
Dejavnosti Kroga prijateljev
Bruna Gröninga po vsem svetu 

Fenomen 

ozdravitve

Vstopnine ni, prostovoljni 
prispevki so zaželeni.

Dokumentarni film

RIBNICA - ŠKRABČEVA DOMAČIJA
HROVAČA 42, 1310 RIBNICA

Nedelja 23.10.2022, 14.00 - 19.30
(vključno 2 odmora)

KOČEVJE
KINO - KULTURNI CENTER KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 62, 1330 KOČEVJE
Sobota 05.11.2022, 10.00 - 15.30

(vključno 2 odmora)

Organizator; Krog prijateljev Bruna Groeninga
Krog za naravno življenjsko pomoč e.V

Informacije in rezervacije na: www.bruno-groening-film.org
Rezervacije: 040 / 202792
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Ozdravitve se dogajajo še naprej
Bruno Gröning je bil zaradi 
nenavadnih ozdravitev v 50. letih 
prejšnjega stoletja tema razprav po 
vsem svetu. ko je leta 1959 umrl, 
so mnogi mislili, da je fenomen 
končan. Vendar ravno nasprotno: 
po zaslugi učenja Bruna Gröninga 
ljudje na vseh celinah še naprej 
prejemajo pomoči in ozdravitve.

Na tisoče lokalnih skupin
leta 1979 je Grete Häusler 
ustanovila krog prijateljev Bruna 
Gröninga. Iz peščice prijateljev na 
začetku se je Krog prijateljev Bruna 
Gröninga razvil v eno največjih 
svetovnih združenj za pomoči in 
ozdravitve po duhovni poti. V njem 
danes neutrudno, prostovoljno 
pomaga več kot 13.000 prijateljev.

Predavanja po vsem svetu

Zdravniki medicinsko-znanstvene 
strokovne skupine v krogu 
prijateljev Bruna Gröninga (mWf) 
predavajo po vsem svetu, tudi na 
povabilo uglednih univerz. 

Leta 2013 je World Peace Prayer 
Society (WPPS), ki deluje pod 
okriljem Organizacije Združenih 
narodov (oZn), podelila krogu 
prijateljev Bruna Gröninga 
nagrado za mir.

DOKUMENTARNI FILM
FENOMEN OZDRAVITVE  
– dejavnosti Kroga prijateljev 
Bruna Gröninga po vsem svetu –
na impresiven način prikazuje 
dogajanje po letu 1959. Gledalci 
izvedo, kako se je delo Bruna 
Gröninga razvijalo po njegovi smrti 
in v kolikšni meri se pomoči in 
ozdravitve po duhovni poti  
dogajajo tudi danes, ne glede na 
religijo, barvo kože in kulturo. 
napeti intervjuji, strokovne izjave 
zdravnikov in osebne izpovedi 
prijateljev Bruna Gröninga iz 
številnih držav izražajo široko 
podobo velikega kroga prijateljev.
Fenomen ozdravitve v 3 delih         
(98 / 92 / 102 / skupaj 292 minut)
Vstopnine ni, prostovoljni prispevki 
so zaželeni.

Nadaljnje informacije na spletu:

www.bruno-groening.org/sl       
Domača stran

www.bruno-groening-w.org  
Znanost in Heilstrom

www.gh-verlag.de 
Knjige, filmi, glasba idr

www.bruno-groening-film.org 
Termini filmskih predstav idr. Fl
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