspunkt gi videre til en annen, og slik
fortsetter det onde å sirkulere oss mennesker imellom. I denne forbindelse må jeg også nevne en viktig
ting som Bruno innprenter oss, og som jeg i begynnelsen hadde problemer med å tro på, nemlig at
våre tanker ikke er våre, men at vi opptar tanker.
Sitat fra Bruno: "Tankene som hvert sekund svirrer rundt i hodene deres,kjære venner,
kommer ikke fra dere, dere opptar dem bare, akkurat som en radio opptar programmene.
Dere kan selv bestemme om dere vil motta gode eller onde tanker. Derfor sier jeg igjen og
igjen; mennesket handler etter sin vilje – som viljen er, sånn er tanken – tanken får
mennesket til å handle!"
Det ble sladret mye om personen Bruno Gröning, og det satte til slutt en stopper for hans store ønske
om å bygge opp helsesentre i Tyskland, men han tok aldri til motmæle. Samfunnstoppene gjorde alt de
kunne for å stoppe denne mannen, som hadde som eneste mål i livet å hjelpe menneskeheten tilbake
på det rette spor. I dag kan han ikke stoppes, og ord om Guds lille hjelper spres nå verden rundt.
Hjelp ved sykdom
I 1999 ble jeg alvorlig syk og innlagt på isolat på Ullevål sykehus med mange hevelser, høy feber, høy
puls og høy senkning. En rekke leger undersøkte meg, og alskens prøver ble tatt, sågar hiv. Alle
prøvene var negative, men legene mente at det kanskje var Rosen. Etter 10 dager ble jeg sendt hjem,
der behandlet jeg meg selv med urter og akupunktur, som hjalp noe. Kort etter fant jeg Bruno, og
begynte daglig å innstille meg på kraften gjennom ham. Et halvt år senere fikk jeg den fulle
helbredelse, det vet jeg fordi nøyaktig de samme symptomene kom tilbake. Jeg hadde en sterk
utrensning i 24 timer, deretter var alle symptomer borte.
Jeg fikk en kreftdiagnose, og det er jo en lang historie som jeg velger å gjøre kort: straks diagnosen var
satt, la jeg et bilde av Bruno på kroppen, og symptomene forsvant umiddelbart. Jeg bad legen om tre
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måneders utsettelse mht. behandling, noe jeg meget motstrebende fikk. Etter tre måneder viste
bildene at svulsten ikke hadde vokst, men den hadde heller ikke blitt borte. Jeg valgte etter press fra
flere hold til å la meg behandle på sykehuset. Hele tiden brukte jeg Bruno og bildet av ham. Etterat
behandlingsforløpet på sykehuset var over, kom jeg fort til hektene igjen, og alle kontroller var siden i
orden. Dette er er over 16 år siden, og alle bivirkningene jeg ble forespeilet etter den harde
behandlingen, har ikke kommet, og jeg er så takknemlig.
Det neste jeg fikk hjelp for var bjørke- og gresspollenallergi. Den forsvant bare, og jeg takker Gud for å
slippe for den også. Vinteren 2014-15 fikk jeg hjerteproblemer, og her skjedde det mest utrolige jeg har
opplevd. Det er for langt å gå i detalj om det her, men jeg vet nå at fullstendig helbredelse kan skje på
sekundet. Jeg har også fått mange små og store ‘mirakler’ av praktisk art; fra hjelp i trafikken, hjelp
ved uhell, ved reise, ved innkjøp, ved havearbeid, hjelp til å løfte, hjelp til tilstoppet toalett, økonomisk
hjelp ved tilbakebetaling av banklån, hjelp til andre mennesker, løsning av konflikter og mye mer.
På hjemmesiden kan du lese om hjelp og helbredelser i Norge og Danmark
"Jeg er ingen taler, jeg er bare en sannsiger, jeg sier bare det som er sant, det jeg alltid har
erkjent som sannhet. For sannheten, som man selv må overbevise seg om, er ikke kun
omkring mennesket, men også i mennesket, noe det selv må overbevise seg om."
Bruno Gröning

