A flow! summit 2021 kiemelten sok mindent tartalmaz

A nemzetközi világhíres szakértők mellett, érkezi 10 magyar előadó is.
Az áramlás megtalálása ma talán mindennél fontosabb és nem összekeverendő a sodrással 😊.

Több mint 20 órányi exkluzív videós tartalom - Mind a 25 summit videó eredeti és szinkronizált
változatban.
Hangoskönyv
Minden videó letölthető hangoskönyvként (angol nyelven), hogy bárhol és bármikor hallgathasd
őket.

Meditációs csomag
Az összes meditáció az idei év summit videóiból, praktikus audió változatban, hogy minden nap
gyakorolhass.
Extra meditációs csomag
Ezzel a meditációs csomaggal korlátlan hozzáférést kapsz 5 különleges meditációhoz a következő
előadókkal: Alberto Villoldo, Deepak Chopra, Gregg Braden, Gordon Smith és Kyle Gray.
Deepak Chopra és Tracy Reid interjú A betegségmegelőzés 6 pillére - elérhető angol nyelven magyar felirattal
Fedezd fel ebben az egyedülálló interjúban, hogy mik a betegségek megelőzésének alapjai. Tudd
meg, mi az Akasha-mező és végezz el rövid gyakorlatot Deepak Choprával, hogy felfedezd, ki is vagy
Te valójában.
Joe Dispenza és Koroma Thaddeus interjú - Hogyan győzd le a környezeted és urald az életedet Elérhető angolul magyar felirattal
Tudd meg, mit tehetsz azért, hogy felülemelkedj a környezeteden és az életed urává válj. Fedezd fel,
milyen szokás akadályoz meg abban, hogy megteremtsd az új jövődet.
Neale Donald Walsch - Az elkülönülés leküzdése és az élet az áramlásban - Elérhető angol nyelven
magyar felirattal
Ismerd meg Walsch eme inspiráló és exkluzív videós közreműködésével, hogy mit jelent az
áramlásban élni és hogyan befolyásolja az életedet az elkülönülés elmélete.
Bradley Nelson - Az érzelmek kódja - Videó
Elérhető angol nyelven magyar felirattal
Fedezd fel, mi Az érzelmek kódja és hogyan változtathatod meg az életedet azáltal, hogy
megszabadulsz az érzelmi terheidtől. Nézd meg ezt a csodálatos bemutatót Bradley Nelsonnal a
színpadon!

Eric Pearl - Reconnective Healing tanfolyam Elérhető angol nyelven magyar felirattal
Szerezd meg ezt az exkluzív 6 leckéből álló tanfolyamot Eric Pearllel, fedezd fel, hogy mi is az az
újraegyesítő gyógyítás és végezd el a gyakorlatokat, hogy kapcsolatba kerülj az újraegyesítő
frekvenciákkal.
Az Earth Keepers Summit legjava egy csomagban ezzel az 5 előadóval - Elérhető angolul magyar
felirattal
- Alberto Villoldo
- Bruce Lipton
- Gregg Braden
- Marcela Lobos
- Sadhguru és Deepak Chopra
Összefoglaló illusztrációk

Egyoldalas összefoglalók a Flow!Summit kiemelt eseményeihez, amelyek segítenek megjegyezni a
videók legfontosabb pontjait.
Az összes videó bármerre jársz
Töltsd le a Kajabi App-ot ingyenesen és szerezz hozzáférést az összes tanfolyamhoz az
okostelefonodról vagy táblagépedről. Hallgasd meg vagy nézd meg a leckéidet és tanulmányozd őket,
bárhol is járj.

