
🌎 Kik vagyunk? A nyugati világunkban az emberek generációkon át főleg a tudományon keresztül 
próbálták megválaszolni ezt a kérdést...🔬🧪 
 
Ebben a több részes online tanfolyamban Gregg Bradennel az alábbi témákban szeretnénk 
elmélyülni: 
 
🌟 Miért egyesül egyre jobban a tudomány és a spiritualitás? 
🌟 Hogyan tudsz olyan döntéseket hozni, amelyek nem csak a gondolkodó agyadból, hanem a 
szívedből is származnak? 
🌟 Milyen valódi képességek rejlenek benned és hogyan tudsz hozzájuk férni? 
 
Regisztrálj most az ingyenes bevezető online videós képzésre Gregg Bradennel 🚀  
Hogyan működik? Nagyon egyszerű részt venni:  
A regisztráció után négy napon keresztül minden reggel kapni fogsz egy e-mailt az ingyenes videós 
leckével. Élvezd! Itt tudsz regisztrálni: 
👉 LINK 
 

 

🚀 Miért kerül a tudomány és a spiritualitás egyre közelebb egymáshoz?  Építsd hidat a modern 
tudomány felé a bestseller szerző Gregg Bradennel! 🔭🌎 Regisztrálj most ingyen! 
Tanuld meg ezen az ingyenes bevezető online képzésen Gregg Bradennel: 
 
✅ Hogyan tudsz olyan döntéseket hozni, amelyek nem csak a gondolkodó agyadból, hanem a 
szívedből is származnak? 
✅ Milyen valódi képességek rejlenek benned és hogyan tudsz hozzájuk férni? 
✅ Hogyan kerül a tudomány és a spiritualitás egyre közelebb egymáshoz? 
 
Itt találsz minden információt az ingyenes bevezető online videós képzésről: 
👉 LINK 
 

 

“Kik vagyunk?” - Ingyenes Bevezető Online Videó képzés Gregg Bradennel! 🌎🚀 
Ez az év most kezdődik... Hagyományosan ez az önvizsgálat és a világra való fokozott reflektálás ideje. 
Kik vagyunk, honnan származunk? 
Most ezeknek a kérdéseknek akarunk a végére járni a nemzetközi bestseller szerző Gregg Bradennel. 
Megalkottuk számodra ezt a 4 részes online bevezető videó tanfolyamot! 
 
👉 Részt venni ennyire egyszerű: 
 
✅ Regisztrálj ingyen az e-mail címeddel 
✅ Fogadd az e-maileket: 2021.2.1-től, négy napon keresztül minden nap emailben megkapod a 
videós leckéket 
✅ Élvezd a napi, mély inspirációkat és tudasd velünk, mit gondolsz róla! 
 
Itt találsz minden információt az online videó tanfolyamról és a regisztrációról: 
👉 LINK 
 



Gregg Braden, bestseller szerző és spirituális tanító az Egyesült Államokban, Új-Mexikóban él. A 
kutatásai során távoli kolostorokba és letűnt idők templomaiba utazott, valamint a professzionális, 
geológusi és űrmérnöki háttere lehetővé teszi, hogy áthidalja az ősi bölcsesség és a modern 
tudomány közötti szakadékot. 
 

 

 


