
Fenomen Bruno Gröning

Leta 1949 na naslovnicah medijev 
prevlada ime Bruno Gröning. Tiskajo 
se posebne izdaje časopisov, o njem 
poročata radio in televizija, posnet 
je film. Kjerkoli se pojavi, se k njemu 
zgrinja na tisoče ljudi od vsepovsod. 
Gröning postane svetovni dogodek.

Neozdravljivo ne obstaja
Večina tistih, ki prihajajo k njemu, 
niso navijači ali privrženci. To 
so bolni ljudje, strti od vojne in 
odpisani od zdravnikov, z eno 
samo željo: ozdraveti, osvoboditi 
se stisk in bolečin. Bruno Gröning 
naj bi jim pomagal. In on pomaga. 
»Neozdravljivo ne obstaja – Bog
je največji zdravnik!« so njegove
besede. Dogaja se neverjetno:
nešteto bolnikov ozdravi – hromi
hodijo, slepi vidijo.

Po sledeh čudodelnega zdravilca
Dokumentarni film Fenomen Bruno 
Gröning – po sledeh čudodelnega 
zdravilca prikazuje dramatična 
dogajanja tistega časa. Originalni 
filmski in tonski dokumenti, arhivsko 
gradivo, več kot 50 intervjujev s 
pričami tistega časa, ter filmski 
prizori z veliko vloženega truda in 
materiala naredijo iz filma globoko 
čustveno doživetje. 

Film s posebno močjo
Veliko gledalcev poroča, da so med 
gledanjem filma nenadoma zaznali 

moč, mravljinčenje in tok po telesu. 
Za večino popolnoma nova izkušnja. 
Nekateri poročajo celo o izginotju 
bolečin, invalidnosti in drugih tegob.  

Ozdravitve tudi danes

Gröning je umrl leta 1959. Kljub 
temu se tudi dandanes dogajajo 
nenavadne ozdravitve. Kako je to 
mogoče? Moč, ki je v tistem času 
delovala skozi Bruna Gröninga, še 
vedno deluje. To potrjujejo dejstva: 
ozdravitve raka, angine pektoris, 
revme in osteoporoze kot tudi 
zasvojenosti od drog ter drugih 
odvisnosti. Te uspehe potrjujejo 
zdravniki.  

Oglejte si ta film in se sami prepričajte 
o fenomenu Bruno Gröning.
Dokumentarni film je v 3 delih,
vsak del traja približno 95 minut.

Vstop prost, prosimo za prostovoljne 
prispevke. 

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. Fa
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Dokumentarni film

Senzacija iz leta 1949 danes 

spet zelo aktualna. 

»Neozdravljivo ne obstaja  –
      Bog je največji zdravnik.«

FENOMEN

BRUNO
GRÖNING

Preveden v 33 jezikov

že
15 let

v kinu

LJUBLJANA
M HOTEL dvorana A do E

Derčeva ulica 4 1000 Ljubljana
Nedelja, 22. 01., 19. 03., 21. 05. 2023
14. 00 - 19. 30 (vključno dva odmora)
Vstop prost, zaželeni prostovoljni prispevki
Organizator; Krog prijateljev Bruna Groeninga

Krog za naravno življenjsko pomoč e. V

Rezervacije: mob.: 040 202 792
www.bruno-groening-film.org



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. Fa
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Dejavnosti Kroga prijateljev
Bruna Gröninga po vsem svetu

Fenomen 

ozdravitve

DOKuMeNTarNI FILM

Vstopnine ni, prostovoljni 
prispevki so zaželeni.

LJUBLJANA
M HOTEL dvorana A do E

Derčeva ulica 4 1000 Ljubljana
Nedelja, 19. 02., 16. 04., 18. 06. 2023
14. 00 - 19. 30 (vključno dva odmora)

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

Rezervacije: mob.: 040 202 792
www.bruno-groening-film.org




