
Medyczna Grupa Naukowa (MWF) działająca w ramach Koła Przyjaciół Bruno Groninga, zrzesza wiele 

tysięcy lekarzy i przedstawicieli zawodów związanych z lecznictwem. Jej zadaniem jest 

weryfikowanie, dokumentowanie i archiwizowanie uzdrowień na drodze – duchowej. Także dzisiaj, 

poprzez przyjmowanie Heilstromu zgodnie z nauką Bruno Groninga, następują bardzo często 

niezwykłe uzdrowienia, nawet z przewlekłych chorób o podłożu organicznym. Weryfikacja medyczna 

relacji z uzdrowień przeprowadzana jest zgodnie z prawidłami klinicznego wywiadu lekarskiego, 

włączając gromadzenie dokumentacji medycznej i wyników badań lekarskich i laboratoryjnych sprzed 

i po uzdrowieniu, w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez niezależnych lekarzy.             

Koło Przyjaciół Bruno Groninga, założone w 1979 roku przez Grete Hausler (1922 – 2007), liczy 

obecnie ponad 70.000 osób na całym świecie. Wszelka działalność i zadania w ramach Koła Przyjaciół 

Bruno Groninga wykonywane są nieodpłatnie na bazie wolontariatu, a koszty pokrywane jedynie z 

dobrowolnych datków. Bardzo istotnym aspektem nauki Bruno Groninga jest poszanowanie wolnej 

woli człowieka. Dlatego też każdy może opuścić Koło Przyjaciół w dowolnym czasie. Nie ma tu 

żadnych zobowiązań finansowych bądź prawnych. Bruno Groning (1906 – 1959) stał się szeroko 

znany w latach 50. XX w. dzięki  nadzwyczajnym uzdrowieniom, których ludzie doświadczyli poprzez 

przyjmowanie życiowej siły, którą on nazywał „Heilstromem”. Uczył ludzi, jak poprzez swoje własne 

wysiłki mogą ponownie stać się zdrowi i szczęśliwi. Równie zdumiewające uzdrowienia z chorób 

natury zarówno fizycznej, jak i umysłowej, uznawanych za nieuleczalne, następują także dzisiaj. Koło 

Przyjaciół Bruno Groninga jest obecnie największą organizacją o światowym zasięgu, działającą na 

potrzeby uzdrowień na drodze duchowej, która informuje zainteresowanych, jak przyjmować w 

siebie tę siłę i wykorzystać ją dla własnego zdrowia. 

Nowy Jork. 23 maja 2013 r. członkowie stowarzyszonego przy ONZ Towarzystwa Modlitwy o Pokój 

Światowy (WPPS) uhonorowali Koło Przyjaciół Bruno Groninga Słupen Pokoju. Ceremonia wręczenia 

nagrody odbyła się w ekumenicznej Kaplicy Tillmana w budynkach siedziby ONZ na zaproszenie 

United Nations Staff Recreation Council (UNSRC) SaluS.                                                                    

Deborah Moldow, delegat ONZ z Towarzystwa Modlitwy o Pokój Światowy (WPPS), w swojej laudacji 

podkreśliła wagę i znaczenie Koła Przyjaciół Bruno Groninga i nauki Bruno Groninga w dziedzinie 

pomocy i uzdrowień na drodze duchowej. Poprzez swoją niezwykłą, bezinteresowną, ponad 

trzydziestoletnią działalność Koło Przyjaciół stworzyło bodźce dla inicjatyw pokojowych i uzdrowień 

dla całej światowej społeczności. Co za tym idzie, Koło Przyjaciół wciela w życie te same zasady, co 

Towarzystwo Modlitwy o Pokój Światowy, w celu szerzenia pokoju i uzdrowienia oraz budowania 

świata, w którym wszystkie kultury, tradycje, religie, sposoby życia i wszystkie grupy etniczne cieszą 

się jednakowym szacunkiem. Nawiązując jeszcze do wyglądu samej nagrody Słupa Pokoju, Deborah 

Moldow dodała: „On łączy niebo i ziemię modlitwą o pokój”. 

Projekt Słupa Pokoju, mający dziś światowy zasięg, stworzył Masahisa Goi (1916 – 1980), który 

poruszony spuścizną Hiroszimy, poświęcił swoje życie szerzeniu pokoju na świecie. Tak powstałe 

Towarzystwo Modlitwy o Pokój Światowy, działające jako organizacja pozarządowa, ma za cel 

zjednoczenie wszystkich narodów tej Ziemi pod hasłem „Niech pokój zapanuje na Ziemi”. WPPS dąży 

do promowania wizji świata, w którym wszystkie religie, kultury i zwyczaje oraz wszystkie grupy 

etniczne  i sposoby życia traktowane są na równi z jednakowym szacunkiem. Do grupy 

dotychczasowych wyróżnionych Słupem Pokoju należą m.in. laureaci Pokojowej Nagrody Nobla: 

Matka Teresa z Kalkuty, Dalajlama i papież Jan Paweł II. 

Dalsze informacje  znajdą Państwo na stronie: www.bruno-groening.org 


