KEAHAK:
Duch w Doświadczeniu i Energia w Ruchu
1 lipca 2021 – 30 czerwca 2022
Keahak XI w skrócie:
• Czas trwania: 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2022
• Dostęp: Wymagana jest aplikacja (link do aplikacji na dole strony)
• Koszt: $1,200 Nowicjusz, $900 Absolwent Keahak
• Języki: Angielski z tłumaczeniem audio na francuski, niemiecki, włoski,
japoński, koreański, polski, portugalski, rumuński, rosyjski i hiszpański.
Oferowane tłumaczenia nie są symultaniczne i może minąć kilka dni, zanim
staną się dostępne w Domu Keahak.
ROK Z KEAHAK
Keahak, to trwająca rok podróż z Adamusem. Dwa razy w miesiącu uczestnicy
Keahak łączą się przez Internet z prywatnym Domem Keahak (HOK). Po krótkim
powitaniu przez Geoffa i Lindę, Linda prowadzi oddychanie, kiedy Geoff
przygotowuje się do przekazania trwającej 45-70 minut sesji z Adamusem, a
czasami St.Germianem. Sesje te są nagrane i dostępne dla Keahakerów w każdej
chwili od momentu udostępnienia, wyłącznie jako audio w postaci streamingu
online.

Poza sesjami co dwa tygodnie, Dr Douglas Davies (znany również jako Dr Doug) i
Linda Hoppe prowadzą comiesięczny program pt. Living in Keahak (Życie z
Keahak), w którym omawiają aktualne przekazy Keahak. Dr Doug posiada
nadzwyczajną intuicję, która w połączeniu z jego żywotnym poczuciem humoru,
oferuje głęboki i praktyczny poziom zrozumienia przekazów Adamusa. Living in
Keahak jest także nagrywane, zatem możecie go słuchać w każdej chwili.
UWAGA: Program Living in Keahak będzie dostępny wyłącznie po angielsku.

OPŁATA

Pierwszy raz w
Keahak

Absolwent Keahak

Roczny koszt

$ 1,200

$ 900

Opcje płatności

1. Jednorazowa
wpłata ->
2. Sześć rat ->

Pierwszy raz w Keahak

Absolwent Keahak

$1,200 podczas
rejestracji

$ 900 podczas
rejestracji

6 rat po $200

6 rat po $150

WAŻNE - Wpłaty w ramach planu ratalnego nie podlegają zwrotom i NIE są
automatyczne; każdej z sześciu wpłat musisz dokonać ręcznie w
wyznaczonym terminie. Wpłata, która nie została uiszczona w terminie może
spowodować odmowę dostępu do program Keahak XI. Sugerujemy utworzenie
przypomnienia w kalendarzu!
Przynajmniej trzy (3) wpłaty muszą zostać dokonane do 15 czerwca 2021,
zanim otrzymasz odstęp do programu.
Crimson Circle Energy Company polityka unieważnienia
Wszelkie wpłaty nie podlegają zwrotom.
Harmonogram
• Aplikacje będą teraz przyjmowane

• Po przesłaniu wniosku otrzymasz e-mailem link umożliwiający wybranie opcji
płatności i dokończenie rejestracji
Język
Wszystkie sesje są po angielsku z tłumaczeniem audio przekazów Adamusa na
francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rumuński,
rosyjski i hiszpański.
UWAGA: Nie będą dostępne pisemne transkrypcje przekazów.
Jest zatem konieczna dobra znajomość języka angielskiego,
jeśli nie jest dostępne tłumaczenie na twój język.
Aplikacja

KLIKNIJ TUTAJ aby aplikować do Keahak XI
Żadne opłaty nie są wymagane do czasu akceptacji twojego zgłoszenia.
Po więcej informacji, prosimy o kontakt keahak@crimsoncircle.com

