Κάνοντας το Μυαλό σου Σημαντικό

Τον περασμένο Ιούνιο δημοσιεύθηκε σε αποκλειστική μετάδοση και για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Dr. Joe Dispenza από τη Younity!
Τα μαθήματα ήταν πλήρως μεταφρασμένα στα ελληνικά και το πρόγραμμα διήρκησε πάνω
από 9 εβδομάδες. Συνολικά, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι στην Ελλάδα δήλωσαν
συμμετοχή στα μαθήματα του Dr. Joe Dispenza!
Έπειτα από αίτημα εκατοντάδων ενδιαφερόμενων για επανέκδοση του προγράμματος, η
Younity αποφάσισε να αναμεταδόσει το “Κάνοντας το Μυαλό σου Σημαντικό”.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιντεοσκοπήσεις ζωντανών σεμιναρίων και διδασκαλιών του Joe
Dispenza. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα είτε στα
αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους είτε με ελληνική μεταγλώττιση.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα:
•
•
•
•
•

Να κατανοήσουν την επιστήμη πίσω από τις σκέψεις τους και πώς οι σκέψεις τους
δημιουργούν την πραγματικότητα τους
Να ξεπεράσουν ανεπιθύμητες συνήθειες, μοτίβα και συναισθηματικές αντιδράσεις
Να μάθουν το μυστικό της αυτοθεραπείας
Να μάθουν τρόπους επανασύνδεσης του εγκεφάλου τους ώστε να δημιουργήσουν μια νέα
προσωπικότητα και μια νέα προσωπική πραγματικότητα
Να ανακαλύψουν μία νέα μέθοδο διαλογισμού που αλλάζει τα μοτίβα των εγκεφαλικών
τους κυμάτων και τους επιτρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στον υποσυνείδητο νου για
θεραπεία και δημιουργία της επιθυμητής πραγματικότητας

Μορφή Προγράμματος
Εισαγωγικά Μαθήματα: Τα δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα του Dr. Joe Dispenza ξεκινάνε την
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021. Ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα θα τους αποστέλλεται μέσω email, κάθε πρωί για τέσσερις
ημέρες (26-29 Απριλίου).
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 8 εβδομάδων: Στις 3 Μαΐου 2021 θα ξεκινήσει το
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Dr. Joe Dispenza που θα διαρκέσει 8 εβδομάδες.
Όσοι συμμετέχοντες προμηθευτούν αυτό το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα
έχουν πρόσβαση σε:
•
•
•
•
•

Διδασκαλίες και βιντεο-μαθήματα που εστιάζουν σε διαφορετικό θέμα κάθε εβδομάδα
Τρεις μεταμορφωτικούς διαλογισμούς
Ένα βιβλίο ασκήσεων με πρακτικές εργασίες και περιλήψεις των μαθημάτων
Αρχεία ήχου με ηχογραφημένα μαθήματα
Έξι μπόνους βίντεο από τους Gregg Braden, Naele Donald Walsch, Alberto Villoldo και
Bruce Lipton

Σημαντικές ημερομηνίες:
•

Δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα: 26 – 29 Απριλίου 2021

•

Έναρξη πωλήσεων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος: 29 Απριλίου 2021

•

Έναρξη μαθημάτων Ολοκληρωμένου Προγράμματος: 3 Μαΐου 2021

Ποιος είναι ο Joe Dispenza; Ο Dr. Joe Dispenza έγινε γνωστός ως ένας από τους ερευνητές της
βραβευμένης ταινίας “Τι Στο Μπιπ… Γνωρίζουμε;”. Η ταινία προβλήθηκε το 2004 και έπειτα
από αυτή, ο Dr. Joe Dispenza διεύρυνε την μελέτη του με διάφορους τρόπους. Το ενδιαφέρον
του εστιάζει στις τελευταίες ανακαλύψεις της Νευροεπιστήμης και της Κβαντικής Φυσικής. Η
έρευνα του δεν αφορά μόνο το πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε τους εαυτούς μας από
διάφορες παθήσεις, αλλά και πώς να δημιουργήσουμε μία ζωή γεμάτη νόημα και ευτυχία. Ο
Joe είναι βαθιά πεπεισμένος ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη διαθέτει μία έμφυτη ικανότητα να
επηρεάζει κάθε πλευρά της ζωής της, στο μέγιστο βαθμό.
Masterclass – Τι περιλαμβάνει:
•

Πάνω από 10 ώρες βιντεομαθημάτων με διαλέξεις και διαλογισμούς προχωρημένου
επιπέδου από τον Dr. Joe Dispenza

•

Αρχεία Ήχου – για την ακρόαση των μαθημάτων εν κινήσει

•

Βιβλίο Ασκήσεων με γραπτές ασκήσεις και περιλήψεις των μαθημάτων

•

Bonus: Η Πιο Σημαντική Απόφαση της Ζωής σου με τον Neale Donald Walsch

•

Bonus: Η Επιστήμη της Συνείδησης - Bruce Lipton, PhD

•

Bonus: Η Σοφία της Καρδιάς - Gregg Braden

•

Bonus: Κάνοντας τη Γνώση, Ενέργεια - Dr. Joe Dispenza

•

Bonus: Σπάσε τη Συνήθεια του να Είσαι ο Εαυτός σου - Dr. Joe Dispenza

•

Bonus - Εργαλεία των Σαμανών για την είσοδο στο ποτάμι της ζωής - Alberto Villoldo

Τιμή Masterclass: Η αρχική τιμή του προγράμματος είναι στα €499.00. Η προσφορά της
Younity ορίζει ειδική τιμή έκπτωσης στα €197 και ισχύει μέχρι την Τρίτη 4 Μαΐου (υπάρχει
δυνατότητα πληρωμής και σε 4 δόσεις) .
Επικοινωνία:
Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών της Younity μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την Project Manager της Υοunity στην Ελλάδα.
Πηνελόπη Δημητριάδη – Younity Greece Project Manager
Email: pinelopi@younity.one

