
1. szöveg 

 

🌎 Spiritualitás, ahogy neked jó. 🙏 Városi. Modern. Egyedi. Ez az utad önmagadhoz, korlátozó minták 
nélkül. 
Ez az életed harmóniában, meghatározott ritmus nélkül. 

Ez az esély, hogy találkozz önmagaddal 👉 és teljesen belemerülj az áramlásodba. 
 
Csatlakozz ingyen a flow! Summit 2021-hez, hogy praktikus tippeket, gyakorlatokat, meditációkat 

kapj önmagad és az áramlásod számára! 🧘😄 Kapd meg e-mailben 7 napon keresztül minden nap az 
ingyenes videós és audió tartalmat!                                

👉 link beillesztése 
 
 
 
2. szöveg 
 

🔥 A világ legismertebb szakértői az év online eseményén! 
 
Éld át a flow! Summit 2021-et több, mint 25 híres, nemzetközi és magyar szerzővel és szakértővel a 
tudatosság, gyógyulás, táplálkozás, hipnózis, kommunikáció, NLP, coaching, sámánizmus, meditáció 

és motiváció területéről. 😄🙏 

👉 A részvétel ilyen egyszerű: 
 

✅ Regisztrálj ingyen az e-mail címeddel! 

✅ Fogadd az e-maileket: 10.20-tól kezdve! 7 napon keresztül minden nap megkapod e-mailben a 
videós és audió tartalmakat. 

✅ Élvezd minden nap a világhírű előadók és szakértők mély inspirációit. Szerezz gyakorlati tippeket, 
feladatokat és meditációkat önmagad és az áramlatod számára! A nagyszerű dolog az, hogy ez 

ingyenes a számodra! 🎉                                                                     

👉 link beillesztése 
 

3. szöveg 

🔥 Több mint 25, igazán ismert nemzetközi szerző és magyar szakértő tudása és tapasztalata egy 
hatalmas online eseményen?! 
 

Ez csak a flow! Summit 2021-en érhető el 🚀 
 
2021.10.20-tól több, mint 20 órányi ismeretterjesztő hozzájárulásra számíthatsz a világ legismertebb 
előadóitól.  
 
Tapasztald meg a gyakorlatias tippeket, gyakorlatokat és meditációkat érted és az áramlásodért! 
Tágítsd a látókörödet egy hatalmas közösséggel együtt és szerezd meg a lehetőséget arra, hogy a 
legjobbaktól tanulj és inspirálódj. 
 
Regisztrálj most ingyenesen itt és tudj meg mindent az idei flow! summitról: 

✅ INSERT LINK 
 

Tapasztald meg a benned lévő áramlást! ✨ 



A flow! Summit 2021 az év fénypontja! 🔥 Szerezz gyakorlati tippeket, feladatokat és meditációkat 
önmagad és az áramlatod számára! A negyszerű dolog az, hogy ez ingyenes a számodra! Tanulj a 
legjobbaktól: 

✅ Neale Donald Walsch 

✅ Joe Dispenza  

✅ Gregg Braden  

✅ Byron Katie  

✅ Deepak Chopra 

✅ Tael Swan 

✅ Anita Moorjani 

✅ Gál Beáta 

✅ Szabó Péter 

✅ Palacskó András 
 
és sok más ismert szakértő!  
 
Kapd meg e-mailben 7 napon keresztül minden nap az ingyenes videós és audió tartalmat!   

👉 link beillesztése 
 

 

 

🚀 A flow! Summit-ot a Younity szervezi. Több éves tapasztalattal rendelkezünk spirituális és online 

eseményekkel kapcsolatban 🙏 Izgalommal tölthet el ez az új, egyedi koncepció az áramlásod felé 

vezető utadon. Kíváncsi vagy? 👉 Akkor legyél ott! 
 


