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Over Bruno Gröning 
Bronnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Gr%C3%B6ning en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruno_Gr%C3%B6ning  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en bemerkingen door M.V. 

 
 
Bruno Gröning (30 mei 1906 in Danzig - 26 januari 1959 in Parijs) was een Duitse mysticus en ge-
bedsgenezer. Hij was actief in Duitsland in de jaren 40 en 50 na de Tweede Wereldoorlog. Hij was 
van 1945-1949 actief in Herford, daarna in Rosenheim (Beieren) en in Mittenwald in de Beierse 
Alpen. Als gebedsgenezer stierf hij vrij jong, op 52-jarige leeftijd aan maagkanker, niet in staat 
zichzelf te genezen. 
De “Bruno Gröning Vrienden” ontmoeten elkaar in lokale gemeenschappen met regelmatige tus-
senpozen van drie weken. Er zijn nu ongeveer 3.000 gemeenschappen in meer dan 130 landen. Daar 
verzamelen zij met elkaar, leren ze over de leer van Bruno Gröning en wisselen ze hun ervaringen 
uit.1 Het gaat hier om een grote dwaalsekte. 

 

Uit de Engelse Wikipedia: 
Gröning zei dat zijn ideeën geen nieuwe leer of religie waren, maar eerder een oude kennis die ver-
loren was gegaan en zei dat mensen “het belangrijkste” waren vergeten, namelijk dat er een hogere 
macht of kracht beschikbaar is om mensen te helpen. 
Centraal in zijn leringen stond het belang van liefde, zowel voor God als voor anderen, door te zeg-
gen: “Een mens is een schepsel van liefde. Wat in liefde is geschapen, kan alleen in liefde leven. 
Liefde is God!” 
Gröning beschouwde gezondheid (in plaats van ziekte en kwaal) als de natuurlijke toestand van alle 
levende wezens [hij ontkende daardoor de gevolgen van de Zondeval] en beweerde dat men de ge-
zondheid kan behouden en genezen van ziekte door absorptie van een Goddelijke levenskracht2 die 
hij “heilstrom” noemde, wat zich in het Engels vertaalt als “healing wave” of “healing stream”. 

 
1 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=2mQAlWqTqpQ dd. 31-1-2020 (Link MV) 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_(esotericism) (originele link) 
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Afstemmen op goddelijke energie 
Om verbinding te maken met deze energie en deze te ontvangen, leerde Gröning een techniek die 
hij einstellen (Duits voor “afstemmen”) noemde. Hij zei dat mensen als batterijen waren die energie 
verbruikten. Om gezond te blijven, moest een persoon zichzelf dagelijks vernieuwen door zich af te 
stemmen op de genezingsgolf.[1] De praktijk van einstellen bestaat uit rechtop zitten met de armen 
en benen niet over elkaar en de handpalmen naar boven gericht. Hij zei dat het erg belangrijk is dat 
de rug recht is en de stoel indien mogelijk geen enkele rugleuning heeft. Innerlijk bestaat de beoe-
fening uit de wens te hebben om de heilstrom te ontvangen, erop te vertrouwen dat genezing moge-
lijk is, en dan te focussen op het lichaam, de gewaarwordingen en gevoelens daarvan te observeren. 
Hij zei tegen de mensen dat ze moesten “gezondheid opnemen” en dat het in dit ene opzicht, met 
betrekking tot genezing, geoorloofd en zelfs noodzakelijk was om op een bepaalde manier egoïs-
tisch te zijn, dat wil zeggen, u op zichzelf te concentreren. 
Gröning geloofde dat wanneer een persoon afstemt op de genezende stroom, genezingen spontaan 
of langzaam kunnen plaatsvinden, afhankelijk van variabelen zoals de hoeveelheid levenskracht die 
door het lichaam stroomt, geaccelereerd tijdens het “einstellen”. Soms kunnen de symptomen ver-
ergeren of wordt er meer pijn ervaren, voordat genezing optreedt. Gröning noemde dit voorval rege-
lungen (Duits voor “regulering”) en stelde dat het soms een noodzakelijk onderdeel is van het gene-
zingsproces.[2]  

Denkkracht en geloof 
Gröning benadrukte hoe belangrijk het is om niet aan negatieve dingen te denken, vooral niet stil te 
staan bij een ziekte die men hoopte te genezen, maar een positieve houding te behouden en geloof te 
hebben, vooral het geloof dat genezing mogelijk is. Gröning zei: “Gedachten zijn energieën die zul-
len uitkomen! Als je nu de vaste intentie in je hoofd opneemt om je gezondheid te herwinnen en te 
geloven dat dit mogelijk is, met Gods hulp, heb je de juiste mentale houding opgebouwd om te be-
ginnen met genezen”. In zijn leer, benadrukte hij dat negatief denken en stilstaan bij problemen het 
genezingsproces verstoren. 
Gröning zei vaak dat mensen moesten “vertrouwen en geloven - de goddelijke kracht helpt en ge-
neest”. 
Hij ging zelfs zo ver om te zeggen dat het hebben van geloof in het goddelijke, of in genezing, een 
essentieel onderdeel is van het genezingsproces. 

Grönings ideeën over zichzelf 
Grönings idee van zichzelf was dat hij een “aangesteld persoon” was, gezien de taak en het ver-
mogen om mensen door God te helpen. Hij noemde zichzelf ook een “bemiddelaar” en een “trans-
formator”, in termen van zijn rol en vermogen om mensen te helpen verbinding te maken met de 
genezende stroom. Hij nam nooit de eer voor de genezingen en zei dat hij slechts een werktuig en 
dienaar van God was en dat het God was die genezing tot stand bracht, niet hijzelf. 
Hij zei vaak dat hij de mensheid opriep tot de “Grote Ommekeer” - om een leven te leiden dat ver-
bonden is met het goddelijke en om in harmonie met de natuur te leven. “Het enige doel van mijn 
daden en werkingen is om alle mensen op deze aarde weer op het juiste pad te leiden, op het godde-
lijke pad. Dit is de grote ommekeer”. 

Andere leringen 
De specifieke religie die mensen volgden, werd door Gröning niet als belangrijk beschouwd; wat 
eerder belangrijk was, was dat mensen een soort spirituele of religieuze oriëntatie hadden en zeiden: 
“Verbonden te zijn met God, dat is alles”. 
Gröning sprak over God als de vader van alle mensen, die hulp en genezing stuurt via de “genezen-
de stroom”, ongeacht hun religie of nationaliteit. Hij moedigde mensen aan om hun band te verster-
ken met welk geloof of denominatie ze ook aanhingen, en om hun geloof of religie met meer ijver 
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uit te oefenen, door te zeggen: “Het maakt absoluut geen verschil hoe de persoon God vindt; het 
belangrijkste is, dat hij God vindt!”. 

Leven 
Gröning had geen formele medische opleiding. Nadat hij als timmerman had gewerkt en andere 
bezigheden had uitgeoefend, werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ingelijfd. Nadat hij was op-
geroepen, verklaarde hij dat hij geen ander mens zou doden en kwam hij op het punt te worden ge-
executeerd vanwege deze houding bij de krijgsraad. Later werd hij krijgsgevangen gemaakt in Rus-
land; hij pleitte met zijn ontvoerders voor betere omstandigheden in de gevangenis.[3] Gröning 
kwam in 1949 onder de aandacht van het publiek. In Herford beweerde de vader van een jonge jon-
gen genaamd Dieter Hulsmann dat Gröning zijn zoon van spierdystrofie had genezen en vertelde hij 
veel mensen over zijn geloof. Het nieuws van dit verhaal verspreidde zich en al snel verzamelde 
men zich voor de woning van Hulsmann, op zoek naar genezing.[4] Al snel begonnen kranten het 
verhaal te verslaan, dat een grotere menigte van wel 5.000 mensen trok. 
Terwijl hij door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland reisde, trok hij vaak een even groot en groter 
publiek. In september 1949 kwamen dagelijks tot 30.000 mensen naar de stad Rosenheim om hem 
te bezoeken. Opnieuw publiceerden kranten verhalen over hem en drukten zelfs hele speciale edities 
over de bijeenkomsten daar. 

Gröning stierf op 52-jarige leeftijd aan maagkanker. [Hij kon zichzelf blijkbaar niet genezen]. 
De berichtgeving in de media over Bruno Gröning was gemengd, met tegenstrijdige berichten. 
Sommigen noemden Gröning een ‘wonderdokter’, anderen een ‘charlatan’. 
Gröning stond voor veel juridische uitdagingen. In veel steden was het hem verboden om te gene-
zen of om met mensen te praten. De redenen hiervoor waren divers. Een aanklacht die tegen hem 
werd ingediend, was dat hij medicijnen beoefende zonder vergunning. Andere keren maakten amb-
tenaren zich zorgen over de grote menigten die zich verzamelden.[5] Hij stond twee keer terecht. 
Hij kon niet deelnemen aan de tweede proef omdat hij op dat moment een operatie onderging.[De 
grote genezer moest geopereerd worden!] 

Volgelingen 
Verschillende groepen blijven de leer van Gröning verkondigen, waaronder de Circle of Informati-
on, de Bruno Groening Trust, de Bruno Gröning Vrienden, de Vereniging voor de Vooruitgang in 
Duitsland van Spirituele en Natuurlijke - Psychologische Stichtingen voor het Leven, de Vereniging 
voor Natuurlijk Spiritueel Leven, de Bruno Gröning Vriendenkring en Hulp- en Genezing Sessies. 
Gröning richtte in 1958 de Vereniging tot Bevordering op ter vervanging van de Gröning Vereni-
ging. De Vriendenkring werd in 1979 opgericht door Grete Hausler, een Oostenrijkse schoolleraar 
die nauw samenwerkte met Gröning. The Circle of Information is gesticht door Thomas Busse, die 
een aantal boeken over Gröning heeft geschreven en de documentaire The Gröning Phenomena 
heeft geregisseerd. Hulp en Genezing Sessions is een vereniging van onafhankelijke Groening-
groepen en organiseert online bijeenkomsten. 
De Bruno Gröning Vriendenkring werd in een officieel rapport uit 1997 van de Berlijnse Senaats-
commissie als commerciële cult genoemd.[6]  
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Uit de Nederlandse Wikipedia: 
Bruno Gröning … beschouwde gezondheid anders dan ziekten en ongemakken als de natuurlijke 
staat van alle levende wezens [hij ontkende daardoor de gevolgen van de Zondeval]. Hij stelde dat 
gezondheid (en de genezing van ziekten) wordt bewerkstelligd door de absorptie van een goddelijke 
levenskracht, die door hem “Heilstrom” genoemd werd. Deze Heilstrom is dezelfde natuurkracht als 
die welke in Japan Reiki genoemd wordt. Gröning stelde, dat niet alleen persoonlijke aanraking kon 
genezen, maar ook het aanraken van voorwerpen, die door hem werden “ingestraald”. Er ontstond 
een levendige handel in zgn. “Gröning-eieren”, balletjes van stanniool [tinfolie] die soms gevuld 
waren met o.a. haren van Gröning. Deze voorwerpen zouden geneeskrachtig zijn. 
Gröning had een opvallend uiterlijk: hij had onder zijn gelaat een struma of kropgezwel [dat is een 
schildkliervergroting]3, waarover hij zei dat een gedeelte van zijn bijzondere krachten daarin huis-
den [!!]. Gröning verlangde van zijn patiënten geen betaling voor zijn diensten. Echter zakenpart-
ners van hem deden dat vanaf 1950 wel. Zo ontving hij (en ontvingen anderen in zijn naam) in de 
loop der jaren veel schenkingen; er wordt beweerd, dat deze gelden zijn opgegaan aan een luxueuze 
levensstijl van Gröning zelf of van zijn zakenpartners. Naar aanleiding van een sterfgeval onder zijn 
patiënten is nog een procedure gevoerd tegen Gröning wegens vermeende dood door schuld. 
Gröning moest zich ook regelmatig verweren tegen beschuldigingen van het onbevoegd uitoefenen 
van de geneeskunst (optreden als Heilpraktiker). Zijn verweer was, dat zijn sessies religieus en niet 
medisch van karakter waren, en hij beriep zich op de vrijheid van godsdienst. Overheden en offici-
ele kerken e.d. beschouwen Grönings volgelingengroepen dan ook als sekten. Terwijl een beroeps-
procedure na een veroordeling gaande was, overleed Gröning aan maagkanker. Na zijn crematie is 
zijn as bijgezet op een begraafplaats te Dillenburg. 
 

Lees verder: 
o Over genezing: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing  
o Over wonderen: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen  

o Over Reiki: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm#reiki  
 

 

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildkliervergroting (Link MV) 
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