
 
 

 
com Bruce Lipton 

 
Ideias para promoção nas redes sociais e por e-mail 

 
Optin = Registo para o curso de introdução gratuito – A Biologia da 
Crença. 
 
Quem se regista no curso de introdução gratuito tem maior probabilidade de 
comprar o curso completo. 
 
Quem se regista para o curso gratuito através do teu link UTM é rasteado 
durante 60 dias. Se posteriormente comprarem o curso completo de 5 
capítulos, ganhas a comissão da venda. 
 
 
Redes sociais:  
 
Texto optin 1 
 
🚀 É o mestre da tua vida - Formação online gratuita com Bruce Lipton 😊  
 
👉 [inserir link]  
 
Tudo o que pensas que sabes sobre como os genes funcionam e o que fazem, 
sofreu uma completa revolução nos últimos anos. Estas novas descobertas 
mostram-te quão eficazmente podemos determinar as nossas próprias vidas. 
Não são os genes que determinam a nossa vida, a consciência pode influenciar 
os nossos genes!  



 
 
 
Regista-te aqui gratuitamente para a nossa Formação Online! 🙏 
 
Texto optin 2 
 
👉 Aprende nesta formação online com Bruce Lipton:  
 
✅ Porque tudo o que sabemos sobre genes sofreu uma revolução com as 
últimas descobertas científicas.  
✅ Porque não são os genes que determinam a tua vida, mas antes és tu que 
tens controlo sobre os teus genes e, como tal, sobre a tua vida física.  
✅ Como te tornares novamente o mestre da tua vida!  
 
Regista-te agora: 👉 [inserir link]  
 
 
Texto optin 3 
 
✅ Regista-te aqui gratuitamente para a nova formação online com Bruce 
Lipton!  
 
👉 [INSERIR LINK] 
 
O que novas investigações mostras tem um tremendo efeito na nossa vida e 
saúde: O teu bem-estar está nas tuas mãos! O teu ambiente, a forma como 
percecionas as coisas ao teu redor e o que vês são decisivos para isto! 🔬' 
 
👉 INSERIR LINK 
 

 

 



 
 
TEXTOS PARA FASE DE VENDAS DO CURSO COMPLETO 
 
Texto venda 1 

✅5 capítulos, 35 aulas, mais de 8.5 horas - "A Biologia da Crença", o curso 
online com Bruce Lipton! 🧬 
 

😊 Tudo isto está incluído no pacote do curso completo:  
 
✨Bruce Lipton - "A Biologia da Crença" Curso online com 35 excitantes aulas 
🔊Guia Áudio (em inglês)  
Todas as aulas existem também em ficheiros áudio. Desta forma, podes fazer 
download dos ficheiros para o teu telemóvel e ouvir em qualquer altura!  
📓 Livro de exercícios - Workbook com exercícios e sumários que te irão ajudar 
a integrar o conhecimento na tua vida diária.  
🎁 Vídeos Bónus Como participante do curso, terás também acesso exclusivo a 
muito conteúdo adicional que foram especialmente compilados para te ajudar 
a ter ainda mais apoio na tua jornada.  
 
👉 Vê os detalhes do conteúdo do curso aqui: [INSERIR LINK] 
 
 
Texto venda 2 
 
🎁 Bruce Lipton - "A Biologia da Crença" Curso online completo agora a um a 
preço especial! Sabes que podes testar o curso por 14 dias?  
 
😲 Se ainda não tiveres a certeza de que o curso é realmente certo para ti, 
experimenta durante 14 dias. Se não gostares, contacta-nos e devolvemos 💯  
 
Podes também escolher um plano de pagamentos, que te permite pagar em 
convenientes prestações.  
 
Tens questões? Contacta o nosso suporte e será um prazer aconselhar-te 
pessoalmente!  



 
 
 
Toda a informação sobre o curso e as tuas possibilidades de fazer parte dele 
aqui: 👉 [Inserir	Link]	
 
 
Texto venda 3 
 
✨ "A Biologia da Crença" Curso online com Bruce Lipton!  
 
Na formação online gratuita, já recebeste muito informação sobre o quão 
poderosos são os teus pensamentos! Gostavas de ir mais longe nesta nova e 
incrivelmente vasta área e integrar novas experiências na tua vida?  
 
😊 Neste curso completo passo-a-passo com Bruce Lipton, vais mais além e 
vais aprender como aprofundar este conhecimento e pô-lo em prática na tua 
vida diária! Os 5 capítulos do curso online têm os seguintes tópicos:  
 
✅ As nossas crenças moldam o nosso ambiente.  
✅ Tudo é energia: Como a física quântica está a virar o nosso mundo de 
cabeça para baixo  
✅ O mesmo em cima e em baixo: As leis da nossa biologia  
✅ Como mudar do papel de vítima para o papel de criador  
✅ Sai da matriz: domina o teu subconsciente.  
 
Podes reservar o teu lugar para este curso online agora, fazer parte dele desde 
o início e beneficiar da oferta especial! 👉 [Inserir	Link]	
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
E-mails:  
 
Texto optin 1: 
 

 
 
Olá %FIRSTNAME%, 
 
Já ouviste falar no Bruce Lipton? 
 
Ele atraiu particular atenção com a sua inovadora investigação sobre células 
estaminais na Universidade de Stanford. É autor de numerosos livros e a sua 
obra "A Biologia da crença" tem estado nas listas dos mais vendidos em todo o 
mundo. 
 
Queres mergulhar no mundo dos genes e descobrir o que estes resultados 
revolucionários da pesquisa de Bruce Lipton significam para a tua vida? 
 
Se respondeste sim, aproveita agora esta oportunidade e junta-te ao nosso 
curso gratuito online com o pioneiro no campo da biologia celular. 
 
O curso começa em 08.03.21 



 
 

 
 

Inscreve-te aqui [Inserir link] 
 
 
Será que nós humanos não somos nada mais do que escravos dos 
nossos genes? 
 
O que Bruce descobriu muda fundamentalmente a compreensão da saúde e o 
desenvolvimento da própria biologia humana! 
 
Tens o controlo, não és escravo dos teus genes 
 
Os resultados espantosos da investigação celular surpreenderam 
recentemente os cientistas e abriram as portas para novas abordagens em 
medicina e biologia. 
 
 
Bruce Lipton conseguiu provar que os genes podem ser controlados. E a forma 
de o fazer é algo a que se tem acesso direto: Através da tua consciência! 
 
 
Tudo o que pensas que sabes sobre o funcionamento e o papel dos genes foi 
completamente revolucionado nos últimos anos. 
 



 
 

 
 
Estas novas descobertas mostram o quão fortemente podemos determinar as 
nossas próprias vidas. Não são os genes que determinam a nossa vida, mas na 
realidade, nós vivemos influenciando os nossos genes. 
 
São os teus pensamentos e sentimentos, as suas opiniões e crenças que 
fornecem aos genes estímulos de acordo com os quais agem. 
 
Portanto, carregas a chave dentro de ti e determinas o desenvolvimento das 
tuas células - e de toda a tua vida física! 
 
Vais aprender como o teu destino está nas tuas próprias mãos. 
 
Clica no link, para garantires o teu lugar agora e descobre como podes 
influenciar os teus próprios genes e moldares a tua vida de modo a 
corresponder aos seus sonhos. 
 

Clica aqui para garantir o teu lugar neste curso 
gratuito online! [Inserir link] 



 
 
 
 
És o mestre dos teus genes! 
 
Por natureza, tens o poder de determinar quais dos teus genes tornam-se 
ativos e quais não. 
 
Descobre como ao te registares neste curso gratuito online com Bruce Lipton. 
 
Pela primeira vez disponível em português. 
 
Fico à tua espera! 
 
Cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Texto optin 2: 
 

 
 
Olá %FIRSTNAME%, 
 
Já faltam poucos dias até ao início do curso online gratuito com Bruce Lipton. 
 
 
Neste curso gratuito online Bruce Lipton vai-te ensinar: 
 
 

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

• Porque não são os teus genes que determinam a tua vida e como 
podes assumir o controlo sobre os teus genes e, portanto, sobre a 
tua vida física. 

• Como podes controlar novamente a tua biologia! 
 

 
 
 
 
 



 
 

Clica aqui para ver o vídeo! [inserir link] 
 

Bruce Lipton, Ph.D., é um pioneiro no campo da nova biologia e 
reconhecido internacionalmente pelas suas descobertas. Como biólogo 
celular, tem atraído particular atenção com a sua inovadora investigação 
sobre células estaminais na Universidade de Stanford. 
 
 
É autor de vários livros e o seu trabalho "A Biologia da Crença" tem estado nas 
listas de bestsellers mundialmente. Bruce Lipton é solicitado em todo o 
mundo pela sua forma única de combinar ciência e espiritualidade. No seu 
livro "A sabedoria das tua células", ele demonstra como a nova ciência da 
epigenética está a mudar a ideia de que a nossa existência física é determinada 
pelo nosso ADN de cabeça para baixo. 
 
Não percas esta oportunidade única! 
 

Clica aqui para te registares! 
 

 
Estou ansioso em começar esta jornada de descoberta contigo! 
 
Cumprimentos, 
 
PS: Esta é a tua última oportunidade de em conjunto chegarmos ao fundo dos 
segredos da vida. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Texto Venda: 
 
Olá %FIRSTNAME% 
 
O que é que fazes agora com toda esta nova informação que adquiriste? 
 
Como é que pomos isto em prática nas nossas vidas? 
 
Muitos dos nossos participantes já nos contactaram para saberem como 
devem prosseguir. 
 
Gostarias também de ir ainda mais ao fundo nesta nova e incrível matéria e 
integrar estas novas experiências na tua vida? 
 
Existe taaaanto para descobrir. 
 
Neste curso online [inserir link], vais receber as chaves para uma vida feliz e 
saudável. 
 
Estes cinco capítulos vão te levar numa viagem com destino a uma vida de 
autodeterminação: 
 
·       Como chegamos aqui: As nossas perceções moldam o nosso ambiente 
·       Tudo é novo: Como a física quântica virou o nosso mundo do avesso 
·       Como acima é abaixo: As verdadeiras leis que governam a nossa biologia 
·       Torna-te o criador: Evolui de vítima a criador 
·       Sai da matriz: Torna-te o mestre do teu subconsciente 
 
Se queres aprender técnicas e métodos práticos que te vão permitir 
influenciar os teus genes e levar-te a uma vida de autodeterminação, agora é o 
momento de começares a tua viagem. 
 
Juntamente com o Bruce Lipton, estamos a oferecer-te o curso completo mais 
procurado com todas as suas 35 aulas! [inserir link] 
 



 
 
Em mais de 9 horas de filmagens, Bruce Lipton guia-te através dos novos 
pontos de vista que vão transformar a tua vida. 
 

 
 

Clica aqui para saber mais! [inserir link] 
 

Oferta única de abertura apenas até 17 de Março	
 
Para celebrar a segunda apresentação do curso online, ficamos contentes por 
te presentear com esta oferta única: 
 
Apenas até ao dia 24 de Março, este curso online com o Bruce Lipton fica 
disponível por apenas 147€, em vez dos habituais 499€. 
 
Mas não ficamos por aqui: se te inscreveres neste curso até ao dia 17 de 
Março, também irás receber de forma gratuita os seguintes bónus: 
 
·       Bónus 1: Não stresses as tuas células - Bruce Lipton 
·       Bónus 2: Humano por Defeito - Gregg Braden 
·       Bónus 3: Crise causa Evolução - Bruce Lipton 
·       Bónus 4: Como a tua perceção molda o teu mundo - Bruce Lipton 
·       Bónus 5: A Física do Fluxo - Nassim Haramein 
·       Bónus 6: Entrevista exclusiva com Joe Dispenza e Gregg Braden 



 
 
 
O pacote completo faz parte do curso! E apenas até 17 de Março para a oferta 
de abertura de apenas 147€ 
 

Vê aqui o conteúdo do curso 
 

O curso inclui tudo isto para ti: 
 
·       Todas as 35 vídeo-aulas com o Bruce Lipton; 
·       Certificado de participação; 
·       Livro de exercícios; 
·       Acesso a todos os bónus exclusivos; 
·       Participação e interação com todos os participantes. 
 
Aproveita esta oportunidade única e participa nesta jornada para uma vida 
de autodeterminação. 

 
Clica aqui para saber mais! 

 
Espero ver-te lá! 
 
Melhores cumprimentos, 
 
 
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: 91 1749 138  
 


