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Heal Summit 2: A Heal Summit 2 a Heal Summit második évada - példátlan online 
konferencia a világ legjobb egészségügyi és gyógyászati szakértői által!  

Ezen a konferencián elmélyítjük a megértésünket az egészségről és a gyógyításról. 
Ahelyett, hogy a betegség tüneteit néznénk, elkezdjük látni és megérteni, miért 
jelentek meg ezek a tünetek!  

Ezen a konferencián együtt létrehozhatunk egy újfajta tudatosságot a gyógyítás 
területén! A gyógyító csúcstalálkozó nemcsak megosztja a vezető tudósok és 
spirituális útmutatók tanításait, hanem példákat mutat be az emberek gyógyulására 
vagy gyógyítására. A kezelés rendkívül összetett és rendkívül személyes lehet, de 
egyszerre spontán módon is megtörténhet. Ezekkel az inspiráló és érzelmi 
történetekkel megtudhatod, mi működik és mi nem!  

A summit formátuma: Azok a hallgatók, akik regisztrálnak, 7 napon keresztül minden 
reggel kapnak egy linket az aznapi videókkal. A hallgatók 48 órán keresztül 
hozzáférhetnek az aznapi videókhoz. 21 szakértő videóját fogjuk elküldeni (napi 2-3 
videó), összesen több, mint 20 órányi anyagot: 

• Joe Dispenza  
• Anthony Williams  
• Deepak Chopra  
• Gregg Braden  
• Bruce Lipton  
• Lynne McTaggart  
• Alberto Villoldo  
• Anita Moorjani  
• Kyle Cease  
• Dr Darren Weissman  
• Michael Beckwith  
• Bernie Siegel  
• Dawson Church  
• Dr Veronique Desaulniers  
• Lissa Rankin  
• Peter Crone  
• Dr Sue Morton  
• Koya Webb  
• Felicia Yu  
• Dannete May  



  

A Heal Summit közreadási dátumai: A Heal Summit 7 napig tart és a promóciót 
március 1-jén kezdjük el. A summit időtartama alatt a regisztrált hallgatók minden 
reggel kapnak egy linket az aznapi videókhoz. A hallgatók 48 órán keresztül 
férhetnek hozzá az egyes napok videóihoz.  

  

 

A tanfolyami csomag tartalma:   
Több, mint 20 órányi Heal Summit lecke – a summit alatt bemutatott videók. 21  
szinkronizált videó magyar nyelven, valamint angolul is.  

• Audio fájlok – az összes videó letölthető audió fájl formátumban.  
• Munkafüzet praktikus gyakorlatokkal, az előadások átirataival és az előadókról 

szóló információkkal.  
• Bónusz videók, mint: Gregg Braden, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, Deepak 

Chopra, és Alberto Villoldo. 

 
  

Affiliate Program:    
Szeretnénk, ha a világon minél többen hozzáférnének a tanfolyamainkhoz és ehhez 
segítségre van szükségünk!  

Van egy sales partnerprogramunk a személyiségfejlesztésben, spiritualizmusban és 
gyógyulásban érdekelt egyének és intézmények számára. Ebben a programban a 
sales partnereink megoszthatják a tevékenységeinket a közönségükkel és akár 30% 
jutalékot is kereshetnek a termékértékesítésből. 

 Nem minden a pénzről szól, de mindannyiunknak szükségünk van rá, hogy 
megosszuk az üzeneteinket. A hallgatóinknak ösztöndíjat vagy kedvezményt 
kínálunk és szeretnénk mindenkinek ingyen felajánlani, de sajnos nekünk is ki kell 
fizetnünk a kiadásainkat és a nyelvi díjainkat, csakúgy, mint neked.  

További információ az affiliate programunkról a weboldalunkon található: 
https://healsummithungary.com/affiliates/ 

 

 

 

https://healsummithungary.com/affiliates/


Ki a Younity:  
  

Elkötelezettek vagyunk, hogy felkutassuk a legjobb tanárokat, útmutatókat, 
technikákat és módszereket a világ minden tájáról és eljuttassuk közvetlenül az 
otthonokba!  

A Younity alapítója, Pablo Sütterlin, miután évek óta sikeresen szervezett az egész 
világon a személyiségfejlődéssel és a spiritualitással kapcsolatos eseményeket, az 
lett a víziója, hogy a lehető legtöbb embert el tudja érni a világon az ezen a területen 
végzett tevékenységek és tanfolyamok által.  

Nem sokkal a megnyitása után a Younity Európa első számú személyiségfejlesztő és 
spirituális oktatási platformjává vált.  

Világszerte, Brazíliától az arab világig számos országban sikeres tanfolyamokat 
közvetítünk, Törökországtól Európáig. Továbbra is keményen dolgozunk azon, hogy 
még több országban hozzáférést biztosítsunk ezekhez a sorsfordító tanfolyamokhoz.  

Az adminisztratív ügyeinket a svájci fő irodánkból intézzük. Tanfolyamokat 
indítottunk minden országban, beleértve Törökországot is, fiókokat hoztunk létre. 

   

Tudj meg többet a Younity-ről: https://www.younity.one/hu/ 

  

Néhány a korábbi tanfolyamok közül: 

 

https://www.younity.one/hu/
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