
Ενεργειακή Θεραπεία 
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τον Alberto Villoldo 

Σημείωση: Να θυμάστε πως αν ένας ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο δικό σας UTM 
link και εγγραφεί στο δωρεάν Masterclass, τότε αν στο μέλλον αγοράσει το 
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (χωρίς να χρησιμοποιήσει κατ’ ανάγκη 
ξανά το δικό σας UTM link για την αγορά του) τότε εσείς θα λάβετε αυτόματα την 
προμήθεια που σας αναλογεί. Αυτό ισχύει γιατί μόλις ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ 
στον δικό σας προσωπικό σύνδεσμο και εγγραφεί στο δωρεάν Masterclass, τότε θα 
λάβει ένα cookie στη συσκευή του που ισχύει για 60 ημέρες. Έτσι, όταν προμηθευτεί 
το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα ξέρουμε πως ο αγοραστής προήλθε 
από το δικό σας cookie, άρα από τον δικό σας σύνδεσμο. 

 

Προσχέδια Κειμένων 

Κείμενο 1 – Δωρεάν Masterclass 

🙏 Σαμάνοι - Οι ειδήμονες του πνευματικού κόσμου. 

Σε αυτό το δωρεάν Masterclass με τον Dr. Alberto Villoldo θα μάθεις: 

✅ Πώς να αντιληφθείς και να εξαγνίσεις το Ενεργειακό σου Πεδίο 

✅ Πώς να χρησιμοποιήσεις τη συνειδητότητα σου έξω από το χώρο και τον χρόνο 

✅ Πώς να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου για υγεία, για μια καινούργια ζωή και ένα 
νέο κόσμο 

Δήλωσε συμμετοχή τώρα! 👉ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link) 

 

Κείμενο 2 – Δωρεάν Masterclass 

Εμείς δημιουργούμε τις συνθήκες για την υγεία μας 🧘 Όλα είναι αποτέλεσμα του 
τρόπου ζωής μας: Η σύνδεση μας με τη φύση, οι διατροφικές μας επιλογές, η 
πνευματικότητα μας, η δύναμη μας για συγχώρεση, οι πεποιθήσεις μας ✅ 

 



Οι Σαμάνοι το γνωρίζουν αυτό εδώ και 50.000 χρόνια, από τη στιγμή ξεκίνησαν τις 
έρευνες τους γύρω από τη θεραπεία. Στις χιλιετίες που μεσολάβησαν, κατάφεραν να 
αναπτύξουν τη γνώση τους γύρω από τον κόσμο, κατανοώντας καταστάσεις που 
σήμερα εξηγούνται μέσω της σύγχρονης Φυσικής 👨🔬  

👉 Μάθε περισσότερα για την αρχαία σοφία των Σαμάνων σε αυτό το δωρεάν 
Masterclass! ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link) 

 

Κείμενο 3 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

✅ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τον Alberto Villoldo - Δέκα διαδικτυακά σεμινάρια 
για την Ενεργειακή Θεραπεία 🤩💪 

Σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των Σαμάνων θα ανακαλύψετε τις τεχνικές της 
Ενεργειακής Θεραπείας. Στη δυτική επιστήμη, εξετάζουμε τα πάντα μέσα από το 
μικροσκόπιο. Μήπως όμως χάνουμε την μεγάλη εικόνα; 

👉 Ο Dr. Alberto Villoldo μοιράζεται μαζί μας την γνώση του σχετικά με τα εργαλεία 
των Σαμάνων. Εκτός από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ένα βιβλιόδετο οδηγό καθώς και πλούσιο μπόνους περιεχόμενο!  
ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link) 

 

Κείμενο 4 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τον Alberto Villoldo! Σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των 
Σαμάνων θα ανακαλύψετε τις τεχνικές της Ενεργειακής Θεραπείας. 

Εκτός από τα 10 εκπαιδευτικά σεμινάρια, θα λάβετε πρόσβαση και στις εξής 
συνεδρίες: 

✅ Τα Τσάκρα του Σαμανισμού 

✅ Το Νόημα της Ψυχής 

✅ Τα Ενεργειακά Πεδία 

Εξασφαλίστε τη θέση σας: ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link) 


