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Bem vindo à Formação de
Harmonizadores Quânticos Estelares

      Fazem já uns anos que estou trabalhando sozinho 
com esta terapia e chegou a hora de espargir este 
conhecimento acumulado de estudo dedicação e  amor 
e, como se diz por aí: “com sangue, suor e lágrima”.
      Agora, como tudo já se encontra muito bem 
organizado, tenho certeza que não haverá mais tanto 
sangue, suor ou lágrima para verter. Grande parte do 
caminho já foi desbravado e mapeado. Mesmo assim, o 
curso não deixará de apresentar desafios bastante 
interessantes, sobretudo àquelas mentes mais buliçosas 
e abertas ou a aqueles corações aventureiros e cheios de 
esperança.
      Todo o esforço 
relacionado a este curso 
está em consonância 
c o m o P ro j e t o d e 
Transição Planetária da 
Terra, promulgado no 
i n í c i o d a E r a d e 
Aquário ou a Era de 
Ouro de Saint Germain.

REGIME ESTENSIVO:
Início:

20 e 21/MAI/2017
Término:

13 e 14/JAN/2017
Local:

Lauro de Freitas/BA

“Quando tentamos ser algo,
nós acabamos por nos tornar este algo”

Amit Goswami, PhD
Físico Quântico Teórico

Com a finalidade 
de despertar a 
luz do Ser, a 
Harmonização 
Quântica Estelar é 
um atendimento 
individual ou 
grupal, presencial 
ou à distância, 
que purifica, 
restaura, equilibra 
e harmoniza os 
níveis de energia 
de cada um, 
propiciando a 
conexão com a 
Fonte Suprema e 
o retorno à 
condição natural 
de saúde, bem 
estar e satisfação.

HARMONIZAÇÃO
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      É com muita alegria que dou-lhe as boas vindas a 
este Curso de Formação na terapia complementar 
Harmonização Quântica Estelar. Sei que este momento 
será um marco importante na vida de todos nós. 
      Este curso realizado na nossa sede situada em Lauro 
de Freitas, a 9 km do aeroporto de Salvador. Ele será 
feito no regime estensivo com uma carga horária de  
80 horas-aula + 20 horas-aula de supervisão, 
distribuídas em 5 encontros bimestrais, sempre em um 
fim de semana inteiro. Sei que enfrentaremos uma 
jornada intensa, profunda e transformadora. Espero vê-
los todos sempre muito bem dispostos para esta grande 
tarefa.
      Durante esta jornada trataremos dos vários 
assuntos, temas, discipl inas uti l izados pela 
Harmonização Quântica Estelar, a partir de agora, 
HQE, abordando-os de forma muito completa: tanto 
teórica quanto prática, tanto vivencial quanto 
profissional, tanto iniciática quando de elevação 
espiritual em se tratando de  oportunidades pessoais.


