
O QUE É?
Com a finalidade de despertar a 
luz do Ser, A Harmonização 
Quântica é um atendimento 
individual ou grupal que limpa, 
restaura, equilibra e harmoniza os 
níveis de energia da pessoa, 
propiciando a conexão com a 
Fonte Suprema e o retorno à 
condição natural de saúde, bem 
estar e satisfação. Desenvolvida a 
partir de processos originários da 
Cura Quântica Estelar, Apometria 
Quântica e Eteriatria Clínica e 
utilizando interessantes recursos da 
Aromaterapia, Psicoaromaterapia, 
Polarity Therapy, Cromopuntura, 
Cristaloterapia, Cura Vibracional, 
etc., a Harmonização Quântica 
Estelar utiliza a própria a energia 
d o R e i k i q u a n t i f i c a d a e 
magnificada pelo suporte da 
Grande Fraternidade de Luz dos 
Mestres Ascensos, da Ordem 
Melchizedek e do Comando 
Estelar.

HARMONIZAÇÃO 
QUÂNTICA 
ESTELAR

SOMOS MESMO COMO CEBOLAS?!
Parece engraçado mas somos mesmo como cebolas: formados por várias camadas de 
corpos. Uns dentro dos outros e completamente integrados entre si.

À semelhança da cebola, eventualmente externamente parecemos muito bem e até 
lindos. Viçosos mesmo. Entretanto em uma das camadas 
pode estar ocorrendo algum problema, mancha, mácula ou 
cicatriz, que, quando não tratada, como ocorre na cebola, 
pode contaminar todo o corpo. Pouco a pouco uma dessas 
camadas pode gerar uma enfermidade física, um desajuste na 
vida material, um desvio no comportamento, um problema 
nos relacionamentos etc.

A diferença é que a cebola tem todas as camadas iguais e 
nós possuímos corpos bem diversos uns dos outros: em 
material, composição, propriedade, área e modo de atuação, 
tamanho, faixa vibracional, dimensional, etc.

Na Harmonização Quântica Estelar conseguimos abrir ou desdobrar estes corpos 
como quem abre e observa uma cebola e, uma vez feito isto, podemos detectar a parte 
que não está bem, retirá-la, tratá-la ou, se necessário, reconstruir aquela parte 
danificada, harmonizando assim o todo (Harmonização), se preciso alcançando até os 
níveis intracelulares e intraatômicos (Quântica). Tais técnicas operam também através da 
manipulação da energia Biocósmica (força vital e energia cósmica) do terapeuta e da 
sua equipe de espectro multidimensional, multifrequencial e multifuncional (Estelar).

    A Harmonização Quântica Estelar pode ser aplicada no 
tratamento de qualquer doença ou problema de saúde sem 
interferir no tratamento médico oficial, auxiliando no processo 
de restabelecimento do equilíbrio e saúde física. Pode ser usado 
para reequilibrar fatores externo da vida da pessoa através do 
reequilíbrio da “vida interna” ou apenas ajudar na 
purificação do setor emocional, mental e energético da 

pessoa, propiciando um estado de maior leveza, bem estar 
e boa disposição.
   Este trabalho pode ser feito tanto presencialmente 
quanto à distância (Apometria Quântica), bastando 
marcar a hora e “ali” estaremos. Após o atendimento, 
receberá um relatório completo do que foi observado.
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