
Younity Sweden - HEAL summit 2  
  

Heal Summit 2 är den andra säsongen av Heal Summit – ett gediget online-
event där några av världens bästa hälso- och läkarexperter delar med sig av sin 
kunskap på temat självläkning, personlig utveckling, motivation och hälsa! 

Under det här eventet kommer vi att fördjupa vår förståelse för hälsa och 
läkning. Istället för att stirra oss blinda på symptomen på sjukdom kommer vi 
att börja se och förstå vad som ligger till grund för dessa symptom till att börja 
med! 

Och vi delar inte bara kunskap från ledande forskare och andliga guider utan 
ger också konkreta exempel på hur vi alla kan läka oss själva och våra liv. 
Läkningen kan vara extremt komplex och extremt personlig, men det kan ske 
spontant på en gång. Med hjälp av inspirerande och emotionella berättelser 
från drabbade kan du ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar! 

Så här går det till: När du registrerar dig så kommer du att få ett mejl varje 
morgon under de 7 dagarna som eventet pågår. Du kommer åt varje video i 24 
timmar. Du kommer att få 2-3 videor att titta på varje dag. Dessa experter är 
med: 

• Joe Dispenza  
• Anthony William  
• Deepak Chopra  
• Gregg Braden  
• Bruce Lipton  
• Lynne McTaggart  
• Alberto Villoldo  
• Kyle Cease  
• Michael Beckwith  
• Dawson Church  
• Dr Veronique Desaulniers  
• Lissa Rankin  
• Peter Crone  
• Dr Sue Morter  
• Koya Webb  
• Felicia Yu  



• Danette May  

 

Detta innehåller vårt kurspaket 

Över 20 timmars material i form av våra videor som visas under Heal summit 
veckan, på engelska med svenska undertexter. nedladdningsbara ljudfiler (på 
engelska) för alla videor, en arbetsbok med praktiska övningar, bonusvideor 
från: Gregg Braden, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, Deepak Chopra och Alberto 
Villoldo.  

Vårt partnerprogram 

Vi vill att så många människor som möjligt ska få tillgång till våra kurser och 
event och vi behöver hjälp med att sprida vårt budskap! I vårt affilate program 
kan våra partners dela våra kurser och event med sin publik, och om de vill kan 
de tjäna upp till 30% provision på produktförsäljning. Inte allt handlar om 
pengar, men för att vi ska kunna fortsätta sprida vårt material behöver vi 
kunna täcka våra kostnader – och då är spridning av budskapet oerhört viktigt. 
För mer information om vårt affiliate-program kan du besöka vår webbplats:  

https://www.healsummitsweden.com/affiliates/ 

 

Vilka är Younity Sweden? 
  

Vårt mål är att sprida insiktsfull kunskap till dig och ge dig verktyg och tekniker 
som kan ge dig kraften att inse din inre potential. Vi är övertygade om att vi 
alla är skapare och kreatörer av vårt eget universum. Och bara du har i 
slutändan nyckeln till ditt eget välmående. Du har kraften inom dig till att göra 
dig själv lycklig, frisk och stark. Du måste bara hitta in till din egen kreativa 
motor. Och ett första steg är att öva, varje dag! 

Vi har bestämt oss för att hitta de bästa lärarna, inspiratörerna, teknikerna och 
metoderna över hela världen och leverera dem direkt hem till din dörr! Och vi 
använder all vår energi, drivkraft, kunskap och viljekraft till att göra Heal 
summit till en helt fantastisk och upplyftande online-upplevelse för dig. 

Younity finns i idag i stora delar av världen och huvudkontoret ligger i Basel i 
Schweiz.  



För mer information om Younity och Younity Sweden se här: 
https://www.younity.one/sv/ 

  

Våra tidigare kurser: 

 

 

 


