
 
 

 
 

 
 

O que é o flow! Summit? 
 
O flow! Summit é o um 
congresso online com os 
maiores especialistas 
mundiais em 
espiritualidade e 
desenvolvimento pessoal. 
Espiritualidade que se 
enquadra na tua vida. 
Urbana. Moderna. 
Individual! 
 
Experiência de 30 dos mais 
famosos autores 
internacionais e especialistas 
- nos campos da consciência, medialidade, cura, nutrição, hipnose, 
comunicação, PNL, treino, xamanismo, meditação e motivação. 
Receberás dicas práticas, exercícios e meditações para ti e para o 
teu fluxo!  
 
Após grande sucesso a nível internacional o flow! Summit chega 
agora a Portugal e inclui os maiores especialistas nacionais. 
 
 
 



 
 

 
 

 
A estrutura do programa: 
 
O flow! Summit tem a duração de 5 dias. Cada palestra fica disponível por 
48 horas. 
 
Iremos também oferecer aos participantes a hipótese de comprarem o 
pacote completo do flow! Summit, que inclui todas as palestras e material 
bónus. 
 
Como os participantes tem acesso ao curso: 
 
Durante os 5 dias do flow! Summit enviamos um e-mail diário para quem 
se inscreveu com um link para as palestras desse dia 
 
O que vamos aprender neste congresso online: 
 
Durante 5 dias desafiamo-nos juntos com os maiores peritos mundiais a 
aprender como viver uma vida com mais alegria, propósito e fluxo. 
 
Alguns dos especialistas são: 

• S.H Dalai Lama 
• Dr. Joe Dispenza. 
• Gregg Braden 
• Anita Moorjani 
• Bruce Lipton 
• Neale Donald Walsch 
• ...e muitos mais incluindo grandes nomes no panorama 

nacional. 
 



 
 

 
 

As palestras e vídeos bónus estão disponíveis com legendas em 
português. Os vídeos com meditações estão disponíveis em 
português. 
 
Para quem compra o pacote completo do flow! summit, o acesso as 
todas as palestras e materiais bónus é vitalício e fica disponível 
através da plataforma (Kajabi)  
 
O que está incluído no pacote – flow! summit:  

• Mais de 17 horas de conteúdo exclusive 
Todas as palestras do flow! summit legendadas em português 

 

• Pacote de meditações - Todas as meditações do flow! 
summit em áudio para as poderes praticar com mais 
facilidade 

 
• Bónus - Anita Moorjani - Palestra chave no Heal Summit: 

Experiência Anita ao vivo no palco. Recebe estas gravações 
exclusivas e experimenta como Anita surpreende o público 
com a sua mensagem que também pode mudar a tua vida! 

• Bónus - Gregg Braden - Nota-chave de bónus: Humano por 
Design 

• Bónus - Joe Dispenza - A Chamada de Despertar: Em 1986, 
o Dr. Joe Dispenza sofreu um debilitante acidente de bicicleta 
que deixou médicos a dizer-lhe que nunca mais voltaria a 
andar. Semanas mais tarde, ele provou que estavam errados. 



 
 

 
 

Nesta espantosa aula, ele mostra-te exatamente como usar o 
poder da tua própria mente para curar o teu corpo. 

 

• Bruce Lipton – Heal Summit - Será que os teus genes 
controlam se ficas doente ou se fica bem? De acordo com 
Bruce Lipton, Ph.D., a resposta é muito provavelmente não. 
Nesta aula reveladora, Bruce explica que menos de 1% da 
doença é genética. Em vez disso, é o ambiente que faz as 
suas células. Ele partilha formas de dominar o ambiente em 
torno das tuas células a partir de agora. 

 
O preço do pacote completo – flow! summit é EUR €77; ou 3 
prestações de EUR €26  
 
Datas importantes:   
 

• O flow! Summit tem início no dia 21 de julho 
• As vendas e promoção para o pacote completo – flow! 
Summit começa no dia 23 de julho 
• O pacote completo – flow! Summit fica disponível a partir 
do momento da compra. 

 
 
Perguntas frequentes sobre o programa de afiliados:   
 
• Qual é a comissão que ganho por cada venda do pacote do flow! 

Summit? 
          Por cada venda ganhas 30% de comissão menos IVA. 



 
 

 
 

 
 
• Como ganho comissão com um produto grátis? 

Cada utilizador que se regista no curso através do teu link UTM é 
rasteado por cookies e se comprarem o pacote pago, irás 
automaticamente receber a tua comissão por essa venda através da 
elopage.  
 

• Ganho a minha comissão automaticamente? 
De acordo com a lei temos que dar um a garantia de 14 dias de 
dinheiro de volta, a tua comissão é finalizada quando esse período 
terminar e se o comprador não pedir um reembolso. 

 
• Como sou pago? 

No teu perfile de editor na elopage certifica-te que preenches os 
teus detalhes bancários e que apresentas os documentos 
necessários. Assim que a venda e que o período de garantia de 
reembolso terminou, a elopage automaticamente paga a quantia 
que ganhaste para a conta bancária que registaste.   

 
 
 

Contacto para mais informações:  
 

Se tiveres alguma pergunta sobre o programa de afiliados, não hesites em 
me contactar.  
 
Patricia Braz - Younity Portugal 
Email: patricia@younity.one  
 
 


