
🎉 Legyen 2022 a te éved az áramlásban! Ez a flow! summit- spiritualitás és személyes fejlődés a saját 
feltételeid szerint - Városi. Modern. Személyes. Gyere és tapasztald meg a harmóniában élt életet, 
ahogy a saját ritmusodra áramolsz. Ez a te esélyed, hogy találkozz önmagaddal az áramlásban és 
elmerülj a folyamatban, ahogy azzá válsz, akinek rendeltettél.  
 

✅ Tapasztald meg a több mint 40 világhírű nemzetközi és magyar spirituális tanítót és gondolkodót: 
a tudatosság, médiumi tevékenység, gyógyítás, táplálkozás, hipnózis, kommunikáció, NLP, coaching, 
sámánizmus, meditáció és motiváció szakértőit. Fedezd fel a gyakorlatias tippeket, feladatokat és 
meditációkat, amelyek segítenek az áramlásba kerülni! 
 
 

👉  INSERT LINK 
 
Szöveg 2 
 

A flow! Summit 2022 az év fénypontja! 🔥 Tanulj a világ legismertebb nemzetközi és helyi spirituális 
gondolkodóitól és tanítóitól - mindezt EGY online eseményen! 
És a nagyszerű hír: ingyenes számodra! Tanulj a legjobbaktól: 
 

✅ Byron Katie 

✅ Joe Dispenza  

✅ Gregg Braden  

✅ Louise Hay 

✅ Deepak Chopra 

✅ Marie Diamond 

✅ Marcela Lobos 

✅ Szántai Zsolt 

✅ Gilányi Attila 

✅ Maharishi Bhramananda Yogi 

✅ Palya Bea 
 
 
és sok más ismert szakértő!  
 
Szerezd meg az ingyenes videó és audió tartalmakat e-mailben minden nap, összesen 7 napon 
keresztül!  

👉 INSERT LINK 
 
 
Szöveg 3 
 

🚀 Flow!summit 2022 - A világ leghíresebb spirituális tanítói és gondolkodói, mind együtt EGY 
rendkívüli online eseményen! Csatlakozz hozzánk ingyen! Egyszerűen add meg a neved és az e-mail 
címed. 
 

Ismerd meg a 2022-es mentoraidat! 👉 INSERT LINK 
 
Tarts velünk és tapasztald meg a harmóniában élt életet, ahogy a saját ritmusodra áramolsz. Ez a te 
esélyed, hogy találkozz önmagaddal az áramlásban és elmerülj a folyamatban, ahogy azzá válsz, 
akinek rendeltettél. 🥰 



 
Értékesítéshez október 15-től használható: 

 

🎉 Egy különleges flow! summit 2022 bónuszcsomag számodra! 
Éld meg a valódi potenciálodat és maradj az áramlásban egész nap, minden nap. Élethosszig tartó 
hozzáféréssel 22 flow!summit videóhoz és a bónusz gyakorlatias tanfolyamokhoz, amelyek segítenek 
a tanítások megvalósításában! 
 
Használd ki ezt az egyedülálló lehetőséget és biztosítsd be ezt a különleges ajánlatot: 
 

👉 INSERT LINK  
 
Spirituális eszköztár, hogy minden nap az áramlásban éld az életed! 🥰 
 

 

✨ flow!summit 2022 bónusz csomag: Egy spirituális eszköztár, hogy minden nap az áramlásban éld 
az életed! Az életnek megvan a módszere arra, hogy állandó készenlétre ösztönözzön! Egyik nap 
lehet, hogy haraggal vagy gyásszal kapcsolatos kihívásokkal kell szembenéznünk, másnap pedig lehet, 
hogy megkérdőjelezzük életünk célját.  
 
Nem számít, milyen kihívással nézel szembe az életutad során, van egy mentor, akinek különleges 

üzenete van számodra! 🙏 
 
🧘 Ezért hoztuk létre a flow!summit bónusz csomagot, hogy minden tanításhoz akkor férhess hozzá, 
amikor a legnagyobb szükséged van rá!  
 
A legjobb az egészben, hogy olyan gyakorlatias tanfolyamokat és tanításokat is hozzáadtunk, amelyek 
segítenek neked megvalósítani és beépíteni ezeket a tanításokat, hogy az áramlás felé vezető 
transzformatív utadon!  
 
Élethosszig tartó hozzáférés a flow!summit 2022 bónuszcsomaghoz: 
 

👉 INSERT LINK 
 

 

 

Ez a csomag tökéletes módja annak, hogy a Flow Summit üzeneteit beépítsd az életedbe. Sok 
emberben ezek a hozzászólások sokat inspiráltak - most itt az ideje, hogy ezt a kezdeti inspirációt 
még mélyebbre vigyük az életünkbe. 
 
Most korlátlan hozzáférést kaphatsz az összes tartalomhoz különleges áron: 
 

✅ Hozzáférés a teljes Flow Summithoz  
Több mint 30 órányi videótartalom magyar és angol nyelven 
 

🔊 Hangoskönyv : Minden videó hangoskönyvként is elérhető, bárhol és bármikor meghallgatható 



 

🖼️ Összefoglaló illusztrációk: Egyoldalas összefoglalók a flow! summit kiemelt eseményeiről, amelyek 
segítenek megjegyezni a videók legfontosabb pontjait. 
 

➕ Bónusz : Hogyan ébreszd fel a belső erődet: 5 részes tanfolyam Louise Hay-jel 
 

➕ Bónusz : Earth Keepers eszköztár: Ősi rituálék a mindennapi élethez 
 
...és sok más bónusz tartalom! 
 
Légy részese ennek az egyedülálló mozgalomnak és segíts nekünk további summitok létrehozásában! 

👉 Nézd meg közelebbről a tartalmat itt: INSERT LINK 
 


