
Terapia Apométrica Quântica 

 

Relaxamento Profundo: 

Respire profundamente, uma vez mais…inspire e expire entrando num estado de 

profundo relaxamento, da cabeça aos pés…bem devagar… respire fundo, sentindo o 

corpo cada vez mais leve, relaxado, protegido… à medida que vai ouvindo a minha voz, 

vai ficando mais leve e mais relaxado/a… E quanto mais relaxa, mais profundamente 

vai e quanto mais profundamente vai, mais relaxa… E quanto mais relaxa, mais 

profundamente vai e quanto mais profundamente vai, mais relaxa… E quanto mais 

relaxa, mais profundamente vai e quanto mais profundamente vai, mais relaxa…. 

Inspirando e expirando… E todas as palavras fazendo sentido para si… E pode observar 

os seus pensamentos… E vai sentindo um relaxamento cada vez maior… 

E vai começando a imaginar uma escada que vai descer, 10…calmo/a…9…seguro/a… 

8 em paz… 7… sereno/a… 6… confiante… 5… tranquilo… 4…leve… 3…solto… 

2…quase lá…1 …confortavelmente, protegidamente… e agora está num estado 

maravilhoso de profundo relaxamento…ficando a sua mente mais recetiva à 

transformação do seu SER, sendo mais fácil integrar essas alterações… E nesse estado 

de profundo relaxamento eu convido-o/a a libertar tudo aquilo, todas as crenças, todos 

os seus sentimentos negativos que a/o tem impedido de conquistar os seus sonhos, os 

seus objetivos, deixar o que a/ o tem perturbado, o que a/o limita, o que dificulta a sua 

vida e lhe traz um sentimento de incapacidade e angústia… Abra-se aqui e agora à 

cura… 

1. Ativo aqui e agora a limpeza do ambiente, criando uma espiral de chama violeta que 

se movimenta em sentido anti-horário e se eleva, tudo transmutando e limpando (pulsos 

em movimento anti-horário no espaço) 

2. Faço aqui e agora o ancoramento energético com as forças e frequências de 

segurança, conectando com as egrégoras que atuam em fraternidades de LUZ (pulso) 

3. Sintonizo aqui e agora com a minha família espiritual, mestres e guias (pulso) 

4. Crio agora campos de força para a proteção de todos os envolvidos no trabalho que 

aqui se vai desenvolver: 



• Ativar uma merkabah formada por duas pirâmides invertidas que nos vão 

envolver totalmente (pulso): uma de tom violeta para limpeza, girando em 

sentido anti-horário, com o seu vértice inferior ligado à mãe Terra (fazer 5 

pulsos em sentido anti-horário) e outra dourada para elevação energética, 

girando em sentido horário, com o seu vértice superior ligado à fonte que tudo é 

(fazer 5 pulsos em sentido horário). Espelhar as pirâmides com material bipolar, 

dourado por dentro e prateado por fora – espelhar (pulso) 

• Ativar o escudo e a espada do Arcanjo Miguel, na frequência do azul, 

invocando a sua presença para total proteção do trabalho de cura. (pulso) 

5. (Mão no chakra frontal) Faço aqui e agora o desdobramento dos corpos para atuação 

multidimensional de (nome da pessoa e data de nascimento). (pulso no chakra frontal) 

6. (Mão no chakra cardíaco) Faço aqui e agora a sintonização frequencial com os corpos 

de (nome da pessoa e data de nascimento). (pulso no chakra cardíaco) 

7. (Mão no chakra cardíaco) Sintonizo aqui e agora com a frequência do EU SOU de 

(nome da pessoa e data de nascimento) (pulso) e solicito os códigos de trabalho para a 

cura de hoje. (pulso) 

8. Recebendo a chama rosa, a chama azul e a chama dourada (3 pulsos) 

9. Recebendo as frequências masculinas purificadas (pulso) e recebendo as frequências 

femininas purificadas (pulso) 

10. Sintonizo aqui e agora com os Comandos Galáticos (pulso) 

11. Sintonizo aqui e agora com o Conselho Evolutivo da Terra (pulso) 

12. Sintonizo aqui e agora com os Elementais (pulso) 

13. Sintonizo aqui e agora com a hierarquia espiritual de LUZ e as fraternidades de 

Santa Esmeralda e Santa Ametista para cura e orientação deste trabalho (3 pulsos) 

14. (Mão no chakra frontal) Abro aqui e agora os Registos Akáshicos de (nome e data 

de nascimento da pessoa) e toda a linha do tempo (pulso) 

15. Crio aqui e agora um tubo grafitado para reforçar toda a proteção e limpeza 

energética necessária (pulso) 



16. Ativo aqui e agora a limpeza e o encaminhamento de todas as consciências e 

energias negativadas da dimensão + 7 à dimensão -7, sendo encaminhadas para 

hospitais do astral, através da intervenção da Fraternidade de Santa Esmeralda, para 

tudo curar e da Fraternidade de Santa Ametista, para tudo transmutar (7 pulsos para o 

alto). 

17. (Mão no chakra frontal) Abro aqui e agora a linha do tempo, sintonizando (nome e 

data de nascimento da pessoa), fazendo a sua consciência dar um salto quântico ao 

exato momento onde tem origem o problema em causa, em 1, 2, 3 (pulsos), para 

que veja o que for necessário esclarecer, iluminando e promovendo o doutrinamento 

da sua moral e conduta. (estar atento às imagens e ideias que possam surgir). Corto 

todas as memórias negativas, desfazendo todos os sentimentos negativados associados 

em 1, 2, 3 (pulsos).  

18. Despolarização: Despolarizando em 7 (com as mãos nas fontes: cruzando e 

descruzando 7 x) todos os sentimentos e memórias negativas. 

19. Polarização: Polarizando em 7 (com as mãos nas fontes, firmando 7x). Promovendo 

os sentimentos de aceitação, perdão, amor incondicional e compaixão perante toda e 

qualquer situação, sabendo que tudo acontece em prol da evolução da ALMA. 

20. Ativo agora a limpeza no sentido anti-horário (em luz violeta) dos 7 chacras 

principais e do Chakra Umeral (movimentos anti-horários com os dedos esticados nos 

respetivos chakras) 

21. Ativo agora a harmonização no sentido horário (luz dourada) dos 7 chacras 

principais e do Chakra Umeral (movimentos horários com os dedos esticados nos 

respetivos chakras) 

22. Ativo agora a limpeza das malhas energéticas (passando os dedos como se fosse um 

banho no sentido anti-horário) 

23. Ativo agora a harmonização das malhas energéticas (passando os dedos como se 

fosse um banho no sentido horário) 

24. Faço agora o reacoplamento de corpos e fecho dos portais e linhas do tempo que 

foram abertas (pulso) 

25. Desfragmento aqui e agora o tubo grafitado em 1, 2, 3 (pulsos) 



26. (Mão no chakra frontal) Conectando (nome e data de nascimento da pessoa) com a 

chama rosa, com a chama azul, com a chama dourada, com os Comandos Galáticos, 

com o Conselho Evolutivo da Terra, com os Elementais e com toda a Hierarquia 

espiritual de LUZ, nomeadamente com as fraternidades de Santa Esmeralda e Santa 

Ametista, para sua cura e orientação daqui em diante, fazendo as mudanças necessárias 

em sua vida, para que tudo se harmonize (7 pulsos de cima para o chakra frontal) 

27. (Mão no chakra frontal) Conectando da infinita consciência divina à finita 

consciência deste Ser, entrando na sua pineal (pulso para chakra frontal) 

28. (Mão no chakra frontal) Conectando com a frequência de Cura Ouro para recompor 

os desalinhamentos e desequilíbrios das malhas do Ser que ainda possam restar (pulso 

para chakra frontal) 

29. Ativo aqui e agora a construção de um campo de forças alveolar de cor azul, para 

proteção da pessoa daqui em diante (pulsar em volta do corpo 7x) 

30. Desfaço a Merkabah anteriormente formatada para proteção do trabalho de cura, em 

1, 2, 3. (Visualização da desfragmentação da mesma). 

31. Agradeço a todos os seres, espíritos de luz e mestres que colaboraram no trabalho 

exercido com respeito e amor. 

 

 

Final: Fazer limpeza pessoal, dizendo: Nada do que aqui foi trabalhado me pertence, 

varrendo para baixo e fazendo pulsos em volta do corpo 

 

 

 


