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 sponsorluğunda 

HO'OPONOPONO ile Öz Ben-lik®  

Business(İş) Ho’oponopono 

ONLINE 

İzmir | Türkiye 

1-2 Nisan, 2023 

Eğitmenler : Nello Ceccon, Lorenzo Ceccon & Sena Alp 

Koordinatör : Sena Alp 

IZI LLC , problem olarak deneyimlenen hatıraları serbest bırakan güncellenmiş bir Hawaii 

kaynaklı problem çözme süreci olan Ho’oponopono ile Öz Ben-lik® (SITH®) in sponsorudur. Biz 

100% sorumluluk almak istediğimizde ve bıraktığımızda, doğru ve mükemmel olan açılır. Bu 

güncellenmiş Ho’oponopono süreci , kişinin kendi Öz Ben-liğini anlayarak Huzur, Denge ve 

hayatının yeni bir anlamını elde etmesini ,adım adım sağlayan bir yaklaşımdır. 

 

Eğitim Tanımı 

 Ho’oponopono ile Öz Ben-lik® (SITH®), günlük yaşantımızda kendini problem olarak 

gösteren ve işimizi/işlerimizi etkileyen hatıraların serbest bırakılmasını sağlayan problem 

çözme sürecidir. 

 SITH® Business Ho’oponopono ,  SITH® Temel 1 Eğitimi ve SITH® 12 Adımlı Süreç ve diğer 

SITH® Temel 1 gereçlerini içeren bir eğitimdir. 
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 SITH® Business Ho’oponopono Eğitimi, Ho’oponopono sürecini işle ilgili problemlere, 

seçimlere ve fırsatlara odaklanarak öğretmek üzerine tasarlanmıştır. 

 SITH® Business Ho’oponopono Eğitimi, soru formunu ve tartışmaları içerir. 

 Öğrenciler, SITH® 12 Adımlı Süreç ve temizlik gereçlerini, işle ilgili durumların konularına 

uygulama şansı elde ederler. 

 Öğrenciler sıklıkla, yeni bir işe başlayacak olan kişiler, kendi işlerine sahip olanlar, bir işte 

çalışanlar ya da kazanç kaynağı arayanlardan oluşmaktadır. 

 Bu Eğitim, temizlik için benzersiz fırsatlar sunar.  

 

***EĞİTİM İÇİN UYULMASI GEREKEN ÖNEMLİ ŞARTLAR*** 

Öğrenciler eğitime katılmadan önce online yayınlanan  “Kim Sorumlu?” metnini okumalıdır. Bu 

makaleye www.self-i-dentity-through-hooponopono.com  ve www.hooponopono-izmir.com  

adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 

IZI LLC EĞİTMEN BİYOGRAFİLERİ 

NELLO CECCON 

İlk Self I-Dentity Through Ho'oponopono SITH® sınıfına 2006 yılında Dublin'de katıldı. İtalya'nın 

koordinatörü olmadan önce yöntemi üç yıl boyunca sürekli olarak uyguladı. 2009'da Ihaleakala 

Hew Len, Ph.D ve Mary Koehler – My Wild Irish Rose ile İtalya'daki ilk SITH® sınıfını organize etti. 

İtalya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsveç, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Asya'da YÜZ 

YÜZE dersler ve İtalya, İrlanda, İsveç, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'da ÇEVRİMİÇİ 

dersler vermektedir. Morrnah Nalamaku Simeona kitabı: “Bilgeliğin Çiy Damlaları”'nı İtalyancaya 

çevirme fırsatı bulduğu için minnettar. Temizlik, dışarıdaki şeyler için endişelenmek yerine 

kendini sevmenin, kendine bakmanın ve kendini bırakmanın ne kadar önemli olduğunu fark 

etmesini sağladı. Bu uygulama boyunca, arkadaşlarının ve öğrencilerinin kanser ve depresyon 

gibi ciddi hastalıklardan iyileşmesi veya ağır aile kavgaları ve mali sıkıntılardan başarıyla geçmesi 

gibi birçok mucize yaşadı. Ailesinden ayrılmak zorunda kaldığında Ho'oponopono'nun gücünü 

deneyimledi, hayattan aldığı hediyeler ve üç çocuğu için sevgi, barış ve şükran yerinde kalabildi. 

Nello, bir Mühendis olarak SITH® yöntemini uygular, ayrıca Verona Mahkemesi için Arabulucu ve 

Resmi Teknik Danışmandır. Center for Spiritual Development’ın kurucusu ve koordinatörüdür. 

SITH® sürecini kişisel hayatı, sağlığı, işi, mali durumu ve ilişkileri ile ilgili konularda sürekli ve 

keyifle uygular. 

 

http://www.self-i-dentity-through-hooponopono.com/
http://www.hooponopono-izmir.com/
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LORENZO CECCON 

İlk SITH® sınıfına 2011 yılında İtalya, Riccione'de Dr. Ihaleakala Hew Len ve Mary Koehler – My 

Wild Irish Rose ile katıldı. O zamandan beri hem öğrenci hem de personel olarak sürekli olarak 

Ho'oponopono seminerlerine katılmaktadır. Lorenzo, Makine Mühendisliği alanında Yüksek 

Lisans Derecesine sahiptir ve bir Üniversitenin bilgi ve becerilerini ticareileştirmek amacıyla 

kurulan şirketinde çalışmaktadır. Ho'oponopono'yu kendisine, ailesine, yaşadığı çiftlikteki 

bitkilere, ağaçlara ve hayvanlara uygular. Mühendislik mesleğinde, temizleme sürecini de genel 

olarak robotlar ve makinelerle uygulayarak harika sonuçlar elde ediyor. Ho'oponopono® 

Aracılığıyla Öz Ben-lik'i öğrendiği için son derece minnettar çünkü bu güçlü armağanın 

uygulanması nedeniyle hayatı sürekli olarak iyileşiyor. 2019'dan beri İtalya'da hem YÜZ YÜZE 

hem de ÇEVRİMİÇİ dersler vermektedir. 

 

SENA ALP, Ho’oponopono ile Öz Ben-lik®’i (SITH®) 2012 YILINDA Mary Koehler-My Wild Irish 

Rose’dan öğrenmiştir. O zamandan beri temizlik yapmak onu yaşam biçimidir. Online olarak 

Amerika Birleşik Devletleri, Alaska ve Türkiye’de; yüz yüze Almanya, Romanya ve Türkiye’de 

eğitimler vermiştir. Temizliğin hazinesini ve özgürlüğünü deneyimlemiştir.  Ho’oponopono 

tecrübesi ona birçok şeydeki mükemmelliği göstermiştir. Çok sıklıkla saflığı ve yaşamla bağlantıyı 

hissetmiştir. Sena için Ho’oponopono kim olduğumuzu hatırlamamız için bize verilmiş çok özel 

bir hediyedir. 

 
Eğitim Tarihi : 1-2 Nisan, 2023 | 10:00-17:00 her iki gün de (Türkiye saati ile) 

Yer : ZOOM | ONLINE 
 

Bilgi ve Kayıt için :  

 
Telefon: 0090 (542) 494 23 55 

Web sitesi : www.hooponopono-izmir.com 

E-mail : senaalp4@gmail.com 

 

 

 

. 

http://www.hooponopono-izmir.com/
mailto:senaalp4@gmail.com
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2023 ÜCRETLER – İzmir, Türkiye 

(KDV dahildir) 

SITH eğitiminin kaydının tamamlanması için : Kayıt formunu doldurun ve senaalp4@gmail.com 
adresine mail atın ve ödemenizi yapın. Sonrasında kayıt işleminizin tamamlandığını belirten bir 
onay maili gönderilecektir. 

Yeni Öğrenci – Yetişkin (14 yaş ve üzeri) Önceden kayıt yaptırılırsa 5.220 TRY  / Eğitim 

haftasında kayıt yaptırılırsa 5.595 TRY  

Tekrar Öğrencisi – Yetişkin (14 yaş ve üzeri) 2.400 TRY 

Tüm Dünya Eğitime Gelmeden Katılım – Herhangi bir Ben-lik – 2.400 TRY 

*Erken kayıt için ücret eğitimden bir hafta önceki Cumartesi  25 Mart 2023 tarihine kadar 

geçerlidir.* 

 

**25 Mart 2023  saat 24:00’dan sonra ödeme yapacaklar, Eğitim haftasında kayıt yaptırılırsa 

ücretini ödeyecektir. 

 

Kayıt işlemi ödeme onayından sonra geçerli sayılacaktır. 

 

Ödemenin tam yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.** 

 

Eğitim Materyalleri:  

 

 NOT : Eğitim ücretlerine yeni öğrenciler için basılı  veya dijital olarak IZI LLC eğitim 

materyalleri dahildir. Yeni öğrenciler, basılı veya dijital ortamda ücretsiz sınıf 

materyallerini alma hakkına sahiptir. 

 Tekrar katılan öğrenciler kendi kitapçıklarını kullanacaklardır.  

 

 

 

Bu sınıfa kayıt yaptırarak aşağıdaki Feragatnameyi ve Kayıt Anlaşmasını kabul ediyorum:  

 

mailto:senaalp4@gmail.com
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ONLINE Sınıflar için: 

1. Katılımcıların sınıf için yaptırdıkları kayıt tek kişiliktir ve sınıfın bağlantı adresini başkalarıyla 

paylaşmaları ya da başkalarını sınıfı beraber izlemek üzere davet etmeleri uygun değildir. Sınıfa 

katılmak isteyen her bir kişinin kayıt yaptırması ve öğrenci olarak kabul edilmesi gerekir. Sınıfa 

katılım ve sınıfı izleme yalnızca sınıfa kayıt yaptırmış olan kişi içindir. Eğer sınıfa katılmak ile 

ilgilenen başkaları var ise; onlara kayıt için eğitim duyurusunu ya da web sitesini yollayabilirsiniz.  

2. Ses kaydı, video kaydı alınması ve fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır. Telif hakkı kuralları 

yürürlüktedir.  

3. “IZI LLC”, tanıtım konuşmaları/sınıflarında sunulan tüm bilgilerin, telif haklarının, marka 

haklarının ve tüm diğer entelektüel mülkiyet haklarının sahibidir. Bu yüzden, “IZI LLC” nin 

önceden izni olmadan, üçüncü kişilere teşhir etme, çoğaltma, kopyalama, dağıtım, satış, tedarik 

etme, reklam yapma ya da herhangi başka bir yolla teşhir etme yasaktır.  

4. Sınıfın video kaydının paylaşılması düşünülmemektedir, bu yüzden lütfen kayıt yaptırmadan 

önce eğitimin tarihlerinin programınıza uygun olduğundan ve her iki güne de 

katılabileceğinizden emin olunuz. Bunun yanı sıra, bir problem yaşamamak için önceden internet 

hızınızı, bant genişliğinizi ve mekânınızın uygunluğunu test ediniz. 

5. Ders yürütülürken gereksiz elektronik cihaz kullanmamanızı rica ederiz. Tüm IZI LLC 

sponsorluğundaki SITH® sınıfları ve yüz yüze veya ÇEVRİMİÇİ dersler manevi etkinliklerdir. Bu 

etkinlikleri büyük bir özenle, manevi temizlikle ve saygıyla sizlere sunuyoruz. Bu nedenle, ders 

yürütülürken kısa mesaj, e-posta ve/veya telefon görüşmesi (acil bir durum olmadıkça) yoluyla 

herhangi bir elektronik sosyal iletişim kurmamanızı rica ediyoruz. Ayrıca sınıfı görüntülemek için 

kullanılmayan diğer tüm elektronik cihazların kapatılmasını rica ediyoruz. Ders sunumları 

sırasında aktif sosyal iletişim içinde olunması ve gereksiz elektronik cihazların kullanılması dersin 

kutsallığını etkilemektedir. Bu eylemlerin sonuçları sizin, aileniz, akrabalarınız ve atalarınız için 

çok büyük olabilir. Sizi bu konuda bilgilendirmek bizim sorumluluğumuzdur. 

6. Sınıf Kayıtları: IZI LLC'nin SITH® sınıfını yalnızca kayıt yaparak öğretmesi onaylanmamıştır. Bir 

öğrencinin fiziksel olarak katılması ve ardından kaydı alması için ikili bir seçenek olmayacaktır. 

Dersin ne kadarını alacağı veya ne kadarına katılacağı öğrenciye bağlıdır. IZI LLC, derslerin bir 

kısmına devam edemeyen hiçbir öğrenci için kayıtları kullanıma sunmaz. 
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İptal Politikası:  

IZI  LLC herhangi bir sınıfı/etkinliği herhangi bir sebeple iptal edebilir ve koordinatör tarafından, 

öğrenciye yalnızca eğitim kayıt ücreti miktarı kadar iade yapılır. Koordinatör, katılımcılardan 

Etkinlik için ücretlerin toplanmasından ve ödemelerin iadesinden sorumludur. Koordinatör, 

yalnızca etkinlik kayıt ücreti miktarını öğrenciye iade etmekten sorumludur. IZI LLC ve 

Koordinatör, seyahat masraflarından, ödenmiş depozitolardan ya da eğitime kayıt sürecinde 

yapılmış olan başka herhangi bir masraftan sorumlu değildir. Seyahat masrafları, ödenmiş 

depozitolar ya da eğitime kayıt sürecinde yapılmış olan başka herhangi bir masraf için  ücret 

iadesi yapılmaz. Her katılımcı, etkinliğe katılım için gereken ek masraflarla ilgili sorumluğu alır.  

 

İade Politikası: 

Sınıfın ilk gününden önceki gece yarısından sonra iade yapılmaz.  Tam ücret iadeleri (kredi kartı 

ücretleri, banka transfer ücretleri veya Pay Pal ücretleri düşülerek) , SADECE herhangi bir sebep 

ile sınıfa katılamayanlara yapılır. Ücret iadesi, eğitimin ilk gününden önceki gece yarısından önce 

Koordinatör’den e-mail ya da telefon yoluyla talep edilmelidir.  

 

1. Eğer  eğitimin ilk gününden önceki gece yarısından önce iade talebinde bulunulmamış ise, 

Yeni Öğrenci ,  ‘‘ Sınıfa Gelmeden Eğitime Katılan Yeni Öğrenci’’ olarak sayılacaktır. Eğitim 

materyalleri kendisine gönderilmeyecektir. Öğrenciye materyallerin ve materyallerin kullanımına 

dair prosedürlerin verilmesi için öğrencinin sınıfa gelerek eğitime katılımı zorunludur. Sınıfa 

Gelmeden Eğitime Katılan Yeni Öğrenci, daha sonra Tekrar Katılan Öğrenci olarak katıldığı sınıfın 

Koordinatöründen kitapları satın alabilir.  

 

2. Eğer eğitimin ilk gününden önceki gece yarısından önce iade talebinde bulunulmamış ise, 

Tekrar Katılan Öğrenci,   ‘‘ Sınıfa Gelmeden Eğitime Katılan Öğrenci’’  olarak kabul edilecektir 
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FOTOĞRAF, CEP TELEFONLARI ve KAYITLARLA İLGİLİ Politika:  

Fotoğraf çekilmesi, ses kaydı ve video kaydı: Eğitimde mevcut olan herkesin yazılı izni alınmadan 

yapılmaları yasaktır.  

Tüm cep telefonları ve elektronik cihazlar sınıfta geçirilen süre boyunca ‘’ KAPALI’’ tutulmalıdır.  

Eğer sınıfta, video kaydı, ses kaydı yapıyor ya da fotoğraf çekiyorsanız, eğitim ücretiniz iade 

edilmeksizin hemen sınıfı terk etmeniz istenebilir. 

 

Eğitimci Politikası: 

IZI LLC herhangi bir  zamanda bir sınıfın eğitimcisini değiştirebilir ve başka bir nitelikli eğitimciyi 

bu eğitimcinin yerine SITH ®   sınıfını yönetmek için geçirebilir.  

IZI LLC ve Koordinatör öğrencileri bu değişiklikten zamanında haberdar etmek için her türlü 

çabayı gösterir.  

IZI LLC aynı zamanda herhangi bir sınıfa herhangi bir anda ek bir eğitimci ekleyebilir.  

 

FERAGATNAME 

Bu kitap dahilinde vücut bulan tüm meditasyonlar, görselleştirmeler, talimatlar, arındırmalar, 

ruhsal iyileştirmeler ve korumalar dahil olacak , ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde; 

Hoˋoponopono olarak bilinen stres giderme ve   öz- benlik sisteminin herhangi bir zamanda 

belirli sonuçlar ya da arzu edilen neticeleri sağlayacağına dair ,The Foundation of I, Inc Freedom 

of the Cosmos, kurucusu, Morrnah Nalamaku Simeona, IZI LLC, IHHL LLC, Ho’akamai LLC, 

Bingboard Consulting LLC, Paddy ‘0,LLC ve kurucuları, çalışanları, gönüllüleri, sponsorları, 

koordinatörleri ve eğitmenleri ya da Tanrısal Olan ‘’Ben’’ tarafından , hiç kimseye hiçbir surette 

hiçbir garanti verilmemektedir.  

Hoˋoponopono sürecinin, evrensel ve kozmik kanunlar ile birlikte işleyişi, her bir şahıs, bu şahsın 

kendi üçlü özü ve Tanrısal Olan ‘’Ben’’ arasında doğrudan bir deneyim şeklindedir. Karma ve 

Takdir-i İlahi her bireyin Hoˋoponopono sürecini uygulaması sırasında son söz sahibi olmalıdır. 

Her birey burada yer almakta olan disiplinlerin ve süreçlerin kullanılması aracılığı ile kendi kişisel 

iyileşmesine,  bedeninin, zihninin ve ruhunun arınmasına ve korunmasına sadece tanık olabilir. 
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Hoˋoponopono sürecinin kanıtlanması bireye aittir, zira, her bir birey Hoˋoponopono’nun 

gücünü kendi açısından kanıtlayabilir ya da çürütebilir.  

 

KAYIT ANLAŞMASI 

Kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olan The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos’un 

izniyle IZI LLC’nin  sahibi olduğu ve sunduğu IZI LLC sponsorluğunda Hoˋoponopono ile Öz Ben-

lik® sınıfına kayıt yaptırmaktasınız. Bu yazıda ilgili vakıf bundan böyle Vakıf olarak geçecektir.  

Bu; sizin, IZI LLC’nin ve Vakfın arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.  

Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik® etkinliğine/sınıfına kayıt yaptırarak bu Anlaşmanın şartlarına 

uymayı kabul etmektesiniz. Eğer bu Anlaşmanın bütün şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, 

eğitime kayıt YAPTIRMAYINIZ.  

 

 

 

Anlaşmanın Şartları:  

1. Telif Hakkı, Marka ve diğer Mülkiyet Bilgisi Bildirimi: 

Vakıf ve IZI LLC,  Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik®, veya Hoˋoponopono Öz Ben-lik®  

etkinliklerinde/sınıflarında sunulan tüm bilgi, markalar, içerik, belgeler,  el  kitapları, yazılar, 

makaleler, kitapçıklar,   illüstrasyonlar, grafikler, ses ve video sunumları, süreçler, egzersizler, 

araçlar, ikonlar, güncellemeler  eğitimle ilgili diğer malzemeler de dahil olacak ancak bunlarla 

sınırlı kalmayacak şekilde tüm bilgi ve ilgili telif hakkı, marka ve entelektüel mülkiyet haklarının 

sahibidir. 

 Vakfın daha önceden açıkça ifade edilmiş yazılı izni olmadan, bir bütün olarak, kısmen veya 

başka bir şekilde hiçbir yolla eğitimle ilgili bilgiyi veya malzemeyi  değiştiremez, çoğaltamaz, 

teşhir edemez, dağıtamaz, ilan edemez, iletemez, kayıt edemez, teybe veya filme alamaz, 

yayınlayamaz, türetilmiş çalışmalar yaratamaz,  aktaramaz, satamaz ya da sunamazsınız.  

Aynı zamanda, Vakfın önceden yazılı onayı olmadan, Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik®, Entelektüel 

Mülkiyetinin herhangi bir formda size ulaşan, herhangi bir parçasını üçüncü kişilere  

öğretmemeyi, açıklamamayı, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, satmamayı, temin etmemeyi, 
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tanıtmamayı veya bunların dışında herhangi bir şekilde kullanımlarına sunmamayı kabul etmiş 

bulunuyorsunuz. 

Ayrıca,  IZI LLC ve Vakıf ile güvene dayalı olarak yapmış olduğunuz kayıt neticesinde elde 

edeceğiniz herhangi bir Gizli Bilgiyi kendinizde tutmayı ve bu Gizli Bilgiyi herhangi bir üçüncü 

kişiye sunmamayı veya bu Gizli Bilgiyi kullanmanıza izin verilen aktivitelerin dışında herhangi bir 

amaçla kullanmamayı kabul etmiş bulunuyorsunuz.  

Ayrıca Vakfın ve IZI LLC’nin entelektüel mülkiyet, içerik ve malzeme haklarının yalnızca Vakıf ve 

IZI LLC’de kalması gerektiğini anlamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz.  

2. Uyarı: Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik®’in istismarının ve kötüye kullanımının olumsuz sonuçları 

vardır. Kendisi için kullananlar için sayılamayacak kadar çok yararı vardır. 

3.  Yürürlüğe Girme Tarihi:  

Bu anlaşma, kaydınızın yapıldığı zamandan itibaren geçerlidir ve Vakıf ile gelecekteki herhangi 

bir oturumda bağlayıcı olacak ve Vakıf tarafından aksi bildirilene kadar geçerli kalacaktır.  

Eğitime Katılım Politikalarımıza özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz 
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sponsorluğunda 

HO'OPONOPONO ile Öz Ben-lik® 

Business(İş) Ho’oponopono  

1-2 Nisan, 2023 

ONLINE 

İzmir | Türkiye 

Eğitmenler : Nello Ceccon, Lorenzo Ceccon & Sena Alp 

Koordinatör : Sena Alp 

Kayıt Formu 

İsim_______________________________________________________________ 

Soyisim_____________________________________________________________ 

Adres______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Şehir ______________________________________Posta Kodu_______________ 

Ülke ______________________________________________________________ 

Telefon : Ev________________________________Cep______________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Meslek_____________________________________________________________ 
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Ödeme : (Lütfen ödeme için seçtiğiniz yuvarlağı işaretleyiniz) 

o Havale : SENA ALP  

    TÜRK EKONOMİ BANKASI, GÜNDOĞDU ŞUBESİ 

     TR Hesap Numarası : 333507 

                          IBAN TR : TR130003200006900000333507 

o Kredi kartı : Kredi Kartı Opsiyonu için Koordinatör ile bağlantıya geçiniz. 

NOT : Ödeme yapacak katılımcıların tam isimlerini belitmesi zorunludur. Tam isim belirtilmediğinde 
ödeme yapan kişiyi bulmak zorlaşmaktadır. Ayrıca lütfen havale veya eft ücretlerinin çıkarıldıktan 
sonra doğru tutarın yatırıldığından emin olunuz. Teşekkür ederiz.  

 

BUSINESS(İŞ)  HO’OPONOPONO – İZMİR, 2023 

[  ] Yeni Öğrenci – Yetişkin (14 yaş & ve üzeri) Önceden kayıt yaptırılırsa 5.220 TRY  / Eğitim 

haftasında kayıt yaptırılırsa 5.595 TRY  

[  ] Tekrar Öğrencisi – Yetişkin (14 yaş ve üzeri) 2.400 TRY 

 

[  ] Bu sınıfa kayıt yaptırarak İptal Politikası, Ücret İade Politikası, Eğitmen Politikası, 

Feragatname ve Kayıt Anlaşması şartlarına uyacağımı kabul ediyorum. 

NOT: Tekrar öğrencileri kendi materyal ve sarkaçlarını getirmelidir. Temel 1 El Kitabı ve Gereç 

Menüsü eğitimde satışı mümkündür. Alternatif olarak, Temel 1 El Kitabı ve Gereç Menüsü tekrar 

öğrencileri tarafından aşağıdaki adresten sipariş verilebilir.(Siparişin elinize ulaşması için 3 

haftalık süreyi  göz önünde bulundurunuz).  

Temel 1 El Kitabı ve Gereç Menüsü : bingboardconsultingllc@gmail.com  

 

 

Tarih _______________________     İmza_______________________ 

 

Bu formu  ve ödemenin yapıldığına dair teyid bilgisini  senaalp4@gmail.com adresine  mail 

atınız . 

 

 

 

mailto:bingboardconsultingllc@gmail.com
mailto:senaalp4@gmail.com
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FERAGATNAME 

Bu kitap dahilinde vücut bulan tüm meditasyonlar, görselleştirmeler, talimatlar, arındırmalar, 

ruhsal iyileştirmeler ve korumalar dahil olacak , ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde; 

Hoˋoponopono olarak bilinen stres giderme ve   öz- benlik sisteminin herhangi bir zamanda 

belirli sonuçlar ya da arzu edilen neticeleri sağlayacağına dair ,The Foundation of I, Inc Freedom 

of the Cosmos, kurucusu, Morrnah Nalamaku Simeona, IZI LLC, IHHL LLC, Ho’akamai LLC, 

Bingboard Consulting LLC, Paddy ‘0,LLC ve kurucuları, çalışanları, gönüllüleri, sponsorları, 

koordinatörleri ve eğitmenleri ya da Tanrısal Olan ‘’Ben’’ tarafından , hiç kimseye hiçbir surette 

hiçbir garanti verilmemektedir.  

Hoˋoponopono sürecinin, evrensel ve kozmik kanunlar ile birlikte işleyişi, her bir şahıs, bu şahsın 

kendi üçlü özü ve Tanrısal Olan ‘’Ben’’ arasında doğrudan bir deneyim şeklindedir. Karma ve 

Takdir-i İlahi her bireyin Hoˋoponopono sürecini uygulaması sırasında son söz sahibi olmalıdır. 

Her birey burada yer almakta olan disiplinlerin ve süreçlerin kullanılması aracılığı ile kendi kişisel 

iyileşmesine,  bedeninin, zihninin ve ruhunun arınmasına ve korunmasına sadece tanık olabilir. 

Hoˋoponopono sürecinin kanıtlanması bireye aittir, zira, her bir birey Hoˋoponopono’nun 

gücünü kendi açısından kanıtlayabilir ya da çürütebilir.  

 

KAYIT ANLAŞMASI 

Kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olan The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos’un 

izniyle IZI LLC’nin  sahibi olduğu ve sunduğu IZI LLC sponsorluğunda Hoˋoponopono ile Öz Ben-

lik® sınıfına kayıt yaptırmaktasınız. Bu yazıda ilgili vakıf bundan böyle Vakıf olarak geçecektir.  

Bu; sizin, IZI LLC’nin ve Vakfın arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.  

Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik® etkinliğine/sınıfına kayıt yaptırarak bu Anlaşmanın şartlarına 

uymayı kabul etmektesiniz. Eğer bu Anlaşmanın bütün şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, 

eğitime kayıt YAPTIRMAYINIZ.  

Anlaşmanın Şartları:  

1. Telif Hakkı, Marka ve diğer Mülkiyet Bilgisi Bildirimi: 

Vakıf ve IZI LLC,  Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik®, veya Hoˋoponopono Öz Ben-lik®  

etkinliklerinde/sınıflarında sunulan tüm bilgi, markalar, içerik, belgeler,  el  kitapları, yazılar, 

makaleler, kitapçıklar,   illüstrasyonlar, grafikler, ses ve video sunumları, süreçler, egzersizler, 
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araçlar, ikonlar, güncellemeler  eğitimle ilgili diğer malzemeler de dahil olacak ancak bunlarla 

sınırlı kalmayacak şekilde tüm bilgi ve ilgili telif hakkı, marka ve entelektüel mülkiyet haklarının 

sahibidir. 

 Vakfın daha önceden açıkça ifade edilmiş yazılı izni olmadan, bir bütün olarak, kısmen veya 

başka bir şekilde hiçbir yolla eğitimle ilgili bilgiyi veya malzemeyi  değiştiremez, çoğaltamaz, 

teşhir edemez, dağıtamaz, ilan edemez, iletemez, kayıt edemez, teybe veya filme alamaz, 

yayınlayamaz, türetilmiş çalışmalar yaratamaz,  aktaramaz, satamaz ya da sunamazsınız.  

Aynı zamanda, Vakfın önceden yazılı onayı olmadan, Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik®, Entelektüel 

Mülkiyetinin herhangi bir formda size ulaşan, herhangi bir parçasını üçüncü kişilere  

öğretmemeyi, açıklamamayı, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, satmamayı, temin etmemeyi, 

tanıtmamayı veya bunların dışında herhangi bir şekilde kullanımlarına sunmamayı kabul etmiş 

bulunuyorsunuz. 

Ayrıca,  IZI LLC ve Vakıf ile güvene dayalı olarak yapmış olduğunuz kayıt neticesinde elde 

edeceğiniz herhangi bir Gizli Bilgiyi kendinizde tutmayı ve bu Gizli Bilgiyi herhangi bir üçüncü 

kişiye sunmamayı veya bu Gizli Bilgiyi kullanmanıza izin verilen aktivitelerin dışında herhangi bir 

amaçla kullanmamayı kabul etmiş bulunuyorsunuz.  

Ayrıca Vakfın ve IZI LLC’nin entelektüel mülkiyet, içerik ve malzeme haklarının yalnızca Vakıf ve 

IZI LLC’de kalması gerektiğini anlamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz.  

2. Uyarı:  

Hoˋoponopono ile Öz Ben-lik®’in istismarının ve kötüye kullanımının olumsuz sonuçları vardır.  

Kendisi için kullananlar için sayılamayacak kadar çok yararı vardır. 

3.  Yürürlüğe Girme Tarihi:  

Bu anlaşma, kaydınızın yapıldığı zamandan itibaren geçerlidir ve Vakıf ile gelecekteki herhangi 

bir oturumda bağlayıcı olacak ve Vakıf tarafından aksi bildirilene kadar geçerli kalacaktır.  

 

 

Eğitime Katılım Politikalarımıza özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. 
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sponsorluğunda 

HO'OPONOPONO ile Öz Ben-lik®  

Business Ho’oponopono 

1-2 Nisan, 2023 

Eğitmenler : Nello Ceccon, Lorenzo Ceccon & Sena Alp 

Koordinatör : Sena Alp 

TÜM DÜNYA EĞİTİME GELMEDEN KAYIT FORMU 
 

 

KAYIT ETTİREN BİLGİSİ (* işaretli bölümün doldurulması zorunludur) : 
 

 *Kayıt Ettiren Adı :  *Kayıt Ettiren SOYADI :                                          
 

 
  *Kayıt Ettiren AÇIK ADRES                                              
 

 
*Kayıt Ettiren EMAIL        

                                           

KATILIMCI BİLGİSİ (* işaretli bölümün doldurulması zorunludur) :  

 

  *Katılımcı Adı  Katılımcı Soyadı                                          
 

 
  Katılımcı Açık Adres(İsteğe Bağlı)  *Katilimci Ülkesi                         
 

 
 
 
1-2 Nisan, 2023                       İzmir, TURKEY 

*EĞİTİM TARİHİ                   *EĞİTİM YERİ (ŞEHİR/ÜLKE) 
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                                             TÜM DÜNYA EĞİTİME GELMEDEN KAYIT:  
Tüm Dünya Eğitime Gelmeden kaydına açılmış sınıfların listesini IZI LLC web sitesinden 
görebilirsiniz. Tüm Dünya Eğitime Gelmeden kayıtları eğitim tarihinden 3 ay önce açılacaktır.  
                                               
 
 
                                                                     ÖDEME BİLGİSİ 

TÜM DÜNYA EĞİTİME GELMEDEN KATILIM ÜCRETİ – 2.400 TRY 
 

Ödeme :  

Havale : 

SENA ALP 

TÜRK EKONOMİ BANKASI, GÜNDOĞDU ŞUBESİ 

TR Account Number : 333507 

IBAN TR : TR130003200006900000333507 

 

Tüm Dünya Eğitime Gelmeden Katılım Ücret İade Politikası: 

Kayıt tamamlandıktan sonra Tüm Dünya Eğitime Gelmeden katılım kayıtlarında iade ve devir 
yapılmaz. 

Tüm Dünya Eğitime Gelmeden Katılım İptal Politikası: Bir eğitimin iptal olması durumunda Tüm 
Dünya Eğitime Gelmeden katılım kaydı için ödenen ücret iade olmaz.Öğrenci 
kaydolduğunda,temizlik başlar. Bir eğitim iptal olduğunda, öğrenci, aynı Koordinatör üzerinden, 
o yıl içerisinde gerçekleşecek olan herhangi bir başka Tüm Dünya Eğitime Gelmeden Katılım 
sınıfına kayıt olabilir.  Biz hergün temizliğe devam edeceğiz, ve yeni kayıt olunan sınıfın temizlik 
süresinin bitiminde bir teşekkür notu yollayacağız. 

NOT: Adresi Asya bölgesinde olan Asya bölgesinden kayıt yaptıracaklar Tüm Dünya Eğitime 
Gelmeden Katılım için Asya ofisinden kayıt yaptırmalılardır.Adresleri eski Sovyet 
Cumhuriyetleri,Bulgaristan ve İsrail olan ve bu ülkelerden kayıt yaptıracaklar Tüm Dünya Eğitime 
Gelmeden Katılım için Sovyet Cumhuriyetleri,Bulgaristan ve İsrail internet sitelerinden kayıt 
yaptırmak zorundadırlar. 
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