
 Η Βιολογία της Πεποίθησης 
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τον Bruce Lipton 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Οι διδασκαλίες του Bruce Lipton έρχονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ελληνικούς υπότιτλους και με ελληνική μεταγλώττιση!  

Ο Bruce H. Lipton, Ph.D., είναι πρωτοπόρος επιστήμονας στον τομέα της βιολογίας 
και διεθνώς αναγνωρισμένος για τα επιτεύγματά του στην προσπάθεια γεφύρωσης 
του χάσματος μεταξύ της επιστήμης και της πνευματικότητας. Ο παγκοσμίου φήμης 
κυτταροβιολόγος εργάστηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν 
και αργότερα αφιέρωσε την καριέρα του στην πρωτοποριακή έρευνα 
βλαστοκυττάρων στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Είναι βραβευμένος 
συγγραφέας πολλαπλών επιστημονικών βιβλίων και το έργο του “Η Βιολογία της 
Πεποίθησης” βρέθηκε στη λίστα των παγκόσμιων best sellers. Το 2009 έλαβε το 
βραβείο Goi Peace στην Ιαπωνία, το οποίο τιμά την επιστημονική του συμβολή για 
έναν πιο ειρηνικό κόσμο. 

Δομή Προγράμματος: Το πρόγραμμα θα δημοσιευθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο 
στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα δωρεάν μαθήματα 
του Bruce Lipton, τα οποία θα διαρκέσουν 4 ημέρες. Έπειτα, μπορούν αν θέλουν να 
αγοράσουν το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Η Βιολογία της 
Πεποίθησης», το οποίο θα γίνει διαθέσιμο προς αγορά από τις 11 Μαρτίου. 

Δωρεάν Μαθήματα: 8 Μαρτίου 2021 έως 11 Μαρτίου 2021 (= το διάστημα κατά το 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα δωρεάν μαθήματα) 

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 11 Μαρτίου 2021 (= η ημέρα που θα 
ξεκινήσουν οι πωλήσεις του Ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος και η 
ημέρα που μπορείτε να διαφημίσετε το πληρωτέο πρόγραμμα)  

  



 

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Τι περιλαμβάνει: 
 

Η Βιολογία της Πεποίθησης - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 εβδομάδων με τον Bruce 
Lipton (με υπότιτλους & μεταγλωττισμένο) 
Αρχείο Ήχου - Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε μορφή ηχητικών αρχείων για 
να μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα ακούτε εν κινήσει! 
Βιβλίο Ασκήσεων - Ασκήσεις και περιλήψεις των μαθημάτων που θα σας 
βοηθήσουν να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες στην καθημερινότητα σας 

Bonus - Η ασθένεια δεν οφείλεται στα γονίδια - Bruce Lipton 
Bonus - Άνθρωπος Εκ Γενετής - Gregg Braden 
Bonus - Η κρίση φέρνει εξέλιξη - Bruce Lipton 
Bonus - Η φυσική της ροής - Nassim Haramein 
Bonus - Αποκλειστική συνέντευξη με τον Joe Dispenza και τον Gregg Braden 

 

Τιμή Ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 147€  

 

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 
WhatsΑpp (μήνυμα): +30 698 994 0589 


