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Motnje pozornosti in hiperaktivnost

Poliartroza

Odvisnost od drog

Nevrodermitis

Krčne žile

Luskavica
Urinska inkontinenca

Naglušnost
Menstruacijske težaveHemoroidi
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Za te in mnoge 
druge bolezni 
obstajajo medi-
cinsko dokumen-
tirane ozdravitve:

Ozdravljivo„Neozdravljivo ne obstaja!“ 
Bruno Gröning

Pot do telesnega in duševnega zdravja  

Ozdravljeni poročajo, 
kako so ozdraveli. 

Predavatelji posredujejo  
znanje Bruna Gröninga, 

tako da lahko vsakdo
 doživi njegovo izjavo 

„Neozdravljivo ne obstaja!“

Vabilo na brezplačno predavanje:
VIDEM pri Ptuju, Občinska dvorana, Videm pri Ptuju 54
 

v petek, 3. 2. 2023, ob 19.00

Predavanje traja približno 90 minut,
Informacije po telefonu: 031 338 460
https://t1p.de/bgf-sl



Kontakt:
Krog prijateljev Bruna Gröninga
Haidauer Straße 6
DE-93107 Thalmassing
Tel. +49 / 9453 / 99 86 26
E-pošta: info@bruno-groening.org

Priporočena literatura:
Tukaj je resnica o in okrog Bruna
Gröninga – avtorice Grete Häusler
Knjiga nam razkriva, kdo je bil Bruno Gröning 
in kdo so bili njegovi nasprotniki, kako je
deloval in zakaj so mu to hoteli preprečiti.

www.bruno-groening.org/sl
www.youtube.com/channel/UCAsMr5v-5qeyjDb-j9YCm7w
www.facebook.com/KrogPrijateljevBrunaGroninga/

Časnik Süddeutsche Sonntagspost 1949: „Razum se mi ustavi!“ Bruno Gröning zdravi hrome, slepe, neme …

Nenavadne ozdravitve, ki so nastopile preko Bruna Gröninga 
(1906-1959), so odprle novo dobo ozdravitev po duhovni poti.

Bruno Gröning je zapustil znanje o sprejemu naravne zdravilne 
moči, ki lahko vsakomur pomaga do trajnega zdravja. Danes se, 
tako kot takrat, po vsem svetu dogajajo ozdravitve dolgoletnih 
kroničnih bolezni, kakor tudi odvisnosti od drog in drugih 
zasvojenosti.

To dokazujejo mnoga poročila o ozdravitvah, ki so jih zdravniki 
Medicinsko-znanstvene strokovne skupine skrbno preverili in 
dokumentirali z medicinskimi izvidi neodvisnih zdravnikov.

Da bi bilo znanje Bruna Gröninga dostopno ljudem po vsem 
svetu, zdravniki, psihologi in zdravilci Medicinsko-znanstvene 
strokovne skupine svoje izkušnje brezplačno posredujejo na 
rednih predavanjih doma in v tujini.


