
 
  

KEAHAK:  

Spiritul în Experiență și Energia în Mișcare  

1 iulie 2020 – 30 iunie 2021 

 

Keahak X sumar: 

 

• Durata: 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021 

• Acces: Este necesară completarea formularului de aplicare (derulați în jos 

pentru link) 

• Preț: $1200 pentru prima participare, $900 pentru absolvenții de Keahak  

• Limbi: Engleză cu traducere audio în franceză, germană, japoneză, coreeană, 

română, rusă și spaniolă. Aceste traduceri nu sunt simultane și ar putea dura 

câteva zile până când devin disponibile în Casa Keahak-ului. 

 

ANUL KEAHAK 

Keahak este o călătorie cu durata de un an. De două ori pe lună, participanții la 

Keahak se conectează prin internet în Casa privată a Keahak-ului. După un scurt 

bun venit din partea lui Geoff și a Lindei, Linda ghidează respirația în timp ce 

Geoff se pregătește pentru a face channel pe parcursul întregii sesiuni de 45 – 70 

de minute cu Adamus sau, uneori, St. Germain. Acestea, sesiunile numai audio, 

sunt înregistrate și disponibile participanților la Keahak pentru transmitere online 

în orice moment după ce au devenit disponibile. 



În plus față de sesiunile bi-lunare, Dr. Douglas Davies (cunoscut ca Dr. Doug) și 

Linda Hoppe găzduiesc un program lunar online numit Living in Keahak (Trăind în 

Keahak) în care discută și revăd sesiunile recente Keahak. Dr. Doug are o abilitate 

intuitivă extraordinară care, combinată cu vibrantul său simț al umorului, oferă un 

nivel profund și practic de înțelegere a channel-urilor Keahak ale lui Adamus.  

Living in Keahak este de asemenea înregistrat, așa că puteți să-l ascultați oricând.  

NOTĂ: Programul Living in Keahak va fi disponibil numai în Engleză. 

 

Preț Prima dată în Keahak Absolvenți Keahak 

Cost anual $ 1200 $ 900 

Opțiuni de plată 

  Prima dată în Keahak Absolvenți Keahak 

1. O singură plată -> $1200 la înregistrare $900 la înregistrare 

2. Șase plăți -> 6 plăți de $200 6 plăți de $150 

 

IMPORTANT -  

Plățile din programul cu mai multe plăți nu sunt returnabile și NU SUNT 

automate; va trebui să faceți fiecare dintre acele plăți manual până la 

data indicată. O plată neefectuată până la data limită poate rezulta în 

interzicerea accesului la programul Keahak X. Vă sugerăm să vă stabiliți o 

notificare în (programul de) calendar.  

 

Cel puțin trei (3) plăți vor trebui efectuate până la 15 iunie 2020 înainte să 

puteți avea acces la program. 

 

CCEC politica de renunțare: 

Toate plățile sunt nerambursabile.  

 

Program: 

• Aplicațiile sunt acum acceptate 



• După ce aplicația dumneavoastră a fost transmisă, veți primi un link prin email 

pentru a vă alege opțiunea de plată și pentru a vă finaliza înregistrarea 

 

Limba: 

Toate sesiunile sunt în Engleză cu traducere audio în franceză, germană, 

japoneză, coreeană, română, rusă și spaniolă a channel-urilor cu Adamus. 

 

NOTĂ: Nu există nicio traducere scrisă a channel-urilor. 

De aceea este necesară o bună înțelegere a limbii engleze vorbite, dacă nu 

este disponibilă nicio traducere în propria dvs limbă. 

 

Aplicație 

 

APĂSAȚI AICI pentru a aplica pentru KEAHAK X 
 

Nu sunt necesare plăți până când aplicația dvs este acceptată. 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați keahak@crimsoncircle.com 

 

https://www.surveygizmo.com/s3/5525704/Keahak-X-Agreement-and-Release-Romanian
https://www.surveygizmo.com/s3/5525704/Keahak-X-Agreement-and-Release-Romanian
mailto:keahak@crimsoncircle.com

