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Dunya Regresyon Enstitusu, dunyaca unlu regresyon terapistleri Jeffrey Ryan, MA, CRT ve
Janet Cunningham, Ph.D. tarafindan 2005 yilinda kurmustur. 2010 yili Nisan ayindan itibaren Gunay
Yalcin’in direktorlugunde faaliyetlerine devam etmektedir. Dunya Regresyon Enstitusu, Regresyon
Terapisti adaylarini IBRT’den sertifika alabilecek duzeyde basarili bir sekilde egitmekte ve takibini
yapmaktadir.
Dunya Regresyon Enstitusu, Regresyon Terapisi Egitim Programi 2 seviyelidir.
Birinci seviyede interaktif egitim konulari ve uygulamalar asagidaki gibidir:
Ongorusme ve yontem – Bilinc/Bilincalti - Yuksek Bilinc durumu – Gevseme
yontemleri - Derinlestirme teknikleri – Sorun tanimlama –Gecmis yasama kopru kurma
teknikleri -Sorunlarin yasandigi gecmis yasama topraklama - Bilgi alma - Olum sahnesi
- Yeniden cerceveleme – Uyandirma – Seansi Degerlendirme
Birinci ve ikinci egitim arasinda ogrenciler Gunay Yalcin ve sertifikali egitmenler tarafindan
izlenerek yonlendirilmekte ve rehberlik yapilarak egitim uygulamali olarak devam etmektedir.

Ikinci seviyede interaktif egitim konulari ve uygulamalar asagidaki gibidir:
Hayatlar arasi hayat – Anne karni hatiralari (Zihindeki Mesajlar / Inanclar / Kabuller) –
Bedensel Problemler (Asiri kilo, Migren, Bas agrilari, Panik atak/Anksiyete
Bozukluklari, Hamilelik/infertilite sorunlari, Cinsel sorunlar ) – Iliskilerdeki sorunlar Kendine ait farkindalik sorunlari –Taciz konulari - Bagimliliklar – Grup seminerleri,
Atolye calismalari, vb. – Takintilar – Bedensiz Varlik Obsesyonlari – Bagislama
konulari – Ruh esleri / Karma sorunlari –Yuksek Benlikle Baglanti.
Iki asamali egitim programini tamamlayan katilimcilar, Uluslararasi Regresyon Terapisi Bord’u
(IBRT) uygulama, etik kurallari ve diger standartlarina uygun Katilim Sertifikasi alirlar.
Gunay Yalcin 1988 yilinda Cukurova Universitesi Ziraat Fakultesi’nden Lisans Diplomasi, 1992
yilinda Ispanya IAMZ’dan Lisans Sonrasi diplomasi, 1994 yilinda da Ankara Universitesi’nden
Yuksek Lisans Diplomasi almistir. Kisa bir sure tarim sektorunde calismis ve daha sonra spirituel
konular basta olmak uzere kendi ic dunyasina donuk arastirmalara baslamistir. Daha sonra ODTU Bilgi
Teknolojileri Programini tamamlayarak bilgisayar sektorunde yedi yil proje yoneticisi, satin alma
uzmani ve network urunleri satis muduru olarak calismistir. 2006 yilindan itibaren profesyonel is
alanini regresyon terapisi konusuna yoneltmistir. Selcuk Universitesi’nde Psikolojik Danismanlik ve
Rehberlik Bolumunde Yuksek Lisans programini bitirmek uzeredir.
IBRT, PLT sertifikasina sahip olan Gunay Yalcin, regresyon terapisi egitimlerini dunyaca unlu
terapistler Dr. Janet Cunningham ve Jeffrey Ryan’dan almistir. Halen EARTh (Avrupa Regresyon
Terapisi Dernegi) uyesidir. Dr. Roger Woolger’in DMP regresyon terapisi egitimlerine katilmistir.
ARAD ve BİLYAY uyesi olup Ruh ve Madde dergisi basta olmak uzere bazi dergilerde, insanin ruhsal
evrimiyle ilgili spirituel konularda, gecmis yasam ve regresyon terapisi konularinda makaleleri
yayinlanmistir.
20 yildan fazla bir suredir kendi ic dunyasinin verdigi rehberlik ve yonlendirme ile kendini motive
etmek isteyen bireylere yardim etmekte, onlarin sorunlarini cozmelerine ve ruhsal dunyalarini
anlamalarina aracilik etmektedir. Ankara ve İstanbul basta olmak uzere seminerler vermekte egitim
programlari duzenlemektedir.
“İnsanlarin daha iyi insan olmalarina yardim etmek ve iyi bir terapist olduklarini ve insanliga yardimci
olmaya basladiklarini gormek hayatimin en iyi oduludur”
Gunay Yalcin

