
YOUNITY TÜRKİYE - Şifa Zirvesi  

Şifa Zirvesi: Şifa Zirvesi, dünyanın en iyi sağlık ve şifa uzmanlarının sunduğu eşi benzeri 
olmayan bir online kongredir!  
 
Bu kongrede sağlık ve şifa anlayışımızı daha da derinleştireceğiz. Hastalığın 
semptomlarına bakmak yerine, o semptomların neden ortaya çıktığını görme ve 
anlamaya başlayacağız! 
 
Bu kongre ile hep beraber şifa alanında yeni bir farkındalık biçimi yaratabiliriz! Şifa zirvesi 
önde gelen bilim insanlarının ve ruhani rehberlerin öğretilerini paylaşmakla kalmıyor, aynı 
zamanda şifalandırılan veya kendilerini şifalayan insanların örneklerini sunuyor. Tedavi 
son derece karmaşık ve son derece kişisel olabilir, ancak bir anda kendiliğinden de 
olabilir. Bu ilham verici ve duygusal hikayeler sayesinde nelerin işe yarayıp nelerin 
yaramadığını öğrenebilirsiniz! 
 
Zirve formatı: 6 gün boyunca her sabah kayıt olan öğrencilere o günün videolarını içeren 
bir link gönderilecektir. Öğrenciler o günün videolarına 48 saat boyunca erişim 
sağlayabilirler. Toplamda 16 saat olmak üzere, 15 Şifa uzmanlarının videoları 
gönderilecektir (günde 2-3 video): 
 

▪ Joe Dispenza 

▪ Gregg Braden 

▪ Anthony William 

▪ Bruce Lipton 

▪ Peter Crone 

▪ Deepak Chopra 

▪ Anita Moorjani 

▪ Bernie Siegel 

▪ David Hamilton 

▪ Darren Weissman 

▪ Dr.Jeffrey Thompson 

▪ Joan Borysenko 

▪ Kelly Brogan 

▪ Kelly Turner 

▪ Mark Emerson 



 

 
 
 
 
Şifa Zirvesi Yayın Tarihler: Şifa Zirvesi 6 gün sürmektedir ve 29 Mart 2021 – 03 Nisan 
2021 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında her sabah kayıtlı öğrencilere o günün 
videolarına erişim linki yollanır. Öğrenciler her günün videolarına 48 saat boyunca 
erişim sağlayabilirler.  
 
Kurs Paketi: Dileyen öğrenciler Şifa Zirvesi bonus kurs paketini satın alabilirler.   
 
Kurs Paket Satış Tarihleri: 31 Mart 2021 ve 11 Nisan 2021 arasında öğrenciler 
indirimli 47Euro fiyatı ile kurs paketini satın alabilirler.  
 
Kurs Paketi İçeriği:  

• 16 saatten fazla Şifa Zirvesi dersleri – zirve boyunca gösterilen videolar. 
Türkçe seslendirmeli ve Orijinal dilinde altyazılı 16 video.  

• Ses dosyaları – videoların hepsinin indirilebilir sesli dosyaları. 

• Pratik egzersizler, konuşmacı transkriptleri ve konuşmacı bilgileri içeren 
bir Çalışma Kitabı. 

• Her konuşmacının dersine ait 1-safyalık önemli konuların özet dosyası. 

• Bonus: Kalbin Bilgeliğinden Yararlanmak - Gregg Braden 

• Bonus: Bilincin Bilimini Kavramak- Bruce Lipton 

• Bonus: Bilgiyi Enerjiye Dönüştürmek - Joe Dispenza 

• Bonus: Kendini İyileştirmenin Şartları -  Deepak Chopra Röportajı 

• Bonus: Şifa Zirvesinin Hikayesi -  Yapımcı Kelly Noonan Gores ile Röportaj 

• Bonus: Şamanların Hayatın Nehri ile Kaynaşmak İçin Kullandığı Yöntemler 
- Alberto Villoldo 

 

Satış Ortaklığı Programımız:   
 
Dünya genelinde olabildiğince çok insanın kurslarımıza erişim sağlayabilmesini 
istiyoruz ve bunun için yardıma ihtiyacımız var!  
 
Kişisel gelişim, spiritüalizm ve şifa alanı ile ilgilenen kişiler ve kurumlarla satış ortaklığı 
programımız bulunmaktadır. Bu programda satış ortaklarımız kendi kitlelerine 
etkinliklerimizi paylaşabilirler ve dilerlerse Şifa Zirvesi Bonus Kurs Paketi satışlarında 
30%’a kadar varan komisyon elde edebilirler.  
 
Her şey paradan ibaret değildir ama hepimizin mesajlarımızı paylaşması için ya ihtiyacı 
vardır. Finansal durumu yetmeyen öğrencilerimize kurslarımızı burslu veya indirimli 
sunuyoruz ve isterdik ki herkese ücretsiz sunabilelim ama maalesef aynı sizin gibi 
giderlerimizi ve lisan ücretlerimizi karşılamamız gerekmektedir.  
Satış ortaklık programımız hakkında daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret 
edebilirsiniz:  https://healsummitturkey.com/affiliates-successful 
  
  

https://healsummitturkey.com/affiliates/


 

 
 
 
Younity Kimdir: 
Dünyanın dört bir yanındaki en iyi öğretmenleri, rehberlerini, tekniklerini ve 
yöntemlerini aramaya ve onları doğrudan inşaların evine getirmeye kendimizi adadık! 
Yıllarca dünyanın dört bir yanında başarılı bir şekilde kişisel gelişim ve ruhanilik üzerine 
etkinlikler düzenledikten sonra, Younity’nin kurucusu Pablo Sütterlin, bu alandaki 
etkinliklere ve kurslara dünyada olabildiğince çok insanın erişebilme vizyonunu bir 
meditasyon esnasında gördü. Açılışından kısa bir süre sonra Younity/PSI Online 
Avrupa’nın 1 numaralı kişisel gelişim ve ruhanilik eğitim platformu haline geldi. 
Dünya çapında, Brezilya’dan Arap Dünyası’na, Türkiye’den Avrupa’ya birçok ülkede 
başarılı bir şekilde kurslar yayındık. Daha da fazla ülkelere bu hayat değiştiren kurslara 
erişim sağlamak için sıkıca çalışmalarımıza devam ediyoruz. İdare işlerimizi 
İsviçre’deki ana ofisimizden yönetiyoruz. Kursları açtığımız her ülkede, Türkiye dahil, 
uydu şubeler kurduk.  
 
Ana ofisimiz hakkında daha fazla bilgi için: https://younity.me  
 
Younity Kurs Örnekleri: 

 

 

https://younity.me/

