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A 10 lépéses online tanfolyam 
 
Az összes sámán bölcsesség és tanítás, gyakorlatok, utasítások és meditációk egy izgalmas online 
tanfolyamba csomagolva 10 leckében! 

A tanfolyam tartalmazza: 

Hangoskönyv 
Letöltheted a teljes tanfolyam hanganyagát és hallgasd a tanfolyamot, ahol és amikor csak szeretnéd! 

 

Tanfolyami munkafüzet 
 
A teljes munkafüzet, amely elkísér a tanulásod útján! További információkkal, gyakorlatokkal és 
összefoglalókkal kiegészítve. 

A személyes álomnaplód 
 
Kövesd nyomon az álmaidat, elemezd őket és tarts lépést a fejlődéseddel ebben a naplóban! 

 

BÓNUSZOK: 

Exkluzív dokumentumfilm: "Sámán, gyógyító, bölcs" 
Exkluzív hozzáférést kapsz ehhez a különleges dokumentumfilmhez, amelyben megismered a sámán 
mestereket, a munkásságukat és a világnézetüket! 

A csakrák megvilágítása 

A legfelsőbb éned visszaszerzése - Ebben a kulcsfontosságú videóban Alberto Villoldo egy meditatív 
utazásra visz, hogy visszaszerezd a születésnél fogva megillető jogodat és kapcsolódj a magasabb 
szellemmel. 

Bónusz videó: Lélekvisszahívó szertartás 
Ebben az exkluzív videóban megismerheted a lélekvisszahívás egyedülálló sámán gyakorlatát! 

Egy új testet növeszteni -  
Dr. Mark Hyman-nel együtt Alberto Villoldo megmutatja, hogyan tudod a tudomány és a sámánizmus 
lencséjén keresztül kifejleszteni a képességet, hogy irányítsd a saját biológiádat és egy új testet 
növessz 

2 élő hívás felvétele, ahol Alberto Villoldo megválaszol néhányat a program során felmerült 
legfontosabb kérdések közül 

2 élő, csoportos coaching alkalom - A tanfolyam tartalmaz 2 élő, online hívást a Four Winds Faculty 
mester tanárával, ahol megválaszolják a kurzussal kapcsolatos kérdéseidet 

 

 



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//www.albertovilloldo-hungary.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://healsummithungary.com/affiliates/
https://www.younity.one/hu/

