JIJ BENT DE

Dr. Joe Dispenza heeft een passie voor het onderwijzen van anderen hoe de laatste ontdekkingen toe te
passen uit de neurowetenschappen en kwantumfysica om hun brein opnieuw te programmeren, ziekte
te genezen en een meer vervuld leven te leiden.
Als een van de experts uit de film What the BLEEP
Do We (K)now!? geeft dr. Joe workshops en lezingen
over de hele wereld. Hij heeft ook een programma
ontworpen waarmee hij zijn model van transformatie naar het bedrijfsleven brengt.

Het boek eindigt met een geleide meditatie om de overtuigingen en percepties te
veranderen die je beperken – de eerste stap in genezing.
Jij bent de placebo combineert de nieuwste research in neurowetenschap, biologie,
psychologie, hypnose, geconditioneerd gedrag en kwantumfysica om de werking
van het placebo-effect te ontsluieren … en laat zien hoe het schijnbaar onmogelijke, mogelijk kan worden.
Voor meer informatie over
dr. Joe Dispenza en zijn werk:
www.drjoedispenza.com

www.succesboeken.nl

JIJ BENT DE PLACEBO

Dr. Joe stelt ook de vraag: Is het mogelijk om mensen de principes van de placebo
te leren en, zonder gebruik te maken van een externe remedie, dezelfde innerlijke
veranderingen teweeg te brengen in hun gezondheidstoestand en ten slotte in hun
leven?
Hij bespreekt wetenschappelijk bewijsmateriaal (inclusief hersenscan-weergaven
in kleur) van bijzondere genezingen tijdens zijn workshops waarin deelnemers zijn
model van persoonlijke transformatie leren op basis van praktische toepassingen
van het ‘placebo-effect’.

Maak je gedachten tot realiteit

DR. JOE DISPENZA

Is het mogelijk om te genezen met enkel je gedachten – zonder medicatie of operatie? De waarheid is dat dit vaker gebeurt dan je misschien zou verwachten. In
Jij bent de placebo bespreekt dr. Joe Dispenza talrijke gedocumenteerde casussen
van mensen die een hartaandoening, een depressie, reumatoïde artritis en zelfs de
ziekte van Parkinson keerden door in een placebo te geloven.
Dr. Joe vertelt ook de verhalen van andere mensen die om dezelfde reden juist ziek
werden en zelfs zijn overleden, zoals slachtoffers van een voodoo-vloek of van een
foutieve medische diagnose van een fatale ziekte.

PLACEBO

DR. JOE DISPENZA
Voorwoord door
Dawson Church, Amerikaans arts en bestsellerauteur &
Anouk Bindels, psycholoog en Joe Dispenza trainer
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