
 
 

 
 

Curso de 8 semanas com Dr. Joe Dispenza 

Cura-te: O Poder da Tua Mente 
 
 
 
Cura-te: O Poder da tua mente 

 
Se acreditas, nem que seja só um pouco, 
que os teus pensamentos criam a tua 
realidade, o curso online do Dr. 
Dispenza, Cura-te: O Poder da tua 
Mente, vai-te levar desde acreditar até 
realmente viveres a tua realidade.  
 
Se estás pronto para criar um novo 
futuro, para ires além das tuas adições e 
estados emocionais negativos, 
começares a melhorar a tua saúde e a 
magnetizar tudo o que desejas na vida, Cura-te: O Poder da Tua Mente não só é 
o curso certo para ti, mas uma resposta a tudo o que já questionaste sobre o 
que realmente é possível nesta vida! 
 
 
O que vamos aprender no curso: 

1. Entender a ciência por detrás dos teus pensamentos e como os teus 
pensamentos criam a tua realidade. 

2. Ultrapassar hábitos indesejáveis, padrões e emoções reativas. 
3. Aprender o segredo da remissão espontânea. 
4. Aprender maneiras de reprogramar o teu cérebro para criar uma nova 

personalidade e uma nova realidade pessoal. 
5. Descobrir um método de meditação que muda o padrão das ondas 

cerebrais e permite-te aceder ao subconsciente para curar e criar a 
realidade que desejas. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Este curso do Dr. Joe Dispenza vai estar disponível dobrado em português e 
também em inglês com legendas em português. 
 
A Younity Portugal vai publicar inicialmente um curso de introdução grátis de 4 
dias. Neste curso de introdução, os alunos recebem diariamente um link de 
acesso aos vídeos do Dr. Joe Dispenza. 
 
Os tópicos das aulas são os seguintes:   
 

• Aquilo de que realmente és capaz 
• Do teu passado para teu futuro 
• O meu sinal para despertar 
• Define-te pela visão do teu futuro 

 
Como um bónus do curso de introdução, vamos também oferecer quatro aulas 
completas do módulo 6 do curso de 8 semanas, incluindo uma meditação de 45 
minutos. O acesso ao curso grátis acaba a 2 de Maio.   
  
Datas importantes:   

• Curso de introdução: 26 a 30 de Abril 2021 
• Inicio da promoção do curso de 8 semanas: 12 de Abril 2021   
• Inicio do curso de 8 semanas – Cura-te: O Poder da tua Mente: 3 de 
Maio 2021   
 
 

Quem é Dr. Joe Dispenza? O Dr. Joe Dispenza teve o seu reconhecimento 
como um dos investigadores no filme premiado "O que ...é que nós sabemos?" 
O filme foi lançado em 2004 e desde essa altura o Dr. Joe alargou e 
aprofundou o seu trabalho em vários aspetos. Os seus maiores interesses 
residem em se envolver com as mais recentes descobertas nas áreas da 



 
 

 
 

neurociência e física quantum, não só para nos curarmos de doença, mas 
também para criar uma vida feliz e com propósito. Joe está profundamente 
convencido que cada ser humano têm um poder inerente para alcançar o seu 
máximo potencial em todos os aspetos da sua vida. 
 
O que está incluído no curso:  
 

• Mais de 10 horas de aulas vídeo. 
• Vídeos bónus incluindo Alberto Violldo, Neale Donald Walsch, 
Gregg Braden e Bruce Lipton.  
• Ficheiros áudio - versão áudio das aulas descarregáveis.  
• Um workbook com exercícios práticos e sumários das aulas.  
• 3 meditações 

  
 
Preço do pacote do curso: O preço de desconto do curso até 4 de Maio é  
197 EUR (oferecemos também a opção de pagar em 4 prestações).  
 
 
Contacto para mais informações:  
 
Se tiveres alguma pergunta sobre o programa de afiliados, não hesites em me 
contactar.  
 
Patricia Braz - Younity Portugal, Gestora de Projeto  
Email: patricia@younity.one  
Whatsapp (mensagem): +351 91 1749 138  
 


