
 
 

 
 

 

com Bruce Lipton 
 
 
 
 

 

Quem é Bruce Lipton? 
 
Bruce H. Lipton, Ph.D., é 
um pioneiro no campo da 
nova biologia e é 
reconhecido 
internacionalmente pelas 
suas conquistas em 
construir pontes entre a 
ciência e espiritualidade. 
Como Biólogo celular, 
trabalhou na University of 
Wisconsin Medical School 
e mais tarde atraiu 
atenção com a sua 
pesquisa pioneira sobre 
células estaminais na Stanford University. Ele é autor de 
vários livros e “A Biologia da Crença“ tem estado na listas 
de best-sellers pelo mundo fora. Em 2009, ele recebeu um 
prestigioso Goi Peace Prize (Japão) honrando a sua 
contribuição científica para um mundo mais pacífico. 



 
 

 
 

 
 
A estrutura do programa: 
 
A Younity Portugal vai publicar inicialmente um curso online gratuito com 
Bruce Lipton. Este curso de introdução tem 4 aulas, 1 vídeo bónus e 
também iremos dar a possibilidade de assistirem ao primeiro capítulo do 
curso completo gratuitamente por 48 horas.  
 
Segue-se o programa completo de 5 semanas – A Biologia da Crença. 
 
Como os participantes tem acesso ao curso: 
 
Durante a duração do curso de introdução enviamos um e-mail diário 
para quem se inscreveu com um link para a aula do dia. 
 
O que vamos aprender no curso de introdução: 
 

• Porque tudo o que sabemos sobre genes foi completamente 
revolucionado pelas últimas descobertas científicas. 

• Porque os teus genes não determinam a tua vida, mas como 
tens controlo sobre os teus genes e assim, sobre a tua vida 
física. 

• Como te podes tornar novamente o mestre da tua biologia! 
 
Tanto o curso de introdução como o curso completo vão estar 
disponíveis com legendas em português. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
O programa completo – A Biologia da Cura - tem 5 capítulos. Cada 
capítulo é disponibilizado gradualmente 1 vez por semana ao longo 
de 5 semanas na plataforma do curso (Kajabi). 
 
 
O que está incluído no curso – A Biologia da Cura:  
 
• 5 semanas de curso com 34 aulas e mais de 8.5 horas de 

conteúdo 
• Livro de exercícios 
• Mais de 6 horas de vídeos bónus: 

	
• Não estresses as tuas células – Bruce Lipton 
• Humano por Design – Gregg Braden 
• Crise causa evolução – Bruce Lipton 
• Como a tua percepção molda o teu mundo – Bruce Lipton 
• A física do fluxo – Nassim Haramein 
• Entrevista em vídeo exclusiva com Joe Dispenza e Gregg Braden 

 
 
 
O preço do curso – A Biologia da Cura é EUR €147; ou 4 prestações 
de EUR €37  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
O que vamos aprender no curso:   
 
A Biologia da Cura - O curso online que vai-te ajudar a 
retomar controle da tua vida e saúde!	
 
 
Capítulo 1- Como chegamos aqui: Entender o mundo à nossa 
volta 
Mergulha na história do mundo ocidental e na evolução das 
sociedades e reconhece como diferentes crenças moldaram as 
culturas em que nós humanos vivemos hoje. 
 
Capítulo 2 - Tudo é energia: O que a física quantum nos 
mostra 
Nesta aula, vamos analisar os pressupostos básicos da matemática e 
da física. Vamos aprender como a física quântica pode dar-nos uma 
visão completamente nova do mundo. Ganhamos uma compreensão 
de que temos a capacidade de nos curarmos a nós próprios. 
 
Capítulo 3 - O mesmo que acima, então em baixo: A verdade 
sobre a nossa biologia 
Vais ver como a energia afeta as reações químicas e como funcionam 
os processos biológicos. Fazemos isso ao analisar a forma como as 
próprias células funcionam. Vamos ver que não são os genes que 
controlam a saúde, mas sim algo sobre o qual se tem muito mais 
controle.  
 



 
 

 
 

Capítulo 4 - Está tudo no teu ambiente! Usar o poder da 
epigenética 
Descobre como o teu ambiente e a forma como te apercebes das 
coisas à tua volta determina a tua qualidade de vida e moldam a tua 
saúde. Vais perceber que és tudo menos uma vítima – na realidade, 
és o mestre da tua biologia! 
 
 
Capítulo 5 - Escapa do matrix! Torna-te o mestre do teu 
subconsciente… 
Na conclusão do curso, Bruce ensinar-te como programar o teu 
subconsciente para o utilizares e tornares-te o criador na tua vida. 
 
 
Datas importantes:   
 

• A promoção do curso de introdução começa no dia 22 de 
Fevereiro e tem duração de 2 semanas. 
• O curso de introdução tem início no dia 8 de Março 
• As vendas e promoção para o curso completo – A Biologia 
da Crença começa no dia 11 de Março 
• O curso completo – A Biologia da Crença tem início no dia 
15 de Março 

 
 
Perguntas frequentes sobre o programa de afiliados:   
 
• Qual é a comissão que ganho por cada venda do curso As 6 

Verdades com o Gregg Braden? 



 
 

 
 

          Por cada venda ganhas 30% de comissão menos IVA. 
 
• Como ganho comissão com um produto grátis? 

Cada utilizador que se regista no curso através do teu link UTM é 
rasteado por cookies e se comprarem o curso pago, irás 
automaticamente receber a tua comissão por essa venda através da 
elopage.  
 

• Ganho a minha comissão automaticamente? 
De acordo com a lei temos que dar um a garantia de 14 dias de 
dinheiro de volta, a tua comissão é finalizada quando esse período 
terminar e se o comprador não pedir um reembolso. 

 
• Como sou pago? 

No teu perfile de editor na elopage certifica-te que preenches os 
teus detalhes bancários e que apresentas os documentos 
necessários. Assim que a venda e que o período de garantia de 
reembolso terminou, a elopage automaticamente paga a quantia 
que ganhaste para a conta bancária que registaste.   

 
 
 

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: 00351/ 91 1749 138  
 


