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Eternity Model Dr. Can Zinneha 
tarafından geliştirilmiş yaşamın her 
alanında “Bütünsel Sağlık Bilinci” 
Oluşturan bir modeldir. 

Otuz yıllık hekimlik hayatının deneyimi ve İnsana, Şifaya olan 
adanmışlığının tutkusu ile oniki yıllık araştırmalarının ve 
çalışmalarının sonucu, Eternity Model ortaya çıkmıştır. 
Eternity Model İnsan Sağlığını, Bütünsel bir yaklaşım ile ele 
alan, insanı Ruh-Yaşam Enerjisi-Beden-Zihin-Çevre gerçeği ile 
uyanışa geçirip, yaşamın her alanında etkili olan bütünsel 
modeldir.  
Eternity Model, İnsanın tüm yaşam alanlarında ve varoluş 
hikayesinde sağlıklı olarak yaşamasına hizmet eden bir 
bilinçtir. İnsanın bütünlüğüne inanır. Dr. Can Zinneha bu 
bilinci Eternity Model ile, elementer bir sistemle (9 Element 
Teorisiyle) anlatmaktadır. 9 Element Teorisi, Dr. Can Zinneha 
tarafından yaratılmış olup, kadim bilgeliği günümüz 
bilimiyle birleştiren ve yaşamdaki tüm oluşları tek bir çatı 
altında ele alan bir teoremdir.                                               

Eternity Model  
‣ Eternity Model yaşamın 

modelidir.

‣ Eternity Model, yaşam 

döngümüz içinde, sağlık ve 
hastalık arasındaki ilişkiyi 
sade bir dille açıklar. 

‣ Eternity Model varolan 

sistemi anlatır.

‣ Eternity Model tüm varoluş 

katmanlarını tek bir çatı 
altında ele alır.

‣Model ele aldığı “Yaşam 

Pusulası” ile yaşamda 
yolunuzu bulmanıza 
yardımcı olur. 

‣
‣ Eternity model yaşamın 

gerçekliğini tüm düşünce 
sistemlerinde açıklar.

‣ Bu Modelin ulaştığı Bilinç 

Açılımları, yaşamın her 
alanında kullanılmaktadır. 

bütünsel
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“Gerçek, bildiğin ve inandığın kadar gerçektir.”            

 Dr. Can Zinneha 

Bedenimiz mabedimizdir. Bedenimizi yaşamın 

ilk günlerinden itibaren, yaşanılan ve 
öğrenilen süreçlerle inşa ederiz. Bu 
dünyada yaşamak için uyumlanırız. 

Yaşama uyumlandığımız yerde, 
algılarımızla fark eder, duygu ve 

düşüncelerimizle şekillendirir; eylemlerimizle 
var ederiz.  Kendi gerçeğimizi yaratır; 

yarattığımız bu gerçeklik ile varolmak için yaşarız. 
Tek bir amacımız vardır bu süreçte: Yaşamın sonsuz 

döngüsünde, kendimizi gerçekleştirmek.

sağlık
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Öğrenim Sürecinde;

✓ İnsan tanımında değişim ve dönüşüm,

✓ İnsanın varoluşunun tüm katmanlarını, aynı 
model içinde birlik ile görme, deneyimleme, 

✓ Bilginin kaynakları olan, ilim, din ve 
felsefenin, tekilliğini ve bütünlüğünü modelle 
algılama, 

✓ İnsanın ulaştığı kaynakların birliğini aynı 
sistem içinde deneyimleme ve rahatlıkla 
görebilme,

✓ Yaşam enerjinizi, yeni bilinç ile karşılama,

✓ Varoluşunuza evrenin bütünlüğünde 
uyanma ve tüm katmanlarda farkındalık ile 
akışta olmak,

✓ İnsan doğasını, bu bütünlükle gelen, 
kapsayıcılığını, sadelikle geliştirilmiş olan 
Yaşam Pusulası bilgisi ile kullanabilme,

✓ Hastalıklara ve sağlığa giden yolları algılama,

✓ Yaşam Enerjisinin ve zihnin, yaşamı 
mayalama hallerini deneyimleme,

✓ İnsanı katmanları ile inceleme ve öğrenme.
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1. MODÜL (DEĞİŞİM -  UYANIŞ )  

ETERNITY MODEL 1.AŞAMA: İSTENÇ  

7 -  8  KASIM 2020, 5  -  6  ARALIK 2020 (4  Gün)  

ETERNITY MODEL 2.AŞAMA: TASARIM  

9 -  10  OCAK 2020 ,  13  -  14  ŞUBAT 2021 (4  Gün)  

ETERNITY MODEL 3. AŞAMA: YARATIM  

13 -  14  MART 2021 ,  10  -  11  N İSAN 2021  (4  Gün)  

ETERNITY MODEL 4.AŞAMA :  KABUL 

1 -2  MAYIS  2021, 29  -  30  MAYIS  2021  (4  Gün)  

2. MODÜL (DÖNÜŞÜM -  AYDINLANMA) 

* Öğ ren im sürec i  ve  içer iğ i  sonradan aç ık lanacakt ı r.  

3. MODÜL (TÜMEVARIM)  

* Öğ ren im sürec i  ve  içer iğ i  sonradan aç ık lanacakt ı r.  

Öğrenim 
Programı

bilinç



irade
Kimler Katılabilir?

✴Öğrenime Klinik Psikiyatrik tanısı olmayan, 18 

yaşından büyükler,  
✴Yaşama farklı bir gözle bakmak isteyenler, 
✴Profesyoneller; kendi işlerinde bütünselliği 

hedefleyenler, 
✴Yaşam nedir? Sorusunu kendilerine soranlar, 
✴Yaşamlarında bütünsel sağlığı var etmek isteyenler, 
✴Şifa ile ilgilenenler, 
✴Yaşamda arayışı olan zihinler, 
✴Doğayı keşfetmek isteyenler, 
✴Meraklılar :) 
✴Kendini tanımak ve kendi olmak isteyenler, 
✴Veya hiç bir nedeni olmayanlar bu öğrenim 

sürecine katılabilirler.

Katılım Koşulları


 Mekan : Öğrenim ZOOM programı aracılığıyla online yapılacaktır.
 Zaman : Öğrenim günlerinde saat 10.00 - 17.00 arasıdır. 

Öğrenim 12 kişi ile sınırlıdır. 
Öğrenim Bedeli: Her bir dört günlük aşama için 1500 TL          

* Katılım kayıt sırasına göre belirlenecektir. İkinci kez katılanlara % 20 indirim uygulanır.
* Öğrenim bitiminde Katılım Belgesi verilmektedir.  Öğrenim bir sertifikasyon süreci içermemektedir.

* Öğrenim, kişisel deneyiminiz için tasarlanmıştır.
* Katılım için 0 (216) 550 33 35 - canzinneha@gmail.com

Eternity Model Öğrenimi bir değişim ve dönüşüm 
programıdır. Bu programda her aşama, insanda 
bir bilince tekabül eder. Her aşama, değişim ve 
dönüşümü, insan bilincinde bir sıçramayla 
gerçekleştirir.  1. Modül (Değişim - Uyanış) dört 
aşamalı bir öğrenim programıdır. İleri aşamalara 
katılım için programı bütünüyle tamamlamalıdır. 
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