
 

 

 

 

Dr. Joe Dispenza ile 8 Haftalık 

Değişim Zihinde Başlar Eğitim Programı 
 

 
Değişim Zihinde Başlar 

 

Dr. Joe Dispenza ile Değişim Zihinde Başlar 

younity Türkiye’nin en başarılı kurslarından 

biridir. İlk yayınlandığı tarihten beri, tanıtım 

kursuna 120,000 öğrenci kayıt oldu ve 

1500’ün üzerinde öğrenci 8 haftalık tam 

kapsamlı eğitim programına katıldı. 

 

8 haftalık Değişim Zihinde Başlar kursu Dr. Joe 

Dispenza’nın ileri seviye ve progresif 

atölyelerinde canlı çekim kayıt videoları 

üzerinedir. Videoları öğrencilerimiz ister 

Türkçe seslendirmeli, ister İngilizce dilinde 

Türkçe altyazılı izleyebilir. 

Öğrencilerimizin bu kursta öğrenecekleri ana 
konular: 

 

• Düşüncelerinizin arkasındaki bilimi ve düşüncelerinizin gerçekliğinizi nasıl yarattığını 

kavramayı 

• İstenmeyen duygusal tepkileri ve kalıpları kırmayı 

• Kendiliğinden İyileşmenin sırrını 

• Yeni bir kişilik ve yeni bir kişisel realite yaratmak için beyninizi yeniden programlamanın 

yollarını 

• Bilinçaltını zihninize erişip, şifa ve dilediğiniz gerçekliği yaratmanızı sağlayan meditasyon 

yöntemlerini keşfetmeyi. 



 

 

 
 

Kurs formatı: 
 

Tanıtım Kursu: Tanıtım kursu 17 Mayıs 2021’de başlayacaktır. Kayıt olan öğrencilere dört gün 

boyunca her sabah ders video linki gönderilecektir. Bonus gününde Dr. Joe Dispenza’nın 

meditasyonlardan biri ve 3 ekstra ders videosu gönderilecektir. Tanıtım kursu erişimi 26 Mayıs 

2021’de sonlanacaktır. 

8 haftalık tam kapsamlı eğitim programı: 24 Mayıs 2021’de 8 haftalık tam kapsamlı eğitim 

programı (ücretli) başlayacaktır. Bu eğitim programına dahil materyaller: 

• 8 hafta boyunca, her hafta ayrı bir tema üzerine odaklanan ders videoları, 

• 3 adet güçlü meditasyon, 

• Uygulamalı egzersizler ve ders özetleri içeren bir çalışma kitabı, 

• Deslerin indirilebilir ses kayıtları, 

• Gregg Braden, Naele Donald Walsch, Alberto Villoldo ve Bruce Lipton’un toplamda 6 adet 

bonus ders videoları. 
 

Önemli Tarihler: 
 

• Ücretsiz Tanıtım Kursu: 17-26 Mayıs 2021 

• Tam Kapsamlı Eğitim Paketi Satış Tarihleri: 20- 26 Mayıs 2021 

• Değişim Zihinde Başlar Başlangıç Tarihi: 24 Mayıs 2021 

Dr. Joe Dispezna Kimdir? 
 

Dr. Joe Dispenza, ödüllü “Ne … Biliyoruz ki?” filmindeki araştırmacılardan biri olarak atılımını 

yaptı. Film 2004’te gösterime girdikten sonra, Dr. Joe Dispenza çalışmalarını çeşitli şekillerde 

genişletti ve derinleştirdi. Ana ilgi alanı, sadece hastalıklardan kurtulmak için değil, aynı zamanda 

anlamlı ve mutlu bir yaşam yaratmak için nörobilim ve kuantum fiziği gibi alanlarda en son 

bulgularla uğraşmaktır. Dr. Joe, her insanın yaşamlarının her alanında tam potansiyellerine 

ulaşmak için doğal bir güce sahip olduğuna derinden ikna olmuştur. 

Tam Kapsamlı Eğitim Ücreti: 26 Mayıs 2021 tarihine kadar kursun indirimli fiyatı 147 EURO’dur 

(37 EURO’luk 4 taksit ile ödeme seçeneği sunuluyor). 



 

 

 

 

İletişim Bilgileri: 
 

Elopage Ortaklık Programı hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen benimle iletişime 
geçmekten çekinmeyin. 

 

Francesca Nurlu – Younity Türkiye Proje Müdürü 

Email: francesca@younity.one 

Whatsapp (mesaj): 533 057 1834 
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