
Η Βιολογία της Πεποίθησης 
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τον Bruce Lipton 

Σημείωση 1: Οι πωλήσεις για το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 
Bruce Lipton ξεκινάνε την Πέμπτη 11 Μαρτίου. Απαγορεύεται η δημοσίευση παντός 
τύπου αναρτήσεως ή μηνύματος στο κοινό σας σχετικά με το Ολοκληρωμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πριν από αυτή την ημερομηνία. Μέχρι τις 11/3 μπορείτε να 
διαφημίζετε κανονικά στο κοινό σας τα δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα του Bruce 
Lipton. Οι δημοσιεύσεις σας για το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
μπορούν να ξεκινήσουν από τις 11/3 και έπειτα. 

Σημείωση 2: Να θυμάστε πως αν ένας ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο δικό σας UTM 
link και εγγραφεί στα δωρεάν εισαγωγικά 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 εισαγωγικά 
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. 

Προσχέδια Κειμένων 

Κείμενο 1 – Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα 

🚀 Εσύ είσαι ο δημιουργός της ζωής σου - Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα με τον 
Bruce Lipton 

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

Όλα όσα γνωρίζεις για τη λειτουργία των γονιδίων έχουν ανατραπεί από τη 
σύγχρονη επιστήμη. Οι νέες ανακαλύψεις αποδεικνύουν πως έχουμε τη δύναμη να 
καθορίσουμε τη ζωή μας. Οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 
έκφραση των γονιδίων μας. Δεν είναι τα γονίδια αυτά που καθορίζουν τη ζωή μας!  

Δήλωσε συμμετοχή στα δωρεάν μαθήματα του Bruce Lipton και πάρε μέρος σε 
αυτό το ταξίδι! 🙏!  



Κείμενο 2 – Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα 

👉 Τι θα μάθεις στα δωρεάν μαθήματα του Bruce Lipton:  
✅ Γιατί όλα όσα ξέρουμε για τη λειτουργία των γονιδίων έχουν ανατραπεί από τη 
σύγχρονη επιστήμη  
✅ Γιατί δεν είναι τα γονίδια αυτά που καθορίζουν τη ζωή σου και πως εσύ έχεις τον 
έλεγχο της έκφρασης των γονιδίων σου  
✅ Πώς μπορείς να ελέγξεις τη βιολογία του οργανισμού σου  

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

 

Κείμενο 3 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

✨ "Η Βιολογία της Πεποίθησης" - Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τον 
Bruce Lipton!  

Στα δωρεάν μαθήματα έλαβες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πόσο ισχυρές 
είναι οι σκέψεις σου. Θέλεις να εμβαθύνεις τη γνώση σου ακόμη περισσότερο και να 
εφαρμόσεις στην πράξη τις διδασκαλίες του Bruce Lipton; 😊 

Στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον Bruce Lipton θα μπορέσεις να 
πας ένα βήμα παραπέρα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πρακτικές στην 
καθημερινότητα σου! 

Οι 5 ενότητες του προγράμματος καλύπτουν τα εξής θέματα: 

✅ Οι πεποιθήσεις μας διαμορφώνουν το περιβάλλον μας 
✅ Όλα είναι ενέργεια: Πως η κβαντική φυσική ανατρέπει όλα όσα ξέραμε 
✅ Ισοδυναμία άνωθεν και κάτωθεν: Οι νόμοι της βιολογίας 
✅ Πως να γίνεις ο δημιουργός της ζωής σου 
✅ Βγες από το μάτριξ: Έλεγξε το υποσυνείδητο σου 

Εξασφάλισε τη θέση σου σε αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα και λάβε όλα τα 
οφέλη που έχει να σου προσφέρει! 👉: ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό σας UTM 
link) 

  



Κείμενο 4 – Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

✅ 5 θεματικές ενότητες, 35 μαθήματα, πάνω από 8.5 ώρες διδακτικού υλικού - "Η 
Βιολογία της Πεποίθησης" το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον Bruce 
Lipton! 🧬😊 

Περιεχόμενα προγράμματος: 

✨ Bruce Lipton - "Η Βιολογία της Πεποίθησης" - Διαδικτυακό πρόγραμμα με 35 
μαθήματα (με ελληνικούς υπότιτλους ή με ελληνική μεταγλώττιση 🇬🇷) 

🔊 Αρχείο Ήχου - Όλα τα μαθήματα μπορούν να αποθηκευτούν ως αρχεία ήχου για 
να τα ακούτε εν κινήσει! Κατεβάστε τα αρχεία ήχου με τα μαθήματα στα ελληνικά 
και απολαύστε το πρόγραμμα ενώ εκτελείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες 

📓 Βιβλίο Ασκήσεων - Αποκτήστε τον ολοκληρωμένο οδηγό του προγράμματος με 
πρακτικές ασκήσεις και περιλήψεις των μαθημάτων ώστε να εφαρμόσετε τη γνώση 
στην καθημερινή σας ζωή 

🎁 Bonus Μαθήματα - Με την απόκτηση του προγράμματος θα λάβετε πρόσβαση σε 
αποκλειστικές μπόνους συνεδρίες που θα ολοκληρώσουν αρμονικά τις πληροφορίες 
των μαθημάτων και θα σας δώσουν σημαντικές νέες γνώσεις γύρω από το πεδίο της 
συνειδητότητας 

👉 Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ: ΧΧΧ (συμπληρώστε το προσωπικό 
σας UTM link) 


