
Dokumentarni film

Senzacija iz leta 1949 je danes 

spet zelo aktualna. 

»Neozdravljivo ne obstaja  –
      Bog je največji zdravnik.« Preveden v 33 jezikov

–

GORNJA RADGONA 
Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2 

Nedelja, 15. 3. 2020

MURSKA SOBOTA
MenSana, Slomškova ulica 49  

v soboto, 21. 3. 2020

BELTINCI
Gasilski dom, Štefana Kovača 5 

Nedelja, 29. 3. 2020

vedno od 14.00 do 19.30 ure
(vključena 2 odmora)

Vstop prost, zaželeni so prostovoljni prispevki 
Organizator: Krog prijateljev Bruna Gröning-a 

Krog za naravno življenjsko pomoč e.V 
Rezervacije: mob.: 041 344 317

www.bruno-groening-film.org



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

Film s posebno močjo

Veliko gledalcev poroča, da so med 
gledanjem fi lma 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 fi lm in se sami prepričajte 
o fenomenu Bruno Gröning.
Dokumentarni fi lm je v 3 delih, vsak 
del traja približno 95 minut.

Vstop prost, prosimo za prostovoljne 
prispevke. 

Nadaljnje informacije 
na spletni strani:

www.bruno-groening.org
Domača stran 

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

www.bruno-groening-fi lm.org
Datumi fi lmskih predvajanj Fl
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