
SZINKRONIZÁCIÓS WORKSHOP 
BUDAPEST| JÚLIUS 23, 2022 

 
Alapjegy: 99 $ (Amerikai Dollár) 

 
Gyakran hisszük azt, hogy egyedül vagyunk amikor bizonyos kihívásokkal 
szembesülünk - ám amikor másokkal kapcsolódunk akkor sokszor kiderül, mennyire 
hasonló problémákkal küszködünk. A Teal Swan Szinkronizációs Workshoppon való 
részvételkor választ kaphatsz a kérdéseidre közvetlenül Tealtől és indirekt módon, a 
másoknak nyújtott segítsége által. Önmagaddal egy sokkal mélyebb szinten 
kapcsolódva kilépsz majd a komfortzónádból és tisztánlátással, megértéssel találsz 
majd új irányokat, miközben új, életre szóló barátságokat is köthetsz majd. 
 
 

A SZINKRONIZÁCIÓS WORKSHOP 
EGY LEHETŐSÉG… 
  

 Új felismerésekre, amik változások katalizátorai lehetnek 
 Kapcsolódásra több száz más hasonlóan gondolkodó emberrel 
 Arra, hogy a közönség tagjaként Teal Swannak közvetlenül feltedd a kérdésedet 

a színpadon 
 Közös gyakorlatokban való részvételre, amik a magaddal és másokkal való 

mélyebb kapcsolódást segítik 
 Aktív részvételre a Teal Swan-féle, méltán híres kérdezz-felek folyamatban, ahol 

Teal olyan kérdéseket válaszol meg amikkel a közönség kollektíven küszködik és 
segít a megoldás megtalálásában 
 
 

HOGYAN MŰKÖDIK? 
Teal Swan különleges képességei közé tartozik, hogy lát olyan jelenségeket, amiket 
vibrációként ír le. A világszerte ismert workshopjain a közönségből jelentkezők közül 
választja ki zakat, akikkel a színpadon dolgozik, minden résztvevő érdekeinek 
folyamatos figyelembevételével.  
 
Saját szavaival így írja le:  
- Akit kiválasztok, az “felragyog” energetikailag  és így tudom, hogy kivel kell 
dolgoznom.”  
 



Mind az élőben jelen lévőknek és a felvételt később nézőknek is releváns megoldásokat 
kínál így, ami a fejlődésüket és gyógyulásukat szolgálja. Akik rá tudnak hangolódni, 
azok érzékelik a csoport energiájának emelkedését a nap során. Azok akik kevésbé 
érzékenyek is biztosak lehetnek abban, hogy az energia-növekedés megtörténik. Maga 
a tény, hogy valaki élőben vagy felvételen részt tud venni a folyamatban arra mutat rá, 
hogy energetikailag összehangoltak a workshop történései az ő belső folyamataival.  
 
 

JEGY OPCIÓK:  
*18 évesnél idősebb személyek vehetnek részt a workshopban. Gyerekek számára 
nem ajánlott.  
 
A jegyárak Amerikai Dollárban vannak megadva.  

  
  

PREMIUM: 1555 $. A színpad közvetlen közelében ülőhely, valamint egy “Teázás 
Teallel” workshop utáni exklúzív eseményen való részvétel. Az eseményen Teal aláírt 
ajándékokat ad a résztvevőknek.  
 
DIAMOND: 299 $. Közvetlenül a Premium sorok mögött.  
 
RUBY: 189 $. Közvetlenül a Diamond sorok mögött. 
 
GENERAL: 99 $. A terem hátsó részében találkató üléssorok. 
 
* 49 dollárért fülhallgatós szinkrontolmácsolás kérhető. Ez az opció kifejezetten 
ajánlott azoknak, akik nem beszélnek folyékonyan angolul.  
 
 

HOL ÉS MIKOR? 
JÚLIUS 23. SZOMBAT,  10:00 ÓRÁTÓL 16:30 ÓRÁIG 

 
A helyszínről részleteket és egyéb információkat a vásárlás utáni emailben fogjuk 
kiküldeni.  

 

*A JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN ELÉRHETŐEK ÉS NEM LESZNEK 
KAPHATÓAK A HELYSZÍNEN! 
 
**A jegyvásárlással beleegyezik a vásárlási és szolgáltatási feltételeinkbe. 
**Mindenki nyugalma érdekében diplomás pszichiáterek és/vagy pszichológusok a 
stáb részét képezik és folyamatosan monitorozzák az eseményt.  


