
KOZMİK ENERJİ NELERİ TEDAVİ EDER? 

 
Kozmik Enerji kanalları, grip gibi viral hastalıklardan 
depresyon veya şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklara, 
çözümü olmadığı söylenen migren gibi hastalıklardan, kanser 
ve çeşitlerine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. 

Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan 
sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi 
hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, 

migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, 
tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, 
metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler 
iyileştirlebilir. 
Ayrıca stres, kilo dengeleme, öfke sorunu, büyüme 
bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu gibi sorunlarda da 

kozmik enerji kullanılır. 
Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı 
zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif 

etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan 
düşük seviyeli parazit varlıklar gibi düşük titreşimleri ortadan 
kaldırır. Kişi hayatının her alanında büyük değişim ve 
dönüşüm yaşar. Bireyin titreşimi kademeli olarak artar. Birey 

Kozmik Enerji ile aurasını, karmasını, geçmişini, bedenini, 
çakralarını, dişil ve eril enerji kanallarını tamamen temizler, 
dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların 
manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif 
enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, 
bereket, sağlık ve sevgi getirir. 
Kozmik Enerji’nin etkili olduğu alanlar sınırsızdır. Rusya’da 

Kozmik Enerji adı, Kozmik Enerji Tıbbı olarak değiştirilmek 

istenmektedir. 

 

KAPADOKYA’DA KOZMİK ENERJİ TERAPİSİ 
(9-10 NİSAN 2 GÜN) 

İYİLEŞMEYE HAZIR MISINIZ? 
                     

 

 
 

Kapadokya’da geçmişte yaşadığınız sıkıntıları, acıları 
unutarak ruhen ve bedenen şifa bulup, yeni 

başlangıçlar yapmaya ne dersiniz? 
 

Kozmik Enerji, bütünsel yaklaşımla hem korunma, hem 
temizlenme hem de şifa sağlayan en etkili tamamlayıcı tıp 

yöntemidir. 400 yıl önce Tibetli din adamları tarafından şifa 
vermek amacıyla kullanılan bu yöntem, köklerini ise çok daha 

eski zamanlardan aldığı tahmin edilmektedir. Tarih boyunca 
çeşitli yerlerde aynı amaçla uygulanmıştır.  

Enerji, dalga boylarından oluşan ve çeşitli frekanslarda var 

olabilen bir titreşimdir. Kozmik Enerji ise her birine kanal 
adı verilen 42 farklı frekanstan oluşan bir disiplindir. 

Bu farklı titreşim ve özelliklere sahip olan her kanal farklı bir 
amaca yönelik olarak ve bir takım hastalık ve problemlerin 
çözümünde kullanılmaktadır. Kapadokya için enerjiler diyarı 

demek mümkündür. Tarih boyunca birçok dine, uygarlığa ev 
sahipliği yapmasının arkasında türlü gizemler saklar bu eşsiz 

doğa. Gelin bu gizemleri birlikte keşfedelim, şifa bulalım…   
 
 

PROGRAM DETAYLARI: 
 

9 NİSAN (Cumartesi) : 

 

 09:30 Ortahisar Özel Kültür Müze Restaurant 

Kahvaltı Salonunda Kozmik Enerji Uzmanı ile 

buluşma - tanışma 

 ‘’Duygusal Özgürleşme Terapisi’’ 

 13.30 Kozmik Enerji Uzmanı ile Kapadokya 

Bölge Turu 

 Tur arasında ‘’Ruhsal Derinlik Terapisi’’ 

 18:30’da Ortahisar Kültür Müze Rastaurant’ta 

akşam yemeği ve tüm katılımcılarla birebir 

‘’Bireysel Öze Dönüş Terapisi’’ 

Not: Konaklama yapanlar otellerine 

transfer edilecektir. 

 

10 NİSAN (Pazar) : 

 

 09:00rtahisar Cemal Ranch House’da buluşma  

 Kahvaltı öncesi ‘’Gevşeme Terapisi’’ 

 Kozmik Enerji Uzmanımız ile kahvaltı ve sohbet 

 12:00 Üzengi Vadisi At Gezisi 

 Üzengi Vadisi’nde ‘’Doğa ile Bütünleşerek 

Şifaya Ulaşma Terapisi’’ 

 14:00 Jeep Safari 

 15:00 Kültür Müze Restaurant’ta öğle yemeği ile 

Geri bildirim Alma Toplantısı (uzmanın tespit 

ettiği bireylere ‘’Bireysel İyileşme Terapisi’’ ) 
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                       TUR DETAYLARI:  
 

Program Akışı: 
 

 

9 NİSAN (Cumartesi) : 
 

Ortahisar Özel Kültür Müze’de 09:30’da Kozmik Enerji 
Uzmanı ile bir araya geliyoruz. Gurupla birlikte kahvaltı 
esnasında uzmanımızla tanışıyor, sohbet ediyoruz. 
Ardından program hakkında detaylı bilgi almak ve 
Kozmik Enerji Terapilerinden ilki olan ‘’Duygusal 
Özgürleşme Terapisi’’ ni uzmanımızın rehberliğinde 
gerçekleştiriyoruz. 
 

Duygusal Özgürleşme Terapisi Nedir? 
Bedene ve ruha egemen olan olumsuz duygular ile 
yüzleşerek ve olumsuzluğu kabul ederek bunlardan 
özgürleşme terapisidir.  
 
 

13:30 Kapadokya Bölge Turu: 
 Paşabağ (Piramidal formlu peribacalarının en 

güzel örneklerini göreceğimiz vadi aynı 
zamanda bölge üzüm bağları içinde güzel örnek 
teşkil eder) 

 Avanos Kızılırmak kenarında uygun tesiste çay 
kahve molası ve serbest zaman 

 Avanos Güray Sermaik Atölye – Güray Seramik 

Müzesi ( İlk çap medeniyetlerinden bu yana el 
sanatları merkezi olarak anılan, Kızılırmak’ın 
hayat verdiği çamurun sanata dönüştüğü 
Avanos’ta seramik atölyesinde çömleğin 
yapımına tanıklık edeceğiz. Dünya’da 2. Avrupa 
ve Türkiye’de ilk seramik müze olan Güray 
Seramik Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Kayada 
oyma bu eşsiz mimarinin sahne bölümünde 
Kozmik Enerji Uzmanı rehberliğinde ‘’Ruhsal 
Derinlik Terapisi’’ni gerçekleştireceğiz) 

 Devrent Vadisi’ni de görebileceğimiz 
güzargahtan dünya kenti Ürgüp merkeze geçiş 
ve çarşıda serbest zaman 

 Ürgüp Üç Güzeller Peribacaları’nda mola ile 
Özel Kültür Müze Restaurant’a dönüş. 

 
Ruhsal Derinlik Terapisi Nedir? 
İçinizdeki iyileşme gücünü ortaya çıkartarak anı 
yakalama ve mutluluğu kendimize ve etrafımıza 
yansıtma terapisidir. 
 
 
 
 

 
18:30 – 22:00 Özel Kültür Müze Restaurant’ta akşam 
yemeği ve akabinde Kozmik Enerji Uzmanının daha önce 
vermiş olduğu randevularda birebir gerçekleştirilecek 
‘’Bireysel Öze Dönüş Terapisi’’ uygulanacaktır.  
 
Bireysel Öze Dönüş Terapisi Nedir? 
Her birey kendine özgüdür ve dolayısıyla yeterlilik 
duygusunu keşfetmesi, yaşaması gerekmektedir. Bu 
terapi ile birey kendi değerini bulma ve bu değeri kabul 
etme konularında yol bulacak, tedavi olacaktır.  
 
10 NİSAN (Pazar) : 

 

09:00 Doğayla iç içe Ortahisar’da bulunan Cemal Ranch 

House kahvaltı salonunda buluşuyoruz. Ardından güzel 

bir güne başlamak adına kahvaltı öncesi Kozmik Enerji 

Uzmanı rehberliğinde  ‘’Gevşeme Seansı’’ 

geçekleştirilecektir. Kozmik Enerji Uzmanımız ile birlikte 

çiftlikte aldığımız kahvaltıda sohbet edeceğiz.  

 
12:00 Üzengi Vadisi At Gezisi (Kapadokya Bölgesi’nin 
en özel vadilerinden olan Üzengi Vadi’sini at turu ile 
keşfedeceğiz. Vadi içerisinde vereceğimiz molalarda 
fotoğraf çekecek Kozmik Enerji Uzmanından doğanın 
bizlere sunduğu enerjileri kullanma konusunda önemli 
bilgiler edineceğiz. Yine Vadi gezimiz içerisinde 
uzmanımızın rehberliğinde ‘’ Doğa ile Bütünleşerek 
Şifaya Ulaşma Terapisi ‘’ ni gerçekleştireceğiz. ) 
 
Doğa ile Bütünleşerek Şifaya Ulaşma Terapisi 
Nedir? 
‘’Her sıkıntı çaresi ile gelir’’ ilkesine dayanarak olumlu 
telkinlerle evrene enerji vererek şifayı arama enerjisidir. 
 
14:00 – Üzengi Vadisi’nden hareketle bölgenin en keyifli 
aktivitelerinden biri jeep safari turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Keşfetmekle bitmeyecek ve her 
gördüğümüzde yeniden büyüsüne kapılacağımız 
Kapadokya doğasına tanıklık edeceğiz.  
 
15:00 Kültür Müze Restaurant’ta öğle yemeği ardından 
Kozmik Enerji Uzmanımız tüm guruba Geri Bildirim Alma 
Programı uygulayacaktır. Bu program gurubun 
bankalarına olumlu yatırım yapmayı amaçlayan bir 
kapanış toplantısı olarak gerçekleşecektir. Akabinde 
uzmanımızın tespitini yaptığı bireylere istekli oldukları 
takdirde ‘’Bireysel İyileşme Terapisi’’ uygulanacaktır.  
 
Bireysel İyileşme Terapisi Nedir? 
Geçmişi ile köprü kurma metodu ile bireyin anı yaşarak 
iyileşmesini sağlayan, geleceğe ümit duygusu besleme 
noktasında tedavi eden terapidir. 
 

Uzmanımızın Tüm katılımcılardan son geri 

bildirimleri almasıyla programımız 
sonlanacaktır. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

DAHİL HİZMETLER: 

 Sigara içilmeyen, profesyonel tur kaptanı 
eşliğinde Konforlu- Lüks, seyahat sigortalı, 
tur araçlarıyla programdaki tüm transferler 

 1 gece otel konaklaması  
      (konaklama talep eden katılımcılar için) 

 Programdaki tüm tur programları ve 

deneyimli, Profesyonel kokartlı Türkçe 
rehberlik hizmetleri 

 Programdaki tüm Kozmik Enerji Uzmanı 

rehberliği ve seminerleri 

 Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği akşam 

yemeği 

 Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 Araç park ücretleri 

 

 

 

 
 

KONAKLAMASIZ KİŞİ BAŞI  850 TL 

ÇİFT KİŞİLİK ODADA 

KİŞİBAŞI 
   985 TL 

TEK KİŞİ KONAKLAMA 1050 TL 

                  Konaklama Ortahisar 

Dilek Kaya Hotel’dedir. 

www.dilekkayaotel.com  
 

 

                          NOTLAR: 

 Fiyatlandırma her hafta yeterli kişi sayısı 
toplandığı takdirde belirtilen fiyat ile 
gerçekleştirilir.  

 Katılımcı sayısı 16 kişi altında kalırsa turun iptal 

edilme hakkı vardır. Bir sonraki haftaya 
ertelenebilir. Dileyen katılımcılar bir sonraki hafta 
programa dahil olurlar. 

 İptal durumunda başka bir programa katılım 

gerçekleştirmek istemeyen katılımcılara, eğer 
ödeme yaptılarsa, ödedikleri kadar miktar 
kesintisiz iade edilir.  

 Program günü saatinde kahvaltı alanına ulaşım 

katılımcılara aittir. Tüm ulaşım ve transferler için 
acentamıza danışabilirsiniz.  

 Konaklama yapacak misafirlerimizin otele 

ulaşımları ve dönüşleri kendilerine aittir.  

 Daha öncesinde bölgedeki tüm konaklama, gezi 
ve ulaşım talepleriniz için de lütfen acentamızla 
iletişime geçiniz. 

 Bu programın gidişatında Kozmik Enerji uzmanı, 

katılımcı analizleri doğrultusunda verilen seminer 
ve birebir terapilerin süreleriyle oynama yapabilir. 
Rehber ve tur şirketi turlarda uygun hava 
koşulları ve buna benzer aksiliklerle karşılaşılması 
durumunda, programı büyük ölçüde aksatmamak 
koşuluyla değişiklik yapabilir. Hava koşulları ve 
olası iptaller konusunda bilgi almak için bir gün 
öncesinden seyahat danışmanınıza /  seyahat 
acentanıza danışınız.  
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