“Jeg vet ikke om dere allerede ..”
Mine kjære helpesøkende
Jeg vet ikke om dere allerede er klar over at jeg nok en gang har fått et skriftlig forbud
mot å hjelpe og helbrede syke mennesker. Jeg vet at dette ikke er noe nytt. Men det er èn
ting som ikke kan gjøres mot meg, og det er å forby meg å hjelpe mennesker, for det kan
ikke forhindres. Jeg trenger ikke å vise meg for de syke, det som skal skje, skjer uansett.
Jeg sa det samme i fjor i Herford, da jeg første gang mottok det skriftlige forbudet. Den
gang fortalte jeg alle hjelpesøkere at jeg hadde fått et skriftlig forbud og jeg sa: «Det er
ingen menneskelig lov som kan forby meg å hjelpe og helbrede mennesker. For meg
gjelder bare én lov, og det er den sanne, guddommelige lov. Hvis de legger meg i en
regntønne og begraver meg, det som skal skje, vil skje.»
Jeg har alltid sagt det samme, overalt hvor jeg har gått der hjelpesøkere har samlet seg,
jeg har ikke vært redd for å si sannheten, uansett hvem som måtte være blant
hjelpesøkerne. Jeg kunne ikke hjelpe for at folk som var i området med den helbredende
strømmen ble helbredet. Og det kommer som alltid an på den enkelte. Jeg er i stand til å
påvirke jordoverflater, objekter eller rom, og den som er der, mottar denne bølgen, den
bølgen jeg kaller den helbredende bølgen. Det har vært så mange mennesker som ønsket
å forby meg å gi fjernhelbredelse, som rett og slett forbyr meg å snakke om det. Jeg har
ikke tenkt å tie, for jeg vet at jeg har hjulpet utallige mennesker, og jeg vil fortsette å
gjøre det hele livet. Derfor er det opp til mennesket selv hvordan han tilpasser seg det.
Men siden dere alle hovedsakelig er uvitende, tror dere igjen og igjen at
helbredelsesbølgen ser slik ut, eller at helbredelsen er synlig. Nei, den helbredende
bølgen virker på menneskekroppen, på de indre og ytre organene på en måte dere kan
merke.
Men den som elsker sin sykdom, som holder fast ved den, den som søker den, vil finne
den. Ja, da kobler du deg automatisk tilbake til sykdommen, til lidelsen. Det er det som
ikke må skje! Derfor, fordi folk er så uvitende, føler jeg meg som før forpliktet til å
utdanne, ikke den enkelte, ikke bare 100 000 eller en million, nei, alle mennesker på
denne jorden.
Fordi helbredelsen skjer så uventet for noen mennesker, tror de at de kan forhindre at det
skjer. Det er rett og slett ikke mulig, og jeg trenger ikke være tilstede. Jeg sier det
gjentatte ganger, og jeg sier det til herr Enderlin; at det ikke er nødvendig. Han vet det
også, men han kommer allikevel til meg hele tiden og sier: «Folket vil se deg». Derfor
står jeg også foran dere nå. Det er ikke nødvendig å snakke om en helbredelse. Herr
Enderlin, som har forpliktet seg til de syke, uttaler seg hver dag, før jeg går inn i rommet
har han allerede gjort alt ferdig. Jeg må også overbevise ham, slik at han får en trygghet
rundt det, og sier: «Gröning har virkelig rett, han trenger ikke være tilstede, men han vil
oppfylle dine ønsker om å se ham.» Det er alltid folk som ikke vil ha noe uprøvd; “vi vil
se ham, vi må se ham”. Jeg forstår, det er ikke direkte nødvendig, men så gjør jeg dere
den tjenesten å dukke opp når jeg har tid til det.
Hovedsaken er at dere først og fremst får det som var deres ønske; å bli frisk. En
tjenestemann sa til meg, at jeg ikke trengte å gjøre folk friske, det ville være nok om jeg
gjorde dem smertefrie. Han sa at for en person som hadde hatt smerter i årevis - hvis det
bare hadde vært i ett år, er det ikke så ille som å ha smerter i 10, 15, 25, 30 eller flere år -

hvis jeg faktisk lindret smerten for disse menneskene i en uke, ville det være den største
gaven for dem som har måttet tåle årevis med lidelse og smerte. Jeg svarte ham at det var
alt for lite, og at jeg ikke ville være fornøyd med det. Jeg vil se personen frisk, og jeg vil
ikke tjene penger på det. Folk sier til meg; "men du må jo kjøpe en barberhøvel, du må
kjøpe fyrstikker." I tillegg til alt annet er jeg som en person som mottar veldedighet.
Folk tenker kanskje, ut ifra måten de selv lever på og den store innsatsen de gjør for å
tjene penger, at jeg også vil tjene penger. Hvis de tror dette, så tar de feil. Hvis det var det
jeg ønsket, ville jeg vært blant de rikeste på jorden, rik på penger og eiendeler. Da hadde
jeg ikke trengt å ha alle problemene med å håndtere de fattige, syke menneskene, ha dem
hengende på meg. Dessuten hadde jeg ikke behøvd å føle meg irritert når de gjorde alt for
å tvinge meg ned på knærne. Men uansett, jeg har blitt en veldig rik mann, rikere enn
dem alle sammen. Det finnes ingen som er så rik som meg, det kan jeg ærlig og med
fasthet kan si, rik på kraft til å kunne hjelpe og helbrede mennesker. Jeg tror jeg kan si at
det er mer, og fordi jeg anser sistnevnte for å være det rette, gir jeg ikke opp mitt kall.
Det er trist angående de stakkars syke, det er et faktum at de hele tiden blir brutt ned
igjen.
Fordi jeg har noen meget syke i fjernhelbredelse har jeg oppdaget, at helbredelsen ikke
har skjedd fra den ene dag til neste. Jeg måtte rense omgivelsene først, jeg hadde ikke
nok tid, og derfor står de i fjernhelbredelsen, ikke bare i Tyskland, også i alle land på
jorden. Disse menneskene, jeg har observert dette her i Tyskland, de vet nøyaktig hva
som skjer når de ikke mottar en helbredende bølgen; de blir påvirket og urolige. Det skjer
alltid på de dagene og timene når jeg er så distrahert at jeg ikke klarer å sende den
helbredende bølgen. Dette kan merkes hjemme der den syke er. Nå vil jeg igjen ha tid til
å se mer på disse tingene, slik at jeg endelig kan bevise hva det er som skjer.
Jeg blir ikke sint når noen mener de har rett til å forby meg. Jeg vil si til ham "du er en
stor tosk. Og du kan saksøke meg, jeg påstår en gang til for at du ikke skal glemme; Du
er en veldig stor tosk, den største jeg har møtt i mitt liv, en tosk når det gjelder det jeg
gjør. For ingen kan si ; «Jeg tror det ikke, Gröning er en sjarlatan» eller noe sånt, «det kan
ikke være riktig, jeg er skeptisk til ham». Det er feil ord. Det er ingen skepsis her. Jeg
sier; de er uvitende! Og fra hvor skulle de ha visst noe annet ? Jeg vil ikke sammenligne
meg selv med Jesus Kristus. Men folk har kommet til meg og sagt: "Det du gjør kan
sammenlignes med det vi leser i Det nye testamente, det er ingen forskjell". Selv ville jeg
ikke si noe sånt. Folk har også skrevet om det til meg, men jeg kommer ikke til å lese det.
Frem til i dag har jeg ikke tatt noen menneskelig lære til meg, og jeg har ikke latt meg
lure. Jeg er godt utdannet, og jeg har ikke såret noen person, og ikke sagt noe usant til
noen. Utdanningen jeg har er ingen fantasi, det er utdanning. Jeg kunne ha gjort så mye;
jeg kunne ha totalt ødelagt en person som var imot meg. Mange har rådet meg til å gjøre
det: "Ødelegg de som er imot deg, du har makt til å gjøre det". Jeg har svart disse
menneskene: "Nei, det ville ha vært en svakhet fra min side om jeg ville bruke den
guddommelige gaven slik, nei, det avviser jeg".
Og mine fiender vet med sikkerhet at jeg ikke vil skade dem. Jeg går ikke veien for å
gjøre det onde, jeg hjelper og helbreder for å lede dem på rett vei, den sanne,
guddommelige veien som den sataniske makten har trukket menneskeheten bort fra for
tusenvis av år siden.

Mennesket har gjort seg selvstendig; derfor står det alene i dag. Det har ikke lenger rett til
å forvente noe av Gud. I dag er mennesket på feil vei. Litt etter litt har han blitt dratt
vekk, og i dag vet han ikke lenger hvilken retning som er den sanne, guddommelige. Da
den sataniske makten hadde trukket menneskeheten bort fra den rette veien, sprengte den
broen bak dem. Den broen er bygd opp igjen, jeg har gjenskapt den, og nå kan alle gå
stien som fører til den broen. Jeg er ikke healeren; Jeg er like mye et menneske som deg,
kjøtt og blod. Det er ikke min makt, det er ikke menneskelig, det er guddommelig. Jeg
står foran deg som en som leder an, som går foran. Hvorvidt du bestemmer deg for denne
gode veien er ikke min bekymring; det er en avgjørelse hvert menneske selv må ta.
Jeg står her som en liten mekaniker som gjenskaper forbindelsen til det guddommelige,
til den sanne guddommelige strøm som mennesket trenger for å motta hjelp og
helbredelse. Det kan de imidlertid kun motta når de ikke lenger tenker på det onde, det
urene, sykdommen. Han må være fast overbevist om å følge den nye, sanne vei.
Og jeg står foran dere som en liten transformator som mottar kraften og distribuerer den
korrekt, slik hver enkelt trenger det for å motta helbredelse. Det er i i det store og hele det
jeg har å si dere. Det sier jeg nå, som jeg har sagt det før, som jeg har sagt i årevis, det jeg
sa allerede da jeg var en liten gutt.
Når du skriver et langt brev til meg, legger jeg det uåpnet i lommen. Jeg trenger ikke å
åpne det, for jeg vet hva som står i det. Du trenger ikke si noe; jeg vet hva du vil fortelle
meg. Du trenger ikke fortelle meg noe. Det er fire personer i dette rommet som jeg er
sammen med hver dag, som hver dag observerer at dette er sant. Du tror vel ikke at herr
Enderlin ville akseptert det hvis det var en løgn, et bedrag. Det ville jo ødelagt hans gode
navn og rykte.
En ting tillater jeg ikke; at en person krever noe av meg. Dere vet for lite til å gjøre det.
Dere må lytte til mine ord; det jeg igjen og igjen ber dere leve etter, passe på, følge med
og være fast bestemt på å fortsette på den gode veien. Da har vi fred på jorden. Hatet
kommer fra hver enkelt person, når han ikke liker eller tolerere at noen andre har et
lettere liv enn ham. Han tåler ikke å se at en annen får til salt på egget. Dette må stoppe.
Jeg sier som før; elsk dine medmennesker mer enn deg selv! For meg er et medmenneske
alltid mer kjært; jeg glemmer meg selv, jeg tenker ikke på mitt eget liv, jeg tenker på livet
til mine medmennesker.
For at dere skal forstå meg rett, vil jeg si dere en ting til; om hvordan det vil bli og bare
kan bli i fremtiden, og da stiller jeg bare ett spørsmål: Trenger du å ta med deg radioen og
gå til avsenderen for å høre på en spesiell utsendelse? Det er ikke nødvendig; du holder
deg hjemme med radioapparatet ditt. Alt du gjør, er å stille inn radioen på en bestemt
avsender/stasjon. Innenfor kringkasting er det mange avsendere. Her er det bare én, og så
fort strømmen er i orden, har du også strømmen.
Forestill deg nå at du er mottakerapparatet, og du gjør det samme; lar strømmen gå inn og
still inn på frekvensen fra en bestemt avsender, så hører du hva avsenderen sender. Ikke
omvendt. For avsenderen spiller det ingen rolle om mottakerapparatet er i orden eller
ikke. Å holde det i orden slik at det kan motta signalet, er det fagfolk til. La oss anta at
jeg var avsenderen, som er sannheten, og du er mottakeren og herr Enderlin er den
profesjonelle som kan gjøre dette apparatet i orden. Han gjør det ved å si til deg: «Våkn
opp og motta det!»

Avsenderen fortsetter å kringkaste, og derfor er det ikke nødvendig at avsenderen
kommer til mottakeren, eller mottakeren kommer til avsenderen. Alle blir der de er; alt de
trenger å gjøre er å stille inn mottakeren. Fordi dere ikke vet dette, må vi foreløpig gjøre
en felles mottakelse.
Jeg kan rolig forlate Tyskland og bo et annet sted, fordi jeg sender deg den helbredende
bølgen uansett hvor jeg er, så uansett hvor du er kan du motta den. For deg som
menneske er dette det siste, men det er ikke ukjent for deg at noe slikt også eksisterer
kunstig, som radioen som er skapt av mennesket. Og det som kommer fra den
guddommelige siden er det naturlige. Vi sier; Naturen er Gud, det som Herren har latt
vokse og modne, slik at vi mennesker kan leve her. Det er rett og slett den guddommelige
kraften. Strømmen har vi alle der inne, og hvis vi fjernet den, kunne vi ikke leve lenger.
Vi ville kveles, og ingenting ville vokse lenger, og ve menneskene når de begynner å
utvikle slike, så det skjer. Jeg håper dere har forstått meg.
Og vær så snill, ikke bli sint når du får smerter. Å komme hit uten smerter og komme
hjem med smerter, og nå har du dem fortsatt i 2-3 dager, hva er dette?
Jeg ber om unnskyldning, men det som var dødt blir nå levende, det er en selvfølge at det
gir smerter. Når du har lyst til å gå, gå. Når noen spør om jeg har helbredet, sier jeg som
jeg alltid gjør; ikke jeg, jeg har aldri helbredet, jeg har bare fordelt helbredelsesstrømmen
riktig. Der hvor jeg visste at det var bra for kroppen, der ble strømmen mottatt. Ingen
helbredelse, ingenting, aldri meg!
Her i Tyskland er det ikke mange syke; svært få, bare 90 %, ikke mange, og overalt er det
likt. Overalt venter de, og jeg vil hjelpe overalt, og jeg gjør det. Det kommer også an på
hvem som har sjansen, hvis ikke i Tyskland, da i et annet land. Stakkars tyskere da! Da
har de hatt Gröning. Som jeg alltid pleide å si, ja, sykdommen hadde de.
Jeg håper dere har forstått meg. For meg kan det komme ti forbud og ti ganger ti forbud.
Da vil jeg sette meg ned et sted uten å snakke med noen, og når folk kommer, får de hjelp
og helbredelse.
Nå sier jeg farvel. Jeg ønsker deg god helse for ditt fortsatte liv.
Kilde: Bruno Gröning Stiftungs arkiv

