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VOCÊ JÁ DEVE TER
OUVIDO ....
• Lei-da-Atração, Causa-e-Efeito,
vibração, ressonância,
pensamento positivo,
dedicação, foco, sonhar,
trabalhar com metas,
transformar as crenças
limitantes, retirar os bloqueios
emocionais, ter auto-estima
elevada, etc.

VOCÊ JÁ DEVE TER OUVIDO ....
• O conceito em geral disseminado é que
se você mentalizar o que deseja, trabalhar
o sentir com a emoção do já realizado, ter
fé, persistência e ao mesmo tempo saber
fazer o “soltar”, o desapegar daquilo que
você desejou e “deixar” o Universo
trabalhar, você conseguirá que seus
desejos se manifestem no mundo físico ou
material.

JÁ OUVIU QUE ...
• A responsabilidade é sua pelos resultados de
sua vida.
• Você está atraindo o que pensa-sente-faz no
dia-a-dia e pelo que fez no passado (livre
arbítrio e causa e efeito)
• O poder de mudança está em suas mãos.
• Basta orar

MAS A VERDADE É QUE ...
• Outras causas podem atrapalhar
o andamento de variados
processos em nossas vidas
• Teoricamente, no papel, tudo
funcionaria, pois divulga-se
muitos casos de sucesso

O QUE MAIS PODE ATRAPALHAR ?
• Saindo do mundo de cor-de-rosas da
auto-ajuda o fato é que vivemos em um
mundo complicado e complexo quando
se fala de vida dos humanos.
• São múltiplos fatores que interferem em
nossas vidas e nossos caminhos. (Não é
tão trivial como nos é passado).

O QUE MAIS PODE ATRAPALHAR ?
• A maioria das pessoas se frustra, “fica no
tentei” e não funcionou. Melhorou um pouco
mas ....
• É sabido que a maioria tem dificuldades de
mudar padrões negativos enraizados, superar
vícios, hábitos e crenças limitantes.
• Sobre certos fatores temos algum controle,
outros são externos, de herança de nossa
ancestralidade, de outras pessoas, ambientes
onde frequentamos, etc.

O QUE PODE ATRAPALHAR MAIS ?

Agora vamos falar
um pouco da
questão espiritual
e energética …

O QUE PODE ATRAPALHAR MAIS ?

• O outro lado da questão é que temos
influências espirituais e energéticas nossas, de
outras pessoas e de ambientes.
• E se isto está latente e muito intenso em nossa
vida não tem como vencer!!
• Se o espiritual está contra você, é uma batalha
que você dá tudo que pode, sai cansando e
com pouco resultado de fato.

O QUE PODE ATRAPALHAR MAIS ?
• Muitas pessoas que vivem essa
situação são espiritualizadas, oram
cada um com sua crença, pedem a
Deus, às altas hierarquias da Luz,
meditam, fazem diversos rituais,
cantam mantras, louvores,
procuram fazer o bem mas os
resultados em geral são escassos
....

ALGUMAS INFLUÊNCIAS NEGATIVAS
• Consciências extra-físicas
negativas (espíritos, elementais,
larvas) – podem ser cármicas
(sua ou de antepassados), de
ocasião, ou relacionados às
pessoas com quem convive-se
ou que estão relacionadas a
algum ambiente.

ALGUMAS INFLUÊNCIAS NEGATIVAS
• Ambientes negativos –
desequilíbrios do terreno / solo
gerando distorções na energia do
ambiente (lençol freático, falha no
terreno, campos eletromagnéticos
nocivos, portais abertos,
cemitérios antigos, etc) que nos
afetam prejudicando nossa saúde e
bem estar espiritual, mental,
emocional e físico.

ALGUMAS INFLUÊNCIAS NEGATIVAS
• Em resumo podemos dizer que
por conta desses agentes
sofremos: vampirismo energético,
influência negativa no mental,
emocional e espiritual, implantes
em nossos corpos (chips, etc),
influência negative sobre pessoas
próximas (família, amigos e
trabalho); influência negativa
sobre saúde, projetos,
oportunidades, relacionamentos
que poderiam ter bons resultados

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• E cada caso é um caso, mas no geral o
princípio de DEFESA e REAÇÃO é elevar a
sua frequência e do ambiente (quando
possível, caso contrário deve-se evitar
frequentar o ambiente ou minimizar o seu
efeito negativo)
• Mudar o seu foco mental e emocional para
algo além do problema ou dificuldade que
está enfrentando

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• LEMBRE-SE o Espiritual é que determina
os resultados no plano físico.
• Primeiro passo é ordenar o seu lado
espiritual, emocional e energético.
• O resto ser organizará para o melhor de
cada um.
• Dica: a emoção é o ponto chave de
conexão sua com as consciências extrafísicas.

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• Orações e decretos de proteção: ative sua espiritualidade. E
PROCURE dedicar um tempo diário a sua espiritualidade.
Priorize isto! De acordo com sua religião ou crença, vá para a
missa ou culto ou centro ou sinagoga ou terreiro e/ou
meditações e/ou grupos de estudos. Segue algumas práticas:
• Leitura da Bíblia, Salmos ou escrituras Sagradas de sua
crença / religião
• Mantras de Proteção
• Decreto de Proteção de São Miguel Arcanjo ou outros
• Repetição de Afirmações do EU SOU …
• https://youtu.be/j7nN_fnl8WM
• Receber aplicações de Passe Espiritual, Jhorei, Cura prânica,
Reiki, Chi-Kung e outras práticas energéticas de pessoas /
grupos de pessoas / instituições confiáveis e de “Luz”.

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• Ouvir frequências e/ou sons diariamente que
ajudam na proteção e limpeza energética, remoção
de entidades, etc:
• Removing Entities, Energies, Thought Forms and
Energy Parasites Energetic/Frequency
Meditation (removendo entidades, energias,
formas pensamentos e parasitas energéticos
meditação de frequência/energética)
https://youtu.be/BHSqTJ-3MXA
• Negative Entity/Bad Spirit/Demonic Removal
(Banishing Frequency) (Remoção de entidade
negativo/espírito mal/demoníaco)
https://youtu.be/rfQVgVayXcc
• Mantra removedor de energias negativas
(Prana Apana Sushumna Hari Mantra)
https://youtu.be/HfwXKi8VlkU
• Removal of negative Energies, Entities and
Implants (remoção de energias negativas,
entidades e implantes)
https://youtu.be/9zANurSqnZw

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• Oração de Proteção: https://youtu.be/ZykG2b6KL8g
• Meditação com São Miguel Arcanjo:
https://youtu.be/8SHY71axtcQ
• Para limpar a casa https://youtu.be/HZxqZR0MB50
• Mantra para elevar a frequência (Adonai):
https://youtu.be/C7UxvpDBPYM
• Mantra para reverter o negativo em positivo (Ek Ong Kar Satgur
Pras) https://youtu.be/BIxOU4wTsSU
• Mantra Indiano para proteção (Narasimba):
https://youtu.be/tflxWQqCJAk
• Mantra para remover obstáculos (Ganesha):
https://youtu.be/eYuk0tcuN2Y

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• Sempre que a sua mente começar a repetir
pensamentos negativos, repita com
determinação mentalmente ou verbalmente:
• CANCELADO, CANCELADO, CANCELADO
• Divina Presença de Deus, Assume o
Comando de minha mente AGORA.

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• EFT – Emotional Freedom Technique – técnica de liberação
emocional. Prática de pequenos tapas em pontos do rosto e do
corpo que estimulam os meridianos (Acupuntura Chinesa) e
ajudam a equilibrar a nossa energia e as emoções. Sempre que
sentir-se mal ou assediado espiriutalmente, faça o EFT (é rápido
– menos de 1 minuto) repetindo afirmações positivas, oração,
mantra, etc:
• EFT Passo aPasso - Sequência Curta, por Meire
Yamaguchi - https://youtu.be/BAjRnXHY94U
• EFT (Tapping) - O que é e como fazer (Fabiana Santos)
https://youtu.be/RC5_fV2x5C4

PROCEDIMENTO PRÁTICO
Limpeza cármica e das emoções:
• Oração do perdão.
• Oração de perdão e homenagem aos
antepassados.
• Recomendo praticar o Ho’oponopono
para limpeza e purificação das memórias
negativas nossas e dos antepassados e
ciclos negativos repetitivos em nossa
vida.
• Divina Canção do Ho’oponopono em
Português - Voz de Manu Saggioro
https://youtu.be/wbpEWmBuyWg
• Ho'oponopono Song ~
Ho'oponopono International ~ Aman
Ryusuke Seto https://youtu.be/mJLSkopnxj0

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• EV - Estado Vibracional - O Instituto
Internacional de Projeciologia e
Conscienciologia (IIPC) – técnica se chama
OLVE:
• Para os que têm facilidade de
concentração e visualização, esta técnica
é muito eficaz. Disseminada por Waldo
Vieira.
• Estado Vibracional #7 - Prática Inicial da
OLVE:
https://www.youtube.com/watch?v=tC8
phIUtt1o
• EV ou Estado Vibracional - IIPC Esclarece:
https://youtu.be/UUkjmoo8Q9c

PROCEDIMENTO PRÁTICO
• Limpeza física com sal grosso: se você se sentir
“pesado” após um dia de trabalho/estudo, use esse
recurso barato e bom. Durante o banho, esfregue o
sal nos ombros, abdômen e outras partes do corpo.
Isso irá te relaxar o corpo. O sal tem essa
propriedade de limpeza. Mas observe que ele
“retira” energia. Então deve ser usado com
equilíbrio. E as diversas correntes de conhecimento
espiritual recomendam não passar na cabeça.
• Existem vários banhos com flores e ervas que
ajudam a nos energizar. A natureza é uma força
que pode ser usada a nosso favor. Basta
pesquisar na internet.

PROCEDIMENTO PRÁTICO
Limpeza física da casa. Recomenda-se arrumar o ambiente
da casa, mantendo-o sempre limpo, organizado e perfumado.
Se possível, retire da casa todo o lixo ou coisas que não são
mais utilizadas. Doe, venda ou descarte. Circule a energia.
• Mude o layout, a disposição dos moves, coloque plantas,
cristais, quadros, etc. Se possível, contrate um profissional
de Feng Shui ou Radiestesia para trabalhar a energia de sua
casa ou escritório de forma harminiosa. Utilize o Anil de
tom azul bem forte. Dilua um pouco em um balde de água
e passe o pano na casa, no chão e paredes. É muito bom!!
• https://www.youtube.com/watch?v=qjerzcEx7NY

REFLEXÕES
• As práticas citadas neste documento são
baseados em minha experiência pessoal
e como terapeuta com meus clientes.
Nunca é somente uma coisa que vai
funcionar, é sim uma combinação de
práticas diversas unidas à força e à fé de
cada um.
• A base de tudo é mudar a Consciência
para padrões mais elevados. Ao elevar
as frequências vibratórias e se conectar
a Deus e às forças espirituais da Luz,
reforça-se o escudo de proteção, e o
procesos de limpeza energética, cura e
evolução. Tudo é energia! E o nosso
poder Divino se manifesta para onde é
direcionado o nosso FOCO.

QUANTEC PRO® – Tecnologia
• O QUANTEC PRO® é o resultado do
desenvolvimento de uma fantástica tecnologia
alemã que trabalha os campos mórficos à distância.
Sem dúvida, é uma tecnologia que pode acelerar o
processo de equilíbrio energético de seres
humanos, animais, plantas (plantações) e
organizações.
• O QUANTEC® é um sistema de ultima geração em
bio-comunicação, que utiliza diodo de ruído branco
(componente usado nas antigas TVs e na robótica).
Foi utilizado e desenvolvido a mais de 30 anos na
Universidade de Princeton/EUA.
• Seus módulos de acesso permitem alcançar
qualquer campo de aplicação, incluindo todas as
áreas profissionais que tenham uma clara
identidade energética onde se possa definir com
precisão seu objeto de destino.

QUANTEC PRO®
• O QUANTEC® atua lendo os campos mórficos
(*) de locais, animais, objetos, pessoas através de
um escaneamento de uma foto identificando
todos os recursos necessários para o reequilíbrio
que são frequencialmente lidos e necessários
para o alvo em questão. São no total 110.000
“INPUTS” existentes para análise no banco de
dados no QUANTEC®.
• Uma vez realizada a tarefa de busca, o sistema
emite um informativo, com toda a análise,
comentários e procedimentos em conformidade
com o quadro de ressonância que se originou da
comparação com o banco de dados, para retornar
ao equilíbrio buscado, podendo enviar
freqüências para reequilíbrio.

O TRATAMENTO

• A partir desta BIO-comunicação, o Quantec®
realiza o mapeamento dos vários campos de
informações existentes no ser nos vários níveis
(potências) e corpos sutis (espiritual, mental,
emocional).
• Com esta capacidade de comunicação e aliado
a um processamento de informações de um
grande banco de dados de tratamentos
diversos de diferentes disciplinas, o Quantec ®
consegue elaborar e executar um tratamento
personalizado e direcionado às frequências
que a pessoa mais precisa no momento.
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