
 

 

 

 

Neale Donald Walsch 

 

Ideias para promoção nas redes sociais e por e-mail 

 

Optin = Registo para o curso grátis. 

 

Quem se regista para masterclasse tem maior probabilidade de comprar o 

curso completo.  

 

Quem se regista para a masterclasse gratuita através do teu link UTM é 

rasteado durante 60 dias. Se comprarem o curso completo posteriormente, 

ganhas a comissão da venda. 

 
 

 

 

Redes sociais:  

 

Texto optin 1 

 

Sentes-te frequentemente sobrecarregado pela negatividade, medo e turbulência da vida 

moderna? 🤔  

 
Se estás pronto para atingir um novo nível de auto-mestria, então convidamos-te a seguir 
Neale Donald Walsch numa masterclasse gratuita.  
 

🙏 ✅ Regista-te agora gratuitamente: INSERIR LINK 

 

 

 



 

 

Texto optin 2 

 
❤ Masterclasse gratuita com Neale Donald Walsch: Um deus que fala com as pessoas? 

Quem responde a todas as perguntas que as pessoas têm sobre a vida? Durante uma crise 
profunda na sua vida, o autor best-seller de renome mundial Neale Donald Walsch teve 
precisamente esta experiência. Nesta masterclasse de uma hora, podes aprender com o 
Neale como surgiram as suas mundialmente famosas conversas com deus.  
 
Também irás aprender acerca das mais incríveis mensagens e como podem enriquecer a tua 
vida de formas inesperadas.  
 
✅ Regista-te agora gratuitamente: INSERIR LINK 

 

 

Texto optin 3 

 

Um deus que fala com as pessoas? Quem responde a todas as perguntas que as pessoas 
têm sobre a vida? Descobre nesta masterclasse com Neale Donald Walsch:  

👉 Porque deus pode falar connosco. 

 👉 Porque não consegues fazer nada de errado na vida.  

👉 Porque as crises mais difíceis contêm as maiores lições.  

✅ Regista-te e adere gratuitamente: INSERIR LINK 

 

Texto venda 1 

 

Com os seus livros "Conversas com Deus", Neale já tocou a vida de milhões de pessoas em 
todo o mundo! Nos seus seminários, ele ajudou milhares de pessoas e viver uma vida cheia 
de profundidade, felicidade e conexão com estas mensagens!  
 
Este curso online é um dos cursos mais bem cotados de sempre pelos nossos participantes 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

 ✅ Obtém acesso ilimitado ao curso online completo. Aprende mais sobre o conteúdo 

completo do curso aqui: INSERIR LINK 
 

 

Texto venda 2 

 

 

Contamos contigo? ⏳ Vamos começar muito brevemente esta jornada com o Neale.  



 

 

 
💥 Juntos, iremos mergulhar profundamente nestes 10 princípios espirituais fundamentais 

que já mudaram as vidas de milhares de pessoas.  
 

🦋 Então, não percas esta oportunidade única e garante agora o teu lugar!  

 

🎁 Garante agora o teu preço especial:  

 
👉 INSERT LINK 

 

Texto venda 3 

 
 

🎁 Conversas com Deus – o curso online com Neale Donald Waslch onde ele ensina 10 

mensagens importantes na vida!  
 
Agora a um preço especial! Sabias que podes testar o curso durante 14 dias?  
 
😲 Se ainda não tens a certeza de que este curso é o certo para ti, EXPERIMENTA-O durante 

14 dias. Se não tiver sido a melhor escolha para ti, contacta-nos e devolvemos o valor 💯  

Podes também escolher um plano de pagamentos, que te permite pagar em confortáveis 
prestações.  
 
Questões? Basta contactar o nosso suporte e será um prazer responder-te! Toda a 

informação sobre o curso e as tuas possibilidades de fazer parte dele aqui: 👉 

 

 

 

 

 

E-mails:  

 

Texto optin 1: 

 

Olá %FIRSTNAME%, 
 
Já ouviste falar das "Conversas com Deus"? 
 
Se disseste que sim, deves conhecer o seu autor, Neale Donald Walsch, um homem com 
uma história tão cativante que inspirou a realização de um filme. 



 

 

 
Mas hoje não quero falar de Neale, mas sim da sua série de livros "Conversas com Deus," 
que mudou milhões de vidas ao longo das últimas décadas. 
 
Devo confessar que sou uma deles, a minha vida foi profundamente transformada pelos 
seus ensinamentos, que conheço e admiro há anos. Tivemos a alegria de organizar algumas 
palestras e seminários com ele e, com isso, não só nasceu uma boa relação profissional, mas 
também uma boa e valiosa amizade que nos permitiu materializar o projeto sobre o qual 
quero falar hoje. 
 

Conversas	com	Deus:	Masterclasse	gratuita	

	

Regista-te gratuitamente 

 
É um prazer apresentar-te o nosso projeto mais recente. Uma masterclasse de uma hora e 
meia completamente gratuita, na qual o Neale irá partilhar contigo mensagens profundas e 
a sua inspiradora história. 
 
Os ensinamentos de Neale Donald Walsch marcaram a minha vida e sinto-me feliz por 
poder partilhar contigo esta Masterclasse. Para desfrutar dela, basta clicares no botão em 
baixo e escolher a data e hora que preferires na nossa página de registo. 
 

 

 



 

 

Neale Donald Walsch: uma história de resiliência. 
 
 
Neale considera-se uma pessoa completamente normal. Quando ouvires a sua história, vais 
ver que ele não é muito diferente de nós. Como qualquer pessoa, ele passou por uma série 
de imprevistos na sua vida pessoal. Foi despedido do seu emprego, sofreu um sério acidente 
de carro e até teve de viver na rua por mais de um ano. 
 
Todas estas desafiantes experiências foram uma parte essencial do seu crescimento 
espiritual. Enquanto passava pelos piores momentos da sua vida, Neale perguntou a deus 
repetidamente porque tudo aquilo lhe estava a acontecer... até que algo verdadeiramente 
maravilhoso aconteceu! 
 
Para saber toda a história e mergulhar na sabedoria profunda de "Conversas com Deus", 
regista-te na masterclasse gratuita clicando no botão em baixo. 
 
A masterclasse resume os pontos mais importantes deste trabalho pelo próprio autor. 
Aprende acerca de: 
 
as mensagens mais importantes que deus revelou a Neale 
 

• como aprofundar a tua espiritualidade 
 

• expandir o teu conceito de deus 
 

• como aplicar estas mensagens no dia-a-dia 
 

uma nova visão sobre teologia 
 
 

Reserva o teu lugar 

 
"O mais importante não é com quem deus fala, mas quem está a ouvir." 
 
 
 

Texto Venda 1:	

 
Olá %FIRSTNAME%, 
 



 

 

Há algo incrivelmente especial acerca de ver o Neale Donald Walsch partilhar a sua história 
e as suas conversas com deus. Ficas como que hipnotizado e és atraído para as emoções 
puras que irradiam das suas palavras e da sua presença. Lembro-me que da primeira vez 
que assisti a esta masterclasse, não queria que ela acabasse, queria manter-me nessa bolha 
de esplendor. 
 
 
Desejo sinceramente que também tenhas sido tocado por estes ensinamentos e que tenhas 
conseguido ganhar mais conhecimentos sobre a natureza da nossa relação com deus. 
 
 
Em busca de verdades espirituais 
 
 
A sabedoria que Neale Donald Walsch transmite mostra-nos o quanto ainda há para 
explorar na busca por verdades espirituais e significados mais profundos. Para aqueles que 
ainda não conseguiram despertar o nível de ter verdadeiras conversas com deus, o caminho 
para alcançar tal objetivo pode ser avassalador e um pouco intimidante. 
 
 
Estou tão feliz por poder apresentar as Conversas com Deus de Neale Donald Walsch – 
Programa Online, que é especificamente concebido para nos dar alguma luz e orientação 
enquanto nos aventuramos pelo caminho do significado espiritual. O programa vai mais 
fundo nos ensinamentos das Conversas com Deus e os 10 princípios que mudam a vida. 
 

 

 

Quero saber mais 

 



 

 

Conversas com Deus – O Curso Online 

 

 
Os livros bestseller "Conversas com Deus", de Neale Donald Walsch, tem estado 
constantemente no topo de vendas por mais de 25 anos. O curso online pega nos seus 
ensinamentos e dá-lhes vida com uma nova experiência de aprendizagem. 
 
 
Em 10 aulas profundas e reveladoras, Donald Walsch irá fornecer conhecimentos sobre as 
mensagens mais importantes de Conversas com Deus, e, mais importante ainda, ensinar-te 
como podes começar a implementar esses ensinamentos na tua vida diária. Além destas 
mensagens de profunda sabedoria, irás também receber dicas práticas e exercícios que te 
irão ajudar a experienciar uma profunda transformação interior! 
 

 

Se queres mergulhar mais fundo nos 10 princípios das Conversas com 

Deus, temos uma oferta muito especial para ti até	29	de	Junho. 
 

 

Em	vez	dos	habituais	€499.00,	podes	garantir	o	teu	acesso	ao	curso	de	10	semanas	por	
apenas	€139	ou	em	4	prestações	de	€35	*esta	oferta	é	apenas	válida	por	alguns	dias*.	
 

 

 

Garante já o teu lugar! 

 

O que está incluído no curso online Conversas com Deus? 
 

	

• 10 aulas em vídeo com Neale Donald Walsch em inglês com legendas em português. 



 

 

• Um abrangente manual de trabalho para download que resume os ensinamentos 
chave que te irão permitir implementar os ensinamentos na tua vida do dia-a-dia. 

Ficheiros áudio para download que podes ouvir onde e quando quiseres. 
	

 

Material bónus especial 
 

 

Como parte deste curso online, vamos também disponibilizar mais de duas horas de 
fantásticos vídeos bónus engrandecer a tua jornada de sabedoria espiritual: 
 
 

• Masterclasse 

• Neale Donald Walsch – Masterclasse bónus 

• Conversas com deus na tua vida 

• Neale Donald Walsch – Quem está a ouvir? 

• Neale Donald Walsch – Fluxo 

• Neale Donald Walsch – O caminho para a paz 

• Anita Moorjani – Mensagem na Cimeira Heal 

• “Eckhart Tolle e Neale Donald Walsch à Conversa” 
 
 
Quando conseguimos, de facto, sentir e experienciar o impacto destas mensagens nas 
nossas vidas, começamos a perceber o verdadeiro potencial que elas têm. 
 

 

A	questão	não	é	com	quem	deus	está	a	falar;	a	questão	é	quem	está	a	escutar!	
 

 

Experimenta o curso sem qualquer compromisso! 
	

Ainda não tens a certeza se o curso é adequado para ti? Damos-te a oportunidade de 
experimentar o curso sem quaisquer riscos durante 14 dias! Se este curso não for ao 
encontro das tuas expectativas, podes dizer-nos dentro do prazo de 14 dias e devolvemos o 
valor pago. Basta entrar em contacto connosco e recebes o reembolso total do valor pago!  
 
 
Aqui, encontras informações adicionais e opções de registo: 
 
 

Experimenta o curso sem risco! 

 



 

 

 

 

 

Espero sinceramente acompanhar-te nesta profundo jornada. Como sempre, se tiveres 
quaisquer perguntas acerca deste curso, não hesites em contactar-nos e será um prazer 
esclarecer as tuas questões! 
 
Tudo de bom, 
 

 
 

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  

 


