
 
 
 

Cura-te: O Poder da tua mente  
Dr. Joe Dispenza 

 
Ideias para promoção nas redes sociais e por e-mail 

 
Optin = Registo para o curso grátis. 
 
Quem se regista para o curso grátis inicialmente tem maior probabilidade de 
comprar o curso de 8 semanas.  
 
Quem se regista para o curso grátis através do teu link UTM é rasteado 
durante 60 dias. Se comprarem o curso de 8 semanas posteriormente, 
ganhas a comissão da venda. 
 
 
 
 
Redes sociais:  
 
 
Texto optin 1 
 
✅ Nesta formação online inicial "Cura-te! O Poder da Tua Mente", podes 
aprender como libertar-te dos hábitos e comportamentos do passado que 
governam a tua vida com Dr. Joe Dispenza. 🙏 
 
Adere agora gratuitamente! 👉 (inserir link)  
 
Na verdade, há duas formas de abordar as novas vidas: ou como vítimas das 
nossas vidas ou como criadores das nossas vidas. O Dr. Joe Dispenza está 
disponível em Portugal para te mostrar o poder dentro de ti que te permite 
mudar todos os aspetos da tua vida. Estás pronto para a tua jornada interior? 
💞 🧠 
 



 
 
 
 
 
 
Texto optin 2 
 
✅ Aprende as técnicas de meditação mais importantes nesta formação inicial 
online gratuita com o Dr. Joe Dispenza:  👉 (inserir link)  
Se continuares a pensar, agir e sentir da mesma maneira, a tua vida vai ficar 
exatamente na mesma.  
Aprende nesta formação inicial online gratuita como os teus pensamentos, 
sentimentos e hábitos têm impacto na tua vida e como podes superá-los para 
criar um novo futuro. Estás pronto para ser a melhor versão de ti? 💞 
 
 
Texto optin 3 
 
Não acreditas que podes mudar a tua realidade? 💫 
 
Este curso com o neurocientista de renome, Dr. Joe Dispenza, vai mudar a tua 
mente.  
 
Literalmente. 🧠 
 
Se não tens noção da capacidade da tua mente manifestar pensamentos no 
plano físico, agora pode ser uma boa altura para começar e descobrir como a 
tua realidade é o produto dos teus pensamentos e sentimentos.  
 
Na verdade, é simplesmente ciência. Neurociência e física quântica.  
 
Todas as vezes que temos um pensamento ou uma emoção, libertamos 
químicos. Se tivermos pensamentos positivos e emoções superiores, o nosso 
corpo liberta dopamina, que nos faz sentir bem e felizes.  
 
E se tivermos pensamentos negativos ou vivermos com medo, ansiedade e 
stress, o nosso corpo produz hormonas de stress, que podem prejudicar o 



 
 
corpo, e isso deixa-nos a sentir tão negativos como os nossos pensamentos.  
 
Dá que pensar... Os teus pensamentos criam a tua realidade pessoal!  
 
Todo e qualquer átomo é um conjunto de consciência para poderes 
experienciar a história que estás a viver. ✨ 
 
Começamos a atrair o que desejamos quando decidimos aceder à realidade e 
ao corpo através da mente.  
 
Queres experienciar mais alegria e amor na tua vida? Reprograma o teu 
cérebro, liga-te à composição genética 🧬 do teu corpo e vê como tudo 
começa a mudar na tua vida.  
 
Junta-te ao orador, autor e neurocientista Dr. Joe Dispenza neste curso GRÁTIS 
em ele nos guia através do poder das nossas mentes, corpo e alma. 
 
Regista-te para este curso aqui: 👉 
 
==>[inserir link] 
 
Texto optin 4 
 
Entende a ciência por trás dos teus pensamentos e como os teus pensamentos 
criam a tua realidade. 🧠💫 
 
 
Nunca houve melhor altura na história para aprender a reprogramar o teu 
cérebro e dar poder à tua mente - porque agora podemos prová-lo 
cientificamente!   
 
Gostaríamos de te convidar para um curso exclusivo que vai ser apresentado 
pelo autor, docente e neurocientista, Dr. Joe Dispenza, através da Younity 
muito em breve. 
 



 
 
Neste curso, ele vai mostrar-te como aceder ao subconsciente para mudares 
os padrões de ondas cerebrais e manifestares pensamentos em realidade. 
 
Sobre o curso: 
🧬 Quebra emoções e reações não desejadas 
🧬 Entende a ciência por trás dos teus pensamentos e como os teus 
pensamentos criam a tua realidade 
🧬Aprende formas de reprogramar o teu cérebro para criar uma nova 
personalidade e uma nova realidade pessoal 
 
Junta-te a nós neste curso transformativo GRATUITO onde exploramos alguns 
conceitos práticos e aplicações na ciência da mente humana 
 
Torna-te o alquimista da tua própria realidade. 🔮 
 
👉 Regista-te no curso aqui:  ==> [inserir link] 
 
 

Texto venda 1 
 
"Cura-te! O Poder da Tua Mente" com Dr. Joe Dispenza – O curso online de 8 
semanas 🚀 
👉 Com exercícios poderosos, meditações e ferramentas que podem 
aprofundar a tua consciência. Podes aprender a aceder ao teu potencial 
interior e criar novos resultados na tua vida!   
 
✅ Começa com mudanças para fortalecer o poder da mente e corpo, através 
da utilização de aplicações práticas e reflexões que podem mudar a tua 
realidade 
 
✅ Aprende mais acerca de crenças e hábitos inconscientes ao fazer exercícios 
escritos que te podem ajudar a superar as tuas limitações condicionais e 
adquiridas 
 
✅ Aprende a conexão ao campo quântico para melhorar a tua energia e ligar-



 
 
te às possibilidades da tua realidade para criar um novo futuro 
 
"O cérebro pensa, mas o coração sabe" – Dr. Joe Dispenza 
 
Regista-te para este curso aqui: 👉 
 
==>[inserir link] 
 
 
 
Texto venda 2 
 
 
🎁 "Cura-te! O Poder da Tua Mente", com Dr. Joe Dispenza – O curso online de 
8 semanas agora a um preço especial! 
Sabias que podes experimentar o curso durante 14 dias? 😲 
  
Se ainda assim não tiveres a certeza de que o curso seja realmente adequado 
para ti, FAZ O TESTE durante 14 dias. 
Se não for para ti, informa-nos e é feita a devolução 💯 
  
Podes também optar por um plano de pagamentos, que te permite pagar em 
prestações convenientes.  
  
Tens questões? Contacta o nosso apoio ao cliente e será um prazer aconselhar-
te pessoalmente! 
  
Toda a informação acerca do curso e das possibilidades de fazeres parte dele 
aqui: 👉 
 
==>[inserir link] 
 
 

 

 
 



 
 
E-mails:  
 
Texto optin 1: 
 
Já sonhaste com o que podias ser? 
 
Pode não acontecer com muita frequência na nossa vida quotidiana, mas, às 
vezes, há aqueles momentos em que paras e te perguntas: 
 
A minha vida é realmente aquilo que eu sonhei? Sou a pessoa que sempre quis 
ser? Estou a utilizar o meu potencial total ou há algo mais em mim que não 
estou a usar? 
 
A chamada de despertar 
 
Depois de um trágico acidente de trânsito, o Dr. Joe Dispenza fez estas 
questões repetidamente.  Decidiu que iria mudar a sua vida, usufruir de tudo 
ao máximo e viver o potencial total que a vida oferece! 
 
Mas o que lhe aconteceu naquela altura, acontece à maioria das pessoas: é 
incrivelmente difícil mudar a tua vida! Quebrar hábitos antigos parecia-lhe 
quase impossível, apesar de ele saber perfeitamente que não conseguiria 
mudar a sua vida sem isso! 
 
 
Formação inicial online com o Dr. Joe Dispenza completamente gratuita:  
reserva já o teu lugar! [inserir link] 
 
 
Estas experiências tiveram uma grande influência nele. Ele reparou cada vez 
mais que a maioria das pessoas ao seu redor queriam mudar alguns aspetos da 
sua vida, mas não conseguiam fazê-lo! Parecia que as pessoas estavam presas 
nos seus velhos hábitos. 
 
 



 
 
Como cientista, não podia largar este pensamento e começou a decifrar os 
segredos dos processos de mudança mentais, físicos e energéticos! 
 
 
Os resultados deste trabalho inovador são incríveis! Não apenas nós, humanos, 
somos capazes de atingir os nossos objetivos com relativa facilidade, como 
podemos também criar a vida nos nossos sonhos num período de tempo 
relativamente curto! O nosso corpo, mente e cérebro possui as capacidades 
que são necessárias para o fazer. Mas parece que ainda não aprendemos a 
utilizar o potencial total desta capacidade. 
 
 
O Dr. Joe Dispenza é hoje internacionalmente conhecido e os seus métodos 
estão a mudar o mundo. 
 
«Está cientificamente provado que o corpo consegue ser curado unicamente 
através do pensamento” – Dr. Joe Dispenza 
 
>> Reserva já o teu lugar [Inserir Link] 
 
Neste curso online completamente gratuito, o Dr. Joe Dispenza fornece uma 
visão sobre estas descobertas, baseada em anos de investigação. Com recurso 
a exemplos práticos e exercícios específicos, ele demonstra como podes 
começar a programar a tua mente e o teu corpo imediatamente para 
conquistar os teus objetivos pessoais! 
 
Com início a 23 de Novembro, podes assistir gratuitamente à formação 
online do Dr. Joe Dispenza. Pela primeira vez em português, começa um 
curso de formação online em que o Dr. Dispenza apresenta os seus métodos 
básicos. 
 
“O cérebro pensa, mas o coração sabe” – Dr. Joe Dispenza 
 
 
A nossa formação online começa a 26 de Abril e nela irás aprender a:  
 



 
 
 

o compreender a ciência por trás dos teus pensamentos e como estes 
podemos criar a tua realidade 

o quebrar reações e padrões emocionais indesejados 
o desaprender hábitos negativos do passado 
o eliminar comportamentos autodestrutivos 
o entender o segredo da remissão espontânea 
o render ao desconhecido para que te possas abrir a oportunidades 

positivas 
o enviar novas cargas magnéticas para atrair o que queres 
o aceder à tua mente inconsciente para alterar padrões de ondas cerebrais 
o perceber novas formas de religar o teu cérebro para criar uma nova 

personalidade e uma nova realidade pessoal 
o descobrir um método de meditação para aceder especificamente à tua 

mente inconsciente e para criar a realidade que desejas 
 
 
Reserva já o teu lugar gratuito [inserir link] 
 
 

Texto optin 2: 
 

%FIRSTNAME%, há algo que tenho de te dizer… 
 
Há cerca de dez anos, a minha vida mudou num segundo. Sabes aqueles 
momentos em que, em retrospetiva, tens a certeza de que: “Isto não pode ter 
sido uma coincidência!?" 
 
Para mim, os efeitos desse único momento ainda estão a moldar todas as 
áreas na minha vida… mesmo atualmente! Deixa-me contar-te o que 
aconteceu há 10 anos:  
 
Encontrei um vídeo!  
 
É um vídeo em que alguém que eu vi lá pela primeira vez, explicou porque é 
que os nossos pensamentos e emoções criam a realidade à nova volta. E 



 
 
sabes? Algo dentro de mim concordou com aquela mensagem – eu sabia que 
havia uma verdade profunda naquilo! Este homem intrigante do vídeo contou 
que tinha investigado cientificamente e aplicado o que os místicos têm vindo 
a dizer-nos há séculos – que temos o poder de curar e que somo criadores 
das nossas vidas! 
 
 
Baseado na sua sabedoria, criou um método possível de ser repetido e medido 
e que funciona para todos – um método que usa o poder da consciência para 
criar a vida que queres!  O nome desse cientista é Dr. Joe Dispenza.  
 
Depois de ver aquele vídeo, contactei o Dr. Joe Dispenza e convidei-o para vir à 
Suíça para dar workshops. Participei no primeiro workshop e, desde essa 
altura, fui a vários outros workshops dele. 
 
Posso dizer uma coisa: a minha vida mudou completamente! 
 
Este curso online com o Dr. Joe Dispenza começa no dia 26 de 
Abril! Clica aqui para reservar o teu lugar gratuito agora!		[Inserir	
Link] 
 
Hoje (e após dez anos de investigação, tomografias cerebrais e transformações 
pessoais), ele é o orador mais célebre no mundo que ensina como podes 
transformar a tua vida com métodos simples que toda a gente pode aprender!  
 
 
Come estes métodos e com as suas meditações, aprendi como me ligar à 
minha força interior e atingir com sucesso os sonhos da minha vida – e tudo 
isto se concretizou em apenas alguns anos! Ainda hoje, acho quase 
inacreditável com que precisão os meus pensamentos, sentimentos e desejos 
e sonhos se manifestaram no mundo externo!  
 
E foram estas experiências que me inspiraram a construir algo que pudesse 
atingir o maior número de pessoas possível e dar-lhes acesso a métodos como 
este!  
 



 
 
Neste vídeo-curso online, o Dr. Joe Dispenza partilha uma visão dos seus 
ensinamentos e técnicas, baseado em anos de investigação. Com recurso a 
exemplos práticos e exercícios específicos, ele demonstra como podes 
começar a programar imediatamente o teu corpo e mente para atingir os 
teus objetivos pessoais! 
 
Irás aprender:  
 

§ como o teu estado mental pode mudar a tua vida 
§ como fortalecer o teu campo eletromagnético 
§ como deixares os vícios físicos e emocionais de uma vida que não queres 

ter novamente 
§ como reprogramar os teus pensamentos 
§ como atrair um futuro novo e como te ligares a ele através da meditação 
§ como tornar os teus sonhos realidade ainda mais rapidamente 
§ como conectar com o campo universal de infinitas possibilidades 
§ como focar a tua energia na vida que realmente queres 

 
A partir de dia 26 de Abril, podes também seguir o curso online do Dr. Joe 
Dispenza gratuitamente. Pela primeira vez em português, é disponibilizado um 
curso online em que o Dr. Dispenza apresenta os seus métodos 
básicos. Está agora disponível com legendas em português pela primeira 
vez! É com muito entusiasmo que anseio ter-te connosco neste curso. 
 
>> Clica aqui para reservar agora o teu lugar gratuito no curso! 
[Inserir link] 
	
 
Não percas esta oportunidade de finalmente te tornares o criador da tua 
própria vida. 
 
 
Texto Venda 1: 
 
Olá %FIRSTNAME%  
 
Neste curso grátis com o Dr. Joe Dispenza, aprendemos maneiras de nos 



 
 
tornamos verdadeiramente supernaturais!  
 
E não, não funciona de um dia para o outro. Este processo que o Dr. Joe 
evoluiu ao longo de décadas de pesquisa científica, é fidedigno e rápido..., 
mas vais precisar de instruções e de orientação!  
 
E agora existe um modo único de receberes estas instruções exatas, descrições detalhadas e 
dicas práticas com facilidade no conforto da tua casa: 
 
 
O novo curso master de 8 semanas "Cura-te: O Poder da Tua Mente" com o 
Dr. Joe Dispenza começa no dia 3 de Maio. [Inserir link] 
 
“Todos os pensamentos carregam uma energia ou frequência. Muda os teus 
pensamentos e mudas a tua vida” – Dr. Joe Dispenza  
 
Neste curso, o Dr. Joe Dispenza fala sobre como controlar o caminho de 
moldar o teu futuro.  
 
Não importa se queres saúde, segurança, abundância, alegria ou experiências 
na tua vida, o processo é sempre o mesmo! 
 
Vamos explicar e pôr tudo em prática neste curso que começa no dia 3 de 
Maio! 
 
Neste curso vais aprender exatamente como: 
 
 

• Usar a arte e ciência da transformação e mudança. 
• Eliminar o medo do desconhecido, ansiedade e pensamentos negativos. 
• Curar o teu corpo e vida. 
• A usar as energias entre a esfera da matéria e energia, assim conectando o 

coração e a mente. 
• Aceder a um número infinito de dimensões e potenciais realidades. 
• Escolher o presente e o futuro que queres para a tua vida. 
• A usar meditação profunda para aplicar o conhecimento adquirido 

diretamente em te trabalhares e à tua vida. 



 
 
 
Características especiais deste curso: 
 
 

• Tu agora também podes seguir o Dr. Joe Dispenza em casa, aprender e 
experimentar novas técnicas diretamente dele. 

• Muito dos conteúdos deste curso de 8 semanas estão reservados para os 
participantes do seminário avançado. 

• Alguns dos vídeos neste curso online até foram gravados ao vivo no 
seminário avançado. 
 
Como participante no curso online grátis, preparamos algo muito especial 
para ti. 
 
>> Clica aqui para garantir o teu acesso agora e caminha para um novo 
começo. [inserir link] 
 
Reunimos um pacote único que não só te vai dar um curso, mas também 
material bónus para te ajudar a alcançar os teus objetivos ainda mais rápidos! 
 
Esperamos ver-te do outro lado! :-) 
 
 

Texto Venda 2: 
 

 
Só para te lembrar, %FIRSTNAME%! 
 
Que ainda podes segurar o teu lugar no curso avançado de 8 semanas com o 
Dr. Joe Dispenza a preço reduzido! 
 
Podes garantir o teu lugar por apenas 197€ em vez de 499€ [Inserir link] (ou 
pagar com facilidade em 4 vezes só 49,50€)! 
 
Vais também receber um pacote bónus completo. 
 



 
 
Se estás pronto para ter resultados rápidos e queres evitar os maiores 
obstáculos, podes agora segurar o teu lugar no curso avançado! 

 
 

O curso de 8 semanas: 
 
• Inclui um programa online de 8 semanas baseado em ciência. 
• Mostra-te como curar o teu corpo. 
• Explica a diferença entre o reinado da matéria e o reinado da energia. 
• Dá-te acesso a um número infinito de dimensões e realidades potenciais. 
• Ajuda-te a entender como escolher o presente e o futuro que desejas para a 

tua vida. 
• Oferece-te meditações profundas para pores em prática o conhecimento 

que adquiriste diretamente na tua vida. 
 
O que é especial neste curso avançado: 
 
• Podes agora ter a experiência com o Dr. Joe Dispenza online no conforto da 

tua casa e aprender novas técnicas diretamente dele. 
• Muito do conteúdo deste curso de 8 semanas estava previamente reservado 

pra participantes dos workshops avançados. 
• Alguns dos vídeos neste curso online foram até gravados ao vivo num 

workshop avançado. 
 
>> Agarra agora a tua oportunidade e junta-te a nós pelo preço especial! 

[inserir link] 
 
 
 
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  



 
 
 


