
 
 

 
 

Ideias para promoção nas redes sociais e por e-mail 
 
Optin = Registo para a masterclass. 
 
Quem se regista para a masterclass tem maior probabilidade de comprar o 
curso completo. 
 
Quem se regista para a masterclass grátis através do teu link UTM é rasteado 
durante 60 dias. Se comprarem o curso completo de 10 aulas posteriormente, 
ganhas a comissão da venda. 
 
 
Redes sociais:  
 
Texto optin 1 
 
✨ Sonho Corajoso com Alberto Villoldo Conheces a antiga técnica xamânica de 
sonhar com os olhos abertos?  
👉 INSERT LINK  
Os teus sonhos conseguem ter o poder de moldar esta realidade! Alberto 
Villoldo estudou estas técnicas ao longo de muitas décadas com mestres 
xamãs e curandeiros nos Andes e ele próprio as aprendeu.  
🎁 Nesta masterclass gratuita, Alberto Villoldo transmite-te este conhecimento 
antigo e mostra-se como aproveitar o verdadeiro poder do sonho.  
✅ Mergulha no teu fascinante e poderoso mundo dos sonhos! Regista-te 
agora nesta formação inicial gratuita e garante o teu lugar: INSERT LINK 



 
 
 
 
 
Texto optin 2 
 
Sonha com os olhos abertos! Isto significa reconhecer o verdadeiro poder do 
teu mundo dos sonhos e, como tal, re-sonhar a realidade.  
 

🙏 Esta sagrada técnica antiga tem sido protegida e mantida em segredo por 
gerações pelos xamãs, para a preservar para a humanidade, para a qual 
chegaria um tempo em que precisaria destas técnicas para criar paz!  
Esse tempo agora chegou! Alberto Villoldo, médico antropólogo de formação, 
conseguiu estudar com os xamãs por muitas décadas e aprender esta técnica.  
 
🎁 Nesta nova masterclass, Alberto Villoldo partilha o seu conhecimento 
adquirido contigo e mostra como aproveitar o verdadeiro poder do sonho. 
Regista-te agora e garante o teu lugar: 👉 INSERT LINK 
 
 
Texto venda 1 

 
❤ Junta-te a Alberto Villoldo numa jornada para conhecer mestres xamãs, o 
seu trabalho e a sua visão sobre o mundo!  
 
🌎 Sonho Corajoso – O curso online em 10 passos!  
 
✅ Como participante, recebe os sábios ensinamentos, exercícios, instruções e 
meditações neste curso online. Terás acesso exclusivo a todo um pacote de 
recursos que te podem ajudar a atingir o teu objetivo mais rapidamente e a 
mergulhar mais profundamente no mundo dos xamãs. Obtém acesso ilimitado 
a todo o conteúdo a um preço especial: INSERT LINK 
 
 
 
 



 
 
Texto venda 2 
 
🙌 O curso online em 10 passos completo "Sonho Corajoso" com Alberto 
Villoldo: Através das práticas de yoga xamânico dos sonhos, podes aprender a 
receber e a perceber as mensagens que te são oferecidos nos teus sonhos.  
 
🔮 Como participante deste curso online, vais aprender exercícios práticos e 
meditações transformativas que te podem ajudar a chegar aos teus objetivos 
mais rapidamente e a mergulhar mais fundo no mundo dos xamãs. Toda a 
informação acerca do curso e da possibilidade de fazeres parte dele, aqui:  
👉 INSERT LINK 
 

 

 
E-mails:  
 
Texto optin 1: 
 
Olá %FIRSTNAME%, 
 
Deixa-me fazer-te uma pergunta importante: já estás a escrever o teu 
livro dourado? 
 
De acordo com as Xamãs dos Andes, chegamos ao mundo com dois 
livros: 
 
Um dourado e outro prateado. 
 
O livro prateado já está escrito, mas o dourado está vazio. 
 
Passamos grande parte das nossas vidas a estudar, editar e a seguir o 
livro que já está escrito, a viver de acordo com o que consta das suas 
páginas. 
 
 



 
 
Mas conta a lenda que chega um momento nas nossas vidas em que 
temos de pousar o livro prateado e começar a encher o nosso próprio 
livro: 
 
O teu livro dourado! Um guião para a TUA vida. 
 
 
Tens de parar de seguir as histórias e os sonhos das outras pessoas e 
começar a escrever a tua própria história. A história da tua vida, o guião 
da tua própria vida! 
 
 
Este é o momento em que começas a assumir a responsabilidade pelo 
que acontece no teu mundo, deixas de ser apenas alguém que procura e 
tornas-te naquele que traz verdade para o mundo! 
 
 
Na nossa sociedade moderna ocidental, esquecemo-nos dos rituais de 
passagem que nos costumavam dizer quando era o momento de 
colocar de lado um livro e pegar no novo. 
 
 
Já não temos os anciãos para nos mostrar como escrever o nosso 
próprio livro dourado… como fazer da nossa história realidade… 
 
 
…por isso, acontece que, em vez de tornarmos os nossos próprios 
sonhos em realidade, passamos as nossas vidas presos no sonho de 
alguém... 
 
... num estado que os Xamãs chamam de o ‘pesadelo coletivo.’ 
 
Alberto Villoldo é médico antropólogo e estudou durante muitos 
anos com mestres Xamãs e curandeiros nos Andes e com os 
últimos Incas! 
 
 



 
 
Lá, foi introduzido às antigas técnicas sagradas do sonho 
xamânico. Estas técnicas têm sido preservadas e mantidas em segredo, 
para nos serem transmitidas apenas quando a paz tiver de ser trazida 
de volta ao mundo. 
 
A arte de sonhar o mundo em realidade: a Masterclasse GRATUITA 
 
Os Xamãs sempre souberam do nosso poder escondido – estamos 
constantemente a sonhar este mundo em realidade! Os teus sonhos 
têm o poder de criar uma nova realidade. 
 
Nesta Masterclasse gratuita, vais descobrir o verdadeiro poder dos 
nossos sonhos e aprender a usá-los para ti e para o bem de todo o 
mundo. 
 
Para dominares o teu verdadeiro poder de sonhar, vais aprender como 
despertar deste pesadelo coletivo no qual estamos todos a viver 
atualmente! 
 
Vais aprender a ficar totalmente desperto, mesmo quando estás a 
dormir. 
 
Só então serás capaz de controlar o verdadeiro poder dos sonhos! 
 
AGORA podes garantir o teu lugar e participar 
nesta Masterclasse exclusiva completamente gratuita. 
 
 

Inscreve-te agora grátis! 
 
Alberto estudou os rituais, as histórias e as técnicas das 
Xamãs, primeiro como cientista e, mais tarde, como estudante dos 
mestres Xamãs. 
 
 
Durante 30 anos viveu, estudou e aprendeu na Amazónia e nas 
regiões Andinas. 
 



 
 
Nesta masterclasse gratuita, vou partilhar contigo as técnicas 
sagradas que Alberto aprendeu durante os muitos anos que passou 
com os Xamãs. Também vais aprender: 
 
 

• Sonhar este mundo em realidade 
• Sonhar a tua vida e a tua saúde em realidade 
• Acordar do pesadelo dos outros e tornares-te um sonhador dos 

teus próprios sonhos 
• Testemunhar o verdadeiro poder dos teus sonhos 
• Aprender a atingir todos os teus objetivos através de técnicas 

de sonhos 
 
Mergulha neste fascinante e poderoso mundo xamânico dos 
sonhos nesta masterclasse NOVA e completamente gratuita! 
 

Garante agora o teu lugar! 
 
Estou ansioso por te ver participar connosco!	
 
 
Atentamente, 
 
 
Texto optin 2: 
 

Olá %FIRSTNAME%, 

 
De uma forma ou de outra, já todos experienciamos isto: o que começou como uma 

oportunidade de sonho, eventualmente, terminou como um dos maiores pesadelos. 

 
A parceria perfeita que nos deu meses ou anos de felicidade, aos poucos tornou-se 

numa relação da qual não conseguimos escapar. Ou um trabalho de sonho que foi 



 
 

perdido de repente, lançando-nos para o pesadelo de insegurança.   
 
Instintivamente, nunca entraríamos em qualquer cenário que se pudesse tornar num 

pesadelo, mas o problema é que, a não ser que estejamos conscientes daquilo que 

torna os nossos sonhos em pesadelos, vamos continuar a caminhar de bom grado até 

eles. 

 

 
Para manifestar um mundo cheio de paz, beleza, saúde e auto-realização, 

precisamos de acordar de três grandes pesadelos: amor, segurança e imortalidade. 
 
Estas três categorias podem não parecer pesadelos, mas, em breve, irás aprender, na 

nossa Masterclasse gratuita, a Arte de Sonhar o Mundo em Realidade com o Dr. Alberto 

Villoldo, como o não entendimento destes conceitos, os torna em pesadelos no nosso 

dia-a-dia. 

 
De forma a despertar o nosso potencial total como seres humanos, precisamos parar 

de evitar os pesadelos que enfrentamos. Precisamos de estar CONSCIENTES dos 

pesadelos, DESPERTAR deles e começar a CRIAR os nossos próprios sonhos. 
 

Reserva agora o teu lugar! 
 
 
Não Podemos Mudar Aquilo de que Não Estamos Cientes! 
 
Guiada pela sabedoria antiga transmitida pelos Xamãs, esta 
masterclasse perspicaz vai-nos ajudar a despertar dos pesadelos que 
enfrentamos nas nossas vidas e começar a manifestar uma vida cheia 
de paz, saúde e abundância. Fomos criados para este mesmo propósito. 
 
Para além destes três pesadelos dos quais podemos 
acordar, nesta masterclasse vais aprender também a: 



 
 
 

• Sonhar este mundo em realidade 
• Sonhar a tua vida e a tua saúde em realidade 
• Acordar do pesadelo dos outros e tornares-te num sonhador 
• Testemunhar o verdadeiro poder dos teus sonhos 

 
 

Não percas esta oportunidade única com tempo limitado! 
 
 
Junta-te a milhares de estudantes de todo o mundo que estão numa 
missão de se melhorarem e ao mundo através da poderosa sabedoria 
xamânica antiga! 
 
Por tempo limitado, vamos oferecer a Masterclasse de Alberto 
Villoldo, A Arte de Sonhar o Mundo em 
Realidade em PORTUGUÊS completamente grátis. 
 
 
A Prática da Quietude Profunda 
 
 
Como parte destes ensinamentos maravilhosos, também te vamos 
mostrar uma prática xamânica poderosa, que te pode ajudar a encontrar 
esse lugar de quietude profunda, onde podemos sonhar o mundo em 
realidade. 
 

Regista-te agora GRÁTIS! 
 
Estamos ansiosos para que te juntes a nós nesta jornada poderosa! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Texto Venda: 
 

Começa a viver os teus sonhos - NOVO curso online em 10 passos 
 

Já na Segunda-Feira 24 de Maio de 2021, vamos começar um processo de 10 

passos todos juntos, que, gradualmente, te vai introduzir às técnicas sagradas e 

antigas que te vão permitir sonhar o teu mundo até se tornar realidade! 

 

Sonho Xamânico – eis o que obténs como participante desta experiência online: acesso 

exclusivo a um conjunto de recursos que te ajudam a alcançar os teus objetivos mais 

rapidamente e te mergulham profundamente no mundo das Xamãs. 

 
 

• Curso online com 10 capítulos de conhecimentos sábios, incluindo 

exercícios, instruções e meditações. 
• Um áudiobook para descarregar – ouve o teu curso onde e 

quando quiseres! 
• Um livro de exercícios do curso com exercícios, informação 

adicional e resumos. 
• O teu Diário de Sonhos pessoal – para registares os teus sonhos. 
• Documentário: Xamã, Curandeiro, Sábio – Aprende como os 

Xamãs veem o mundo. 
• Vídeo “Cultiva um novo corpo” de Alberto Villoldo. 
• Vídeo Bónus “Iluminação dos Chakras” por Alberto Villoldo. 
• Vídeo Bónus “Fusão com a tua natureza infinita”. 
• Resgate de Alma – vê a prática xamânica do resgate de alma. 
• E claro, Chamadas ao Vivo com um assistente 

de Alberto Villoldo – para te ajudar no percurso. 
 



 
 

Queres saber mais, clica aqui! 
 

Estaremos contigo a cada passo do caminho, com técnicas, meditações 
profundas e exercícios práticos. 
 
Durante as chamadas ao vivo, terás a hipótese de receber respostas às 
tuas perguntas e contribuir com sugestões. Também podes trocar 
conhecimentos com outros estudantes e receber aconselhamento 
direto de como sobrepor qualquer obstáculo ao longo do caminho. 
 

Clica aqui e começa a tua jornada! 
 

Atenção: O preço especial de 197€ é apenas válido até 17 de maio de 
2021. Depois disso, o pacote custará 499€! 
 
Hoje é um dia perfeito para embarcar na tua jornada! 
 
Com os 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 (mensagem): 91 1749 138  
 


