
Flow Summit 2021 
 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: “H πνευματικότητα που σου ταιριάζει. Αληθινή. 
Σύγχρονη. Ανεξάρτητη. Ένα μονοπάτι προς τον εαυτό σου, χωρίς αυστηρούς 
κανόνες. Ζήσε τη ζωή σου ακολουθώντας τον δικό σου σκοπό, όχι τον ρυθμό που 
σου επιβάλλει κάποιος άλλος. Εκμεταλλεύσου αυτή τη μοναδική ευκαιρία να βρεις 
τον εαυτό σου και να εισέλθεις σε μία κατάσταση ροής”. 

Το Flow Summit έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά μέσω της 
Younity! Πάνω από 25 κορυφαίοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
πρόκειται να ενώσουν τις φωνές τους στη μεγαλύτερη πνευματική εκδήλωση της 
χρονιάς! Οι ομιλίες τους θα εστιάσουν γύρω από το πεδίο της συνειδητότητας, του 
διαλογισμού, της θεραπείας, της ύπνωσης, της επικοινωνίας, του NLP, του coaching, 
του σαμανισμού και της υγείας. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πρακτικές συμβουλές, 
τις ασκήσεις και τους διαλογισμούς που θα τους βοηθήσουν να εισέλθουν σε 
κατάσταση ροής. Και το καλύτερο; Όλα αυτά, εντελώς δωρεάν!  

Δομή Προγράμματος: Το πρόγραμμα θα δημοσιευθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο 
στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν όλες τις συνεδρίες του Flow Summit 
εντελώς δωρεάν. Τα δωρεάν μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21 Ιουλίου και 
θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 25 Ιουλίου. Αμέσως μετά, αν το επιθυμούν, μπορούν 
να αγοράσουν το Ολοκληρωμένο Πακέτο Μπόνους “Flow Summit 2021” και να 
απολαύσουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις συνεδρίες του προγράμματος αλλά 
και αποκλειστική πρόσβαση σε διαλογισμούς, τεχνικές ασκήσεις και βιβλία των 
ομιλητών, τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα στα δωρεάν μαθήματα. 

Δωρεάν Μαθήματα: 21 Ιουλίου 2021 – 25 Ιουλίου 2021 (= το διάστημα κατά το 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Flow 
Summit δωρεάν) 

Ολοκληρωμένο Πακέτο Μπόνους: Οι πωλήσεις για το ολοκληρωμένο πακέτο 
μπόνους “Flow Summit 2021” ξεκινάνε την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021. Από τότε 
και για μία εβδομάδα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προμηθευτούν το 
ολοκληρωμένο πακέτο μπόνους στην ειδική τιμή των €79. 



Επικοινωνία: 

Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών της Younity 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Project Manager της Υοunity στην Ελλάδα. 

Πηνελόπη Δημητριάδη | Younity Greece Project Manager 

Email: pinelopi@younity.one 


