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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Krog prijateljev Bruna Gröninga je prejel mednarodno nagrado za 
mir Organizacije združenih narodov (OZN) 
 

Svetovna organizacija za mir (World Peace Prayer Society - WPPS) nagradila več 

kot 30-letno delovanje Kroga prijateljev. 

 
 

 
 
 
 
 
New York. Svetovna organizacija za mir 

(WPPS), ki je članica OZN, je 23. maja 2013 

odlikovala Krog prijateljev Bruna Gröninga z 

nagrado za mir (angl. Peace Pole Award). 

Slovesna podelitev je potekala na povabilo 

sekretariata OZN v Cerkvenem centru OZN, 

v Tillmanovi kapelici. 

 

Predstavnica organizacije WPPS, gospa 

Deborah Moldow je v nagovoru poudarila 

pomen Kroga prijateljev Bruna Gröninga in 

učenja Bruna Gröninga pri pomočeh in 

ozdravitvah po duhovni poti. Izpostavila je 

pomen ozdravitve posameznika za 

ustvarjanje miru med ljudmi in se zahvalila 

Krogu prijateljev Bruna Gröninga za njegovo 

več kot 30 letno nesebično delovanje. Glede 

na zunanjo podobo nagrade (oblika puščice) 

je dodala: »Povezuje nebo in Zemljo z 

molitvijo za mir«. 

 

Svetovni projekt za mir je zasnoval 

Masahisa Goi (1916 – 1980), ki je po 

dogodkih v Hirošimi svoje življenje posvetil 

doseganju svetovnega miru. Cilj te nevladne 

organizacije je združiti ljudi vseh dežel, s 

sloganom »Naj na Zemlji zavlada mir«. 

WPPS se zavzema za svet, ki spoštuje vse 

kulture, običaje, religije, etnične skupine in 

življenjske sloge. Doslej sta nagrado med 
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drugimi prejela tudi dobitnika Nobelove 

nagrade za mir Mati Tereza in Dalajlama ter 

papež Janez Pavel II. 

 

Med slovesnostjo je bilo z odlomkom iz 

dokumentarnega filma ponazorjeno življenje 

Bruna Gröninga in delovanje Kroga 

prijateljev Bruna Gröninga po vsem svetu. 

Bruno Gröning (1906 - 1959) je postal 

svetovno znan v 50-ih letih zaradi množičnih 

ozdravitev, zahvaljujoč delovanju zdravilne 

moči, ki jo je poimenoval »Heilstrom«. V 

času njegovega življenja je Bruno Gröning 

posredoval znanje o tem, kako lahko človek 

sam doseže, da spet postane zdrav in 

srečen. Še danes se na osnovi tega Učenja 

pogosto dogajajo presenetljive ozdravitve, 

tudi telesnih in duševnih bolezni, ki veljajo 

za neozdravljive. Krog prijateljev Bruna 

Gröninga je eno največjih združenj za 

ozdravitve po duhovni poti. Zainteresirane 

seznanja z načinom sprejema te moči in 

njeno uporabo za samozdravljenje. 

 

Nagrada je bila iz rok predstavnice 

organizacije WPPS Deborah Moldow 

izročena Dieterju Häuslerju, voditelju Kroga 

prijateljev, z besedami: »Ta nagrada je 

priznanje za življenjsko delo Bruna 

Gröninga in hkrati za vse prijatelje Bruna 

Gröninga po vsem svetu, ki poslanstvo miru, 

ljubezni, harmonije in možnosti ozdravitve 

po duhovni poti z zglednim delovanjem 

prenašajo naprej«. Dieter Häusler je govoril 

o miroljubnem sodelovanju med prijatelji iz 

Severne Irske in Republike Irske, o 

izrednem prijateljstvu med grškimi in 

turškimi prijatelji kot tudi o podpori izraelskih 

prijateljev palestinskim skupnostim – vse v 

duhu »Naj na Zemlji zavlada mir«.  

 

Podrobnejše informacije: 

 

Krog prijateljev Bruna Gröninga,  
ki ga je leta 1979 ustanovila Grete Häusler (1922 
- 2007) šteje trenutno več kot 70.000 ljudi z 
vsega sveta. Vse delo se izvaja prostovoljno, 
nastali stroški se financirajo s prostovoljnimi 
prispevki. Pomemben sestavni del učenja Bruna 
Gröninga je spoštovanje svobodne volje 
posameznika. Tako lahko vsakdo kadarkoli Krog 
prijateljev zapusti brez finančnih in pravnih 
obvez.  

 

Medicinsko-znanstvena strokovna skupina 
Sprejem zdravilne moči Heilstrom na osnovi 
učenja Bruna Gröninga pogosto povzroči 
presenetljive ozdravitve, celo dolgoletnih 
organskih obolenj. Ozdravitve preverja, 
dokumentira in arhivira medicinsko-znanstvena 
strokovna skupina (MWF), ki v Krogu prijateljev 
Bruna Gröninga združuje nekaj tisoč zdravnikov 
in predstavnikov drugih zdravilskih poklicev. 
Poročila o uspehu so medicinsko dokazana po 
načelih klinične anamneze na osnovi izvidov in 
kontrolnih preiskav po ozdravitvi, ki jih opravijo 
neodvisni zdravniki. 

 
Nadaljnje informacije najdete na spletni 
strani www.bruno-groening.org 

 

 

http://www.bruno-groening.org/

