
VERZIJA 1:

Tko smo mi?

Potpuno besplatan online webinar s Greggom Bradenom ponovno dostupan na hrvatskom
jeziku.

Prijavite se ovdje jednostavno i besplatno
(LINK)

Tko smo mi: u zapadnom svijetu već generacijama pokušavamo odgovoriti na ovo
pitanje uglavnom uz pomoć znanosti ...

Primjerice, naša djeca i dalje u školi uče:

● čovjek je proizvod evolucije i nasumičnih mutacija,
● naša glavna zadaća u životu je prenošenje gena na sljedeće generacije,
● geni određuju čitav naš život, našu smrt i čine našu nepromjenjivu sudbinu,
● u prirodi opstaju i napreduju samo najjači,
● realnost čini samo ono što možete izmjeriti i dodirnuti ...

No, ovu staru sliku čovječanstva znanost smatra zastarjelom. Ta informacija, na žalost, još
uvijek nije došla do svakog od nas...

Također, znanost i duhovnost se sve više približavaju u svojim stajalištima!

Znanstvena otkrića posljednjih godina ukazuju na sasvim drugačiju sliku stvarnosti i
prave čovjekove prirode …

Besplatni online trening kreće 21.06.2021.! Prijavite se sada!
(LINK)

VERZIJA 2:

Besplatan webinar
Četiri dana. U potpunosti sinkroniziran na hrvatski jezik!

Tko smo mi? Od sada se možete prijaviti za besplatni webinar i pridružiti se u otkrivanju



novih spoznaja o nama samima.

Registrirajte se sada jednostavno i besplatno [add link]

Početak online uvodnog tečaja je 21.06.2021.

Tijekom ovog online webinara s izvanrednim Greggom Bradenom [add link] kroz 4 dana

saznajte zašto nam je danas potrebna potpuno nova slika o nama kao ljudima i cijelom svijetu

oko nas ako želimo živjeti održivo i harmonično.

Naši su problemi uzrokovani jednostranim razmišljanjem i pogrešnim shvaćanjem tko

smo mi zapravo.

Nakon ovog  webinara promijenit ćete razmišljanja o našim životima i saznati gdje se kriju

rješenja za izazove s kojima se u današnje doba susreće čovječanstvo.

U video lekcijama tijekom webinara naučiti ćete to i mnogo više:

● koje su znanstvene pretpostavke o čovječanstvu i svijetu dokazano netočne i zašto,

● zašto se znanost i duhovnost sve više približavaju u stajalištima,

● kako donositi odluke ne samo iz uma, već i iz našeg srca,

● koje su naše istinske sposobnosti te kako ih možemo pokrenuti

-> Ovdje možete pronaći više informacija i besplatno se prijaviti za webinar [link]

VERZIJA 3:

Potpuno besplatno i sinkronizirano na hrvatski jezik: online webinar s Greggom

Bradenom!

Kreće 21.06.2021. (kliknite ovdje kako biste osigurali svoje mjesto)

(LINK)

Tijekom video predavanja Gregg Braden objašnjava koje su ozbiljne zablude o životu snažno



utjecale na razvoj našeg društva.

U ovom besplatnom online webinaru s Greggom Bradenom saznajte:

● koje su znanstvene pretpostavke o čovječanstvu i svijetu dokazano netočne i zašto,

● zašto se znanost i duhovnost sve više približavaju u stajalištima,

● kako donositi odluke ne samo iz uma, već i iz našeg srca,

● koje su naše istinske sposobnosti te kako ih možemo pokrenuti

Ispravnim odgovorom na pitanje tko smo mi zapravo, Gregg ukazuje kojim putem možemo

krenuti i kako riješili najveće probleme s kojima se čovječanstvo trenutno susreće!

Prijavite se odmah i osigurajte svoje besplatno mjesto na online webinaru s Greggom

Bradenom u 4 lekcije!  (LINK)


