
 
 

 
 

 
 
 
 

Sonho Corajoso 
 

A fim de dominar o teu 
verdadeiro poder de sonhar, 
vais aprender primeiro como 
acordar deste pesadelo 
coletivo em que todos nós 
atualmente vivemos! Vais 
aprender a estar totalmente 
desperto… mesmo enquanto 
dormes! 
 
Será aí então, quando vamos 
ser capazes de dominar o verdadeiro poder de sonhar! 
 
Se dominares o teu poder e capacidade de sonhar, podes sonhar 
com tudo o que quiseres, e isso tornar-se realidade! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Quem é Alberto Villoldo? 
 
Em meados dos seus 20 anos Alberto Villoldo era o mais jovem 
professor clínico da Universidade do Estado de São Francisco. Ele 
dirigia o Laboratório de Autorregulação Biológica, investigando como 
a medicina energética poderia mudar a química do cérebro. Um dia, 
no seu laboratório, Alberto percebeu que a sua investigação tinha de 
ficar maior em vez de menor, que estava a olhar para fora do lado 
errado do microscópio. Ele precisava de encontrar um sistema maior 
do que as redes neurais do cérebro. 
 
Alberto trocou o seu laboratório por um par de botas de caminhada 
e um bilhete para a Amazónia - determinado a aprender com 
investigadores cuja visão não se tinha confinado à lente de um 
microscópio, com pessoas cujo corpo de conhecimento abrangia 
mais do que o mundo material e mensurável que lhe tinha sido 
ensinado era a ÚNICA realidade. 
 
Espalhados pelos Andes e pela Amazónia estavam vários sábios ou 
"Guardiões da Terra" que se lembravam das formas antigas. Alberto 
viajou por inúmeras aldeias e aldeias e encontrou-se com dezenas de 
curandeiros, homens e mulheres. A falta de um corpo de 
conhecimento escrito significava que cada aldeia tinha trazido o seu 
próprio sabor e estilo para as práticas de cura que ainda sobreviviam. 
 
Durante mais de 10 anos, Alberto treinou com os curandeiros da 
selva. 
 
 



 
 

 
 

O que vamos aprender no curso: 
 
Aprende como acordar do pesadelo coletivo em que estamos a viver 
atualmente…e domina as antigas técnicas sagradas de sonhar o 
mundo que desejas! 
 
Aula 1 – O Primeiro Sonho: Amor 
Aula 2 – O Segundo Sonho: Segurança 
Aula 3 – O terceiro sonho: Morte 
Aula 4 – Despertar 
Aula 5 – Crescer 
Aula 6 – Aparecer 
Aula 7 – Domínio do tempo 
Aula 8 – Yoga xamânico dos sonhos 
Aula 9 – Mensagem dos sonhos 
Aula 10 – Sonhar o mundo até se tornar realidade 
 

A estrutura do programa: 
 
Este curso do Alberto Villoldo vai estar disponível em português e 
também em inglês com legendas em português. 
 
A Younity Portugal vai publicar inicialmente uma Masterclass 
gratuita que pode ser agendada para a hora e data mais conveniente. 
A opção de comprar o programa completo de 10 aulas é dado desde 
o momento em que assistem à Masterclass.  
 
A promoção do curso vai ter uma duração de 4 semanas, com início a 
3 de Maio. 
 



 
 

 
 

O programa completo tem 10 aulas (2.5 meses)  
Cada aula é disponibilizada na plataforma do curso (Kajabi) a cada 3 
dias 
 
O preço do curso é EUR €197; ou 4 prestações de EUR €50  
 
Datas importantes:   

• Masterclass disponível a partir de 10 de Maio 
• Inicio do programa completo de 10 aulas – Sonho 
Corajoso: 24 de Maio  
•  

O que está incluído no pacote completo do curso:  
 

• 10 aulas com mais de 5 horas de conteúdo. 
• 5 Vídeos bónus e 2 gravações de chamadas ao vivo com 
Alberto Villoldo com mais de 6 horas de conteúdo 
• Um workbook com exercícios práticos e sumários das 
aulas.  
• Um diário pessoal de sonhos para registo os sonhos, 
analise e acompanhamento o do progresso neste diário! 
• Versões áudio das aulas descarregáveis 
• 2 sessões ao vivo de coaching em grupo 
O programa do curso inclui 2 chamadas online ao vivo 
com um Professor Mestre da Four Winds Faculty, onde 
os participantes podem tirar as suas dúvidas. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

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): 91 1749 138  
 


