
 

 

 

 

 

 

 

Conversas com Deus 

 

Um deus que fala com as 

pessoas? Quem responde a todas 

as perguntas que as pessoas têm 

sobre a vida? Durante uma 

profunda crise pessoal, o autor 

bestseller mundial Neale Donald 

Walsch teve exatamente esta 

experiência. Nesta masterclasse 

de uma hora, irás aprender de 

Neale como surgiram as suas 

mundialmente famosas 

conversas com deus. Também 

vais aprender sobre as mais 

incríveis mensagens e como elas podem enriquecer a tua vida de formas 

inesperadas. 

 

Vais experienciar: 

• Porque deus pode falar com todos nós. 

• Porque não podes fazer nada errado na vida. 

• Porque as crises mais graves contêm as maiores lições. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quem é Neale Donald Walsch? 

 

Neale Donald Walsch é um embaixador moderno da espiritualidade, cujas 

palavras tocam o mundo de uma forma especial. Neale dedicou grande parte 

da sua vida à sua carreira profissional. Começou a sua carreira numa grande 

estação de rádio. Mais tarde, trabalhou como repórter e publicista. Depois, 

desastres pessoais mudaram a sua vida do avesso: a sua casa, com todas as 

suas posses, sofreu um incêndio em que Neale perdeu tudo, partiu uma 

vértebra do pescoço num acidente grave de carro e o seu casamento acabou. 

A partir desse momento, Neale viveu numa tenda na rua, sem qualquer 

rendimento fixo, sem poupanças e sem esperança. Naquelas circunstâncias, 

Neale teve uma profunda experiência mística que pôs a sua vida num novo 

caminho. Essa experiência foi a fundação que deu origem às "Conversas com 

Deus". Atualmente, Neale é autor de numerosos livros sobre espiritualidade e 

as suas aplicações na vida do dia-a-dia, incluindo os livros bestseller "Conversas 

com Deus". Disponíveis em todo o mundo, os primeiros cinco livros "Conversas 

com Deus" ficaram no topo da lista de bestseller do New York Times. 

"Conversas com Deus - Volume I" manteve-se no topo de vendas por mais de 

dois anos e meio. A sua série de "Conversas com Deus" inspirou milhões de 

pessoas em todo o mundo a fazer mudanças significativas nas suas vidas. 

 

 

O que vamos aprender no curso: 
 

Junta-te a nós na busca de uma iluminação superior ao mergulhar mais fundo 

nos 10 incríveis princípios de “Conversas com Deus”. Neste curso único, 

Neale Donald Walsh irá guiar-nos através destes princípios que mudam a 

vida com ensinamentos claros, detalhados e práticos. 

Pela primeira vez, um curso online de Neale Donald Walsch está disponível 

com legendas em português! 

 



 

 

 

Os 10 princípios que vamos aprofundar neste curso online: 

 

Aula 1 – Somos todos um só 

Aula 2 – Há o suficiente 

Aula 3 – Não há nada que tenhas de fazer 

Aula 4 – Não há certo ou errado 

Aula 5 – A tua vida não é sobre ti 

Aula 6 – O paradigma ser-fazer-ter 

Aula 7 – A lei dos opostos 

Aula 8 – Os cincos níveis de falar a verdade 

Aula 9 – A morte não existe 

Aula 10 – O verdadeiro significado da vida 
 

A estrutura do programa: 
 

Este curso do Neale Donald Walsch vai estar disponível 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 3 semanas, com início a 6 de 

Junho. 

 

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 €139; ou 4 prestações de €35  
 

 

 



 

 

 

Datas importantes:   

 

Masterclass disponível a partir de 6 de junho 

 

Inicio do programa completo de 10 aulas: 27 de Junho  
 

O que está incluído no pacote completo do curso:  

 

• 10 aulas com mais de 5 horas de conteúdo. 

• Vídeos bónus com mais de 4 horas de conteúdo 

• Um workbook com exercícios práticos e sumários das aulas.  

• Versões áudio das aulas descarregáveis (em inglês) 

• Certificado de participação 

 

 

 

Contacto para mais informações:  
 

Se tiveres alguma pergunta sobre o programa de afiliados, não 

hesites em me contactar.  

 

Patricia Braz - Younity Portugal 

Email: patricia@younity.one  

 
 


