
 

 



 

  

 

Kim jesteśmy? 

Naszym celem jest przekazanie wnikliwej wiedzy i zapewnienie 

narzędzi i technik, których możesz użyć do urzeczywistnienia swojego 

wewnętrznego potencjału. Jesteśmy przekonani, że każdy z nas jest 
twórcą  i kreatorem swojego wszechświata. W końcu tylko Ty masz klucz  
do własnego dobrego samopoczucia. Masz w sobie siłę, aby być  
Szczęśliwym, zdrowym i silnym człowiekiem. Musisz tylko znaleźć  
swój kreatywny mechanizm . A pierwszym krokiem, jest ćwiczenie 
każdego dnia! 

  
  

Zobowiązujemy się znaleźć najlepszych nauczycieli, motywujących 

prelegentów, narzędzi i metod z całego świata i dostarczyć je 

prosto do Twojego domu! Wykorzystujemy całą swoją energię,  
entuzjazm, wiedzę i silną wolę, aby sprawić, że każdy kurs online 

jest absolutnie fantastyczny i będzie doświadczeniem 
podnoszącym Ciebie na duchu. 

  
  

Cieszymy się, że będziemy mogli towarzyszyć Ci w Twojej podróży.   

Najlepsze życzenia 

www.younity.m e  - strona niemiecka 

www.younity.on e  - strona międzynarodowa 

http://www.younity.me/
http://www.younity.me/
https://www.younity.one/
https://www.younity.one/


 

 

dlaczego younity? 

Jesteśmy wiodącą platformą w Europie (i poza nią) dla duchowości i świadomości! 

   35 e-pracowników w Bazylei, z ponad 80 freelancerami na całym świecie 

  17 języków i ponad 50 krajów 

   +200 nowych produktów rocznie 

    +2 500 000 osób na liście mailingowej 

  Lider w Europie 

  Ponad 100 000 sprzedanych produktów online rocznie 

     Zaangażowany zespół, który twierdzi, że to wszystko jest piękne i zabawne! 



 

Nasza aktualna społeczność & 
wprowadzamy nasze produkty  

Szwecja | Rumunia | Włochy | Polska | Chorwacja | Węgry 
Czechy | Słowacja | Dania | Rosja | Grecja | Turcja 
Portugalia | Brazylia, Arabia Saudyjska | Hiszpania  
 



 

  

 



 

 

Deepak Chopra 
www.deepakchoprameditation.de 

Bruce Lipton   
www.zellpotenzial.com 

Neale Donald Walsch 
www.nealedonaldwalsch.info 

   
 

   

http://www.deepakchoprameditation.de/
http://www.zellpotenzial.com/
http://www.nealedonaldwalsch.info/
http://www.liebedichselbst.online
http://www.6wahrheiten.com
http://www.albertovilloldo.ch


 

 Eckhart Tolle Gabriel Palacios Pascal Voggenhuber 
www.eckharttolle.jetzt                        www.entscheidungs-coach.com www.entdeckedeinesensitivitaet.online  
www.jetztodernie.online            www.hypnose-palacios.online                  www.enjoythislife.de 

www.diplom-hypnoseausbildung.online  
www.gespraechstherapie.net  
www.loslass-kurs.online 

     

     

   

I wiele więcej! 

 
Joe Dispenza  
www.theformula 

 

https://www.eckharttolle.jetzt/
http://www.entscheidungs-coach.com/
http://www.entdeckedeinesensitivitaet.online/
http://www.jetztodernie.online/
http://www.hypnose-palacios.online/
http://www.enjoythislife.de/
http://www.loslass-kurs.online/
http://www.entdeckedeinesensitivitaet.online/


 

  

WYDARZENIA JOE DISPENZA 

Organizujemy wydarzenia z Joe Dispenza na żywo  
w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Dubaju, Rumunii i w Holandii. 

KURSY ONLINE 

2018  Berlin Happy Face s 2020  Dubai Happy Face s 

https://www.youtube.com/watch?v=5l7ok1ptyto
https://www.youtube.com/watch?v=5l7ok1ptyto
https://www.youtube.com/watch?v=5l7ok1ptyto
https://www.youtube.com/watch?v=mrstTGUUgow
https://www.youtube.com/watch?v=mrstTGUUgow
https://www.youtube.com/watch?v=mrstTGUUgow


 

 

WYDARZENIA ECKHART‘A TOLLE 

KURSY ONLINE 

www.eckharttolle.jetz t 

https://www.eckharttolle.jetzt/
https://www.eckharttolle.jetzt/


 

  

21  dni medytacji z Deepak’iem Chopra  

Celem cykli medytacji jest zbliżenie się jeszcze bardziej do prawdziwego 

ja na ścieżkach medytacyjnych, aż do całkowitego uzyskania 
tożsamości. 
21  dni medytacji  
ponad 450 000 uczestników na rynku niemieckim 

deepakchoprameditation.d e 

http://deepakchoprameditation.de/
http://deepakchoprameditation.de/


 

  

Do tej pory uczestniczyło w nim ponad 500 000 osób  
i ponad 170 000 osób w 2020 roku.  

Liczby flow! summit 2017 - 2020 

Ponad 500 000 uczestników 

Ponad 4 000 000 odtworzeń filmów 

Prelegenci obecni na flow! summit: 
Dalai Lama, Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Neale  
Donald Walsch, Joe Dispenza, Gregg Braden, Bruce  
Lipton, Marianne Williamson i wiele więcej! 

www.flowsummit.ne t 

Największy niemiecki kongres internetowy poświęcony duchowości, 

osobistemu rozwojowi i życiu w stanie flow! 

http://www.flowsummit.net/
http://www.flowsummit.net/


 

 

  

HEAL Congress miał miejsce Stuttgarcie, w Niemczech.  
Z radością powitaliśmy ponad 3000 uczestników 

Tego wydarzenia! HEAL Congress powrócił w kwietniu 2020. 

Prelegenci obecni na HEAL Congress:  
Rob Wergin, Dawson Church, Joe Dispenza, Anita  
Moorjani, Gordon Smith, Pascal Voggenhuber, Lynne  
McTaggart i wiele więcej! 

www.healkongress.ne t 

Heal Congress – wydarzenie na żywo  

Dla zdrowia i balansu 

http://www.healkongress.net/
http://www.healkongress.net/


 

  

Wydarzenie find your flow! to kongres duchowy  
w Bazylei, który odbywa się w weekend jesienią. 

Liczby find your flow! : 
2017-2019   wyprzedany przy 1650 osobach dziennie 

Łącznie mieliśmy ponad 10 000 uczestników 

Prelegenci obecni na wydarzeniu find your flow!:  
Alberto Villoldo, Neale Donald Walsch, Bruce Lipton, 
Dr  Joe Dispenza, Bradley Nelson i wiele więcej! 

www.findyourflow. ch 

find your flow!  

WYDARZENIE DLA MIEJSKIEJ DUCHOWOŚCI 

http://www.findyourflow.ch/


 

  

Kongres online o uleczaniu i zdrowiu z prelegentami światowej sławy! 

Jak dotąd mieliśmy niespełna 80 000 uczestników w 
samym 2018 roku! 

 

HEAL Summit planujemy organizować dla Ciebie co roku! 

 

Prelegenci biorący udział na Heal Summit: 

Jillian Fleer, Anthony William, Rob Wergin, Marianne 
Williamson, Dr Joe Dispenza, Deepak Chopra, Anita 
Moorjani i wiele więcej! 



 

 

Doświadcz wszystkich aspektów medialności,  - 

otrzymaj najlepsze ćwiczenia renomowanych  
mówców i poznaj najnowsze odkrycia naukowe! 

Liczby po Spirit Summit 2018 

Ponad 50 000 uczestników 

Ponad 650 000 odtworzeń filmów 

Prelegenci na Spirit Summit w 2018 roku: 
Kyle Gray, Pascal Voggenhuber, Gordon Smith, Anthony  
Williams, John Holland, James van Praagh, Teal Swan  
i wielu innych! 

www.spiritsummit.ne t 

Nowy sposób postrzegania otwiera przed Tobą inną rzeczywistość! 

http://www.spiritsummit.net/
http://www.spiritsummit.net/


 

  

Robiłem prezentacje na całym świecie, ale nigdzie na świecie 
nie miałem wydarzenia, które zostało stworzone 

i zaprezentowane w takiej doskonałości, z dbałością o każdy 
szczegół, robiąc wszystko dobrze, tak perfekcyjne, docierając 
do mnie i tego przesłania czuję się mile widziany, jak miałem 

tutaj w Szwajcarii - w Zurychu i w Bazylei - z PsiOnline. 
 

Cóż za niesamowita organizacja, co za wspaniały zespół. 
Zespół doskonałości we wszystkim. Jestem bardzo wdzięczny, 

że mogłem tu przyjechać i pracować z tą wspaniałą grupą 
ludzi. To było wydarzenie na całe życie. Nie mogę nic więcej 

powiedzieć, poza tym, że nie ma nic lepszego. 

Opinia Neale‘a Donalda Walsch‘a 



 

  

To było niesamowite wydarzenie, świetnie 
zorganizowane i bardzo dobrze wypromowane. Dla 
każdego mieliśmy wspaniałe doświadczenie. Gorąco 

polecam, jeśli chcesz zorganizować wydarzenie w 
Bazylei, skontaktuj się z PsiOnline. To nadzwyczajna 

grupa ludzi wykonujących niesamowitą pracę. 

- 

Opinia Deepak‘a Chopra 



 

  
Sprawdź nasze biuro  Poznaj nas  

https://www.younity.me/creative-space/
https://www.younity.me/team/


 

 

 



 

  

Stowarzyszenie Basel Psi zostało założone w 1967 roku  

i oddaje się zbieraniu informacji o parapsychologii.   

Na przestrzeni lat rozwijało się organizując wydarzenia 

skupiając się na tematach takich jak spirytyzm, medium 

szamanizm i parapsychologia.  

Rocznie mieliśmy ok. 200 wydarzeń z ponad 70 prelegentami 
Nasze stowarzyszenie liczy ponad 2000 członków 

a nasz magazyn, który ukazuje się co pół roku, jest 

dystrybuowany do 30 000 zainteresowanych. 
To organizacja non-profit. 

Spójrz na listę prelegentów, którzy współpracują ze 

Stowarzyszeniem PSI w Bazylei www.bpv.ch/referente n 

Stowarzyszenie PSI w Bazylei 

http://www.bpv.ch/referenten
http://www.bpv.ch/referenten


 

  

 

 

Deepak Chopra  
Neale Donald Walsch 

Eckhart Tolle 

Dr Joe Dispenza 

Panache Desai 
Gregg Braden 

Dr Bradley Nelson 

Dr Alex Loyd  
Dr Eric Pearl 
Lee Carroll  
James van Praagh 

Anita Moorjani 
Michael Beckwith 

Mantak Chia 

Dr Chuck Spezzano 

Dr Alberto Villoldo 

Gordon Smith 

Brandon Bays 

Geoffrey and Linda Hoppe 

Daniel Pinchbeck 

Alex Grey 

Michael Tamura 

Jasmuheen 

Tulku Lobsang 

Deva Premal & Miten  
Pascal Voggenhuber  
Erich von Däniken 

Stanislav Grof 

Dodatkowo nasz zespół ma duże doświadczenie w organizowaniu wydarzeń na dużą skalę, ponieważ organizowaliśmy 

światowej sławy kongres i wystawę „Basler Psi-Tage” z około 20 000 zwiedzającymi. 
W 2012 i 2013 roku zorganizowaliśmy trzydniowe spotkania z John’em of God w Zurychu i Bazylei, które przyciągnęły  
ponad 10 000 gości. 



 

Poprzednie wydarzenia & seminaria 

W ciągu ostatnich lat zorganizowaliśmy wydarzenia i seminaria na rynku 
niemieckojęzycznym, z liczbą ponad 100 000 uczestników. 

Kilka przykładowych wydarzeń: 

Find your Flow wydarzenie w Bazylei, Szwajcaria Deepak Chopra w Hamburgu, Bazylei i Zurychu -      
w latach 2017, 2018 i 2019) w sumie ponad 10 000  ponad 2 000 uczestników. 

Heal Congress  w Stuttgarcie, Niemcy (2019)  
ponad 3 000 uczestników 

7  dni zaawansowanych warsztatów z  
Dr Joe Dispenza w Bonn, Niemcy (2019) 

ponad 1 300 uczestników. 

Eckhart Tolle w Zurychu w Szwajcarii ponad 5 000 
uczestników – 2017 i 2019 rok 

 3 dniowe warsztaty z Gregg‘iem Braden‘em 

Rumunia, Bukareszt (2018) ponad 700 uczestników. 



 

  

 



 

  

Hotel Hofmatt 

3  Hale eventowe z przestrzenią dla ponad 400 osób 

2  restauracje 

18  pokoi 
www.hotelhofmatt.c h 

http://www.hotelhofmatt.ch/
http://www.hotelhofmatt.ch/


 

 

Gasthof Mühle 

5   Hali eventowych dla ponad 220 osób 

1  Restauracja 

1  Bar 

25  pokoi 
www.gasthofmuehle.c h 

http://www.gasthofmuehle.ch/
http://www.gasthofmuehle.ch/


 

 

www.younity.m e 

https://www.younity.me/
https://www.younity.me/

