
 

  

  

Κάνοντας το Μυαλό σου Σημαντικό με τον 
Joe Dispenza  

 

Προσχέδια Κειμένων για δημοσιεύσεις στα Social Media  
  

Πριν ξεκινήσετε: Σημαντικές σημειώσεις  

- Να θυμάστε πως πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς σας 
συνδέσμους (UTM links), διαφορετικά δεν θα μπορούμε να εντοπίσουμε τις πωλήσεις που σας 
αναλογούν.   

- Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που παρέχεται στο κοινό επί πληρωμή 
μπορεί να διαφημιστεί μόνο από τις 29 Απριλίου μέχρι και τις 4 Μαΐου. Η κοινοποίηση 

δημοσιεύσεων που αφορούν το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πριν από αυτό το 
διάστημα απαγορεύεται ρητά από τους όρους χρήσης και συνεργασίας μας.  

- Να θυμάστε πως αν ένας ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο δικό σας UTM link και 
εγγραφεί στα δωρεάν μαθήματα, 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 στα δωρεάν μαθήματα, 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.  

    



 

  

  

Κείμενο 1 – Δωρεάν μαθήματα  

Στα δωρεάν μαθήματα του Dr. Joe Dispenza "Κάνοντας Το Μυαλό Σου Σημαντικό" θα μάθεις 
πώς να απελευθερωθείς από τις συνήθειες και τις συμπεριφορές του παρελθόντος που 

προσδιορίζουν τη ζωή σου 🙏 

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

Υπάρχουν δύο τρόποι που βιώνουμε τη ζωή μας: ως παθητικοί δέκτες ή ως δημιουργοί. Ο Dr. 
Joe Dispenza έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε την 
δύναμη που έχουμε να αλλάζουμε κάθε πτυχή της ζωής μας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι; 

🧠👇  

  

Κείμενο 2 - Δωρεάν μαθήματα  

Μάθε όλες τις τεχνικές διαλογισμού που σου προτείνει ο Dr. Joe Dispenza σε αυτά τα δωρεάν 

μαθήματα: 👉 ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link)  

Αν σκέφτεσαι, αισθάνεσαι και ενεργείς συνεχώς με τον ίδιο τρόπο, τότε η ζωή σου θα 
παραμείνει ακριβώς η ίδια. Στα δωρεάν μαθήματα του Dr. Joe Dispenza θα μάθεις πώς οι 
σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συνήθειες σου επηρεάζουν τη ζωή σου και πώς μπορείς να 
τα ξεπεράσεις δημιουργώντας ένα νέο μέλλον.   

Είσαι έτοιμος να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου; 💞  

    
  

Κείμενο 3 - Δωρεάν μαθήματα  

Δημιούργησε την νέα σου ζωή. Ξεκίνα από μέσα σου!  



 

  

 

Δήλωσε συμμετοχή στα δωρεάν μαθήματα 🎁 του Dr. Joe Dispenza και μάθε βήμα-βήμα πώς 

μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή, το σώμα ή την υγεία που θέλεις να έχεις ξεκινώντας με την 
αλλαγή εκ των έσω!  

Τα δωρεάν μαθήματα περιλαμβάνουν όλες τις τελευταίες διδασκαλίες, τις τεχνικές και τους 
διαλογισμούς που προτείνει ο Dr. Joe Dispenza και που έχει εφαρμόσει σε χιλιάδες 

ανθρώπους που παρακολουθούν τα σεμινάρια του.  

Ξεκινάμε στις 26 Απριλίου, δήλωσε συμμετοχή! ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM 
link)  

  

Κείμενο 4 - Δωρεάν μαθήματα  

Στα προχωρημένα σεμινάρια του Dr. Joe Dispenza με τίτλο "Κάνοντας το Μυαλό σου 
Σημαντικό" θα μάθεις πως να ξεπεράσεις τις συνήθειες και τις συμπεριφορές του παρελθόντος 
που καθορίζουν τη ζωή σου.   

Ξεκινάμε στις 26 Απριλίου, δήλωσε συμμετοχή! ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM 
link)     

  

Κείμενο 4 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

"Κάνοντας Το Μυαλό Σου Σημαντικό" με τον Dr. Joe Dispenza – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 8 εβδομάδων 🚀        

                                                                                                          
 👉 Με προχωρημένους διαλογισμούς, ασκήσεις και εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να 

εμβαθύνεις την συνειδητότητα σου και να μάθεις πώς μπορείς να προσεγγίσεις νέες 
δυνατότητες ώστε να δεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς στη ζωή σου!   



 

  

ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link)  

  

Κείμενο 5 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

"Κάνοντας Το Μυαλό Σου Σημαντικό" με τον Dr. Joe Dispenza – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 8 εβδομάδων 🚀   

 👉 Με προχωρημένους διαλογισμούς, ασκήσεις και εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να 

εμβαθύνεις την συνειδητότητα σου και να μάθεις πώς μπορείς να προσεγγίσεις νέες 
δυνατότητες ώστε να δεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς στη ζωή σου!   

✅ Θα ξεκινήσεις κάνοντας αλλαγές που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του μυαλού σου και 

εφαρμόζοντας τη γνώση σου στην καθημερινή σου ζωή   

✅ Θα μάθεις για την λειτουργία του ασυνείδητου νου καθώς και για όλες τις συμπεριφορές 

και τις αντιλήψεις που κρύβονται εκεί, ώστε να μπορέσεις να τις ξεπεράσεις και να τις 
εμποδίσεις να επηρεάζουν τη ζωή σου   

✅ Θα μάθεις πώς μπορείς να συνδεθείς στο κβαντικό πεδίο για να ενισχύσεις την ενέργεια 

σου και να προσεγγίσεις όλες τις δυνατότητες για μια νέα πραγματικότητα και ένα καινούργιο 
μέλλον "Το μυαλό νομίζει αλλά η καρδιά γνωρίζει" – Dr. Joe Dispenza  

Εξασφάλισε κι εσύ τη θέση σου στο πρόγραμμα 👉 ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM 
link)  

  

Κείμενο 6 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

Σε αυτά τα σεμινάρια θα μάθουμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τον ασυνείδητο νου μας 
προκειμένου να αλλάξουμε τα εγκεφαλικά μας κύματα και να κάνουμε τις σκέψεις μας 
πραγματικότητα.  

Περιεχόμενα του προγράμματος:  



 

  

 

 

 

🧬 Απελευθερώσου από ανεπιθύμητες συναισθηματικές αντιδράσεις και μοτίβα  

🧬  Κατανόησε την επιστήμη πίσω από τις σκέψεις σου και τον τρόπο που αυτές 

δημιουργούν την πραγματικότητα σου  

🧬 Μάθε πώς μπορείς να επανασυνδέσεις τον εγκέφαλο σου ώστε να δημιουργήσεις μια νέα 

προσωπικότητα και μια νέα πραγματικότητα  

Εξασφάλισε κι εσύ τη θέση σου στο πρόγραμμα 👉  ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας 

UTM link)  

  

Κείμενο 7 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

Είσαι έτοιμος να ζητήσεις κάτι περισσότερο από το παρελθόν σου;  

Είσαι έτοιμος να δεις την απόδειξη ότι η πραγματικότητα σου δεν είναι τίποτα άλλο πέρα 

από αυτό που δημιουργείς εσύ ο ίδιος; Αν η απάντηση σου είναι ναι:  

Δήλωσε συμμετοχή στο Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  του νευροεπιστήμονα Dr. 

Joe Dispenza, ο οποίος θα μας αναλύσει τη δύναμη του μυαλού μας και θα μας εισάγει στους 

προχωρημένους διαλογισμούς του   👉 ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM link)  


