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COMANDOS QUÂNTICOS ESTELARES

Todos sabem que se alguém colocar um pouco de suco de uva em uma garrafa, tapá-la e sob determinadas circunstâncias, este suco se transformará 
num determinado momento em vinho. Entretanto durante este interessante processo físico-químico, haverá um momento em que aquele líquido não será 
nem suco de uva nem vinho. Este é um momento de transição de um estado para o outro. Ali, no interior daquela garrafa, estará ocorrendo uma pequena 
revolução atômica. Tudo estará sendo  reajustado para uma nova realidade: um novo líquido que surgirá num certo dia, cheio de novas propriedades, sa-
bores, cores, fluidez, perspectivas e futuro.

Vivemos um momento parecido no nosso planeta agora. Embora muitos não saibam exatamente o que está acontecendo, todos atestam que algo está 
diferente, mais dinâmico: pessoas mudam de casas, empregos, parceiros, estados civis, sistemas econômicos mudam de regras, poderes mudam de 
mãos, até o da Igreja, a grande massa começa a ter acesso a muitas informações que até então não tinham e começam a se manifestar através da mí-
dia-livre e menos-comprometida com o sistema que nos mantém aprisionados e incapazes: a internet.

Tudo está fervilhando em transformações e nunca antes se presenciou tanta descenção de Luz para este pequeno e isolado planeta situado nos confins 
do Universo conhecido.

Agora chega a hora de arregaçarmos as mangas e cuidarmos nós mesmos da nossa transformação interna: o salto quântico evolutivo da Humanidade. 
Todos não dizem, com ar de professor, que a Humanidade evolui em saltos? Pois é. Ei-lo: o salto, o trampolim, a cama-elástica, a catapulta, o big-jump 
evolutivo está aí. É a nossa porta de saída deste estado da dor, do sofrimento e da miséria humana... Saltamos?

Os COMANDOS QUÂNTICOS ESTELARES formam parte do programa de autorretificação interna, ajustamento genético e preparação para a Nova 
Era de Luz no planeta, necessários para equiparar-nos físico, quântica e espiritualmente para os novos níveis de energia que cada vez mais inundam o pla-
neta.

Os chamados, convocações, alistamentos estão sendo feitos em todas as partes da nossa esfera, afim de formar um grupo físico de seres humanos de 
sustentação da Nova Era de Luz no planeta.

E este é mais um dos diversos tipos de treinamentos possíveis e disponíveis no momento atual. Se você chegou até aqui e está lendo este texto, possí-
velmente este treinamento foi feito para você... Saltamos?

Esta Iniciação está aberta a todos os interessados,  mediante inscrição prévia. Não há limite de idade (crianças a partir dos 12 anos), credo, formação cul-
tural ou acadêmica. São todos convidados. É o ACEITE do seu EU MAIOR que deverá guiar-lhe e encaminhar-lhe até nós, bem como criar as circuns-
tâncias locais e materiais para a sua plena realização. 

PORQUE?

O QUE É?

QUEM PODE FAZER?

VAGAS LIMITADAS:

PLANO À VISTA ANTECIPADO: 
€ 180  (ATÉ UM MÊS ANTES DA DATA DO CURSO)

VALOR NORMAL:
€ 195 (À VISTA ATÉ O DIA DO CURSO)

PLANO EM DUAS PARCELAS: 
€ 100 (ATÉ UM MÊS ANTES DA DATA DO CURSO)  + 
€ 100 (ATÉ O DIA DO CURSO)

VALORES:
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COMANDOS QUÂNTICOS ESTELARES

Os Comandos Quânticos Estelares são programas, como programas de um computador. Quando a pessoa quer ler, escrever ou editar um texto no seu 
computador, ela precisa ter um programa proprio para esta operação. Se quiser fazer cálculos ou trabalhar uma foto precisará de outros programas espe-
cíficos para aquelas funções. Assim, o curso Comandos Quânticos Estelares oferece “programas” que uma vez “instalados” ativarão os processos de au-
torretificação interna, ajustamento genético e preparação para a Nova Era de Luz no planeta promulgados. Para tanto, cada participantes terá que 
ser devidamente preparado e habilitado. As primeiras três partes do curso consistem de preparações e iniciações diversas, na última parte serão feitas as 
sintonizações com as egrégoras de Luz que amparam o programa e as subsequentes implantações dos Comandos Quânticos Estelares.

PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO 1:

VAGAS LIMITADAS:

Os Comandos Quânticos Estelares são divididos atualmente em quatro módulos que podem ser feitos em qualquer ordem. São eles: M1: Autorretificação e ajusta-
mento genético, M2. Sintonização e Implantação de comandos, M3. Transmigração de células encarnatórias M4. Fusão com o ajustador (PRESENÇA EU SOU).

COMPARAÇÃO:

SOBRE OS MÓDULOS:

Revelação de Deus, o Supremo
Realidades Paralelas
Fusões Monádicas
Karma - Estudo avançado
Vampirismo e Defesas Psíquicas
Abertura do Ájñá Chakra
Ativação da Glândula Pineal
Ativação e reconhecimento dos Corpos de Luz
Iniciação do Conselho de Melquisedeque
Capacitação no Comando Ísis e no Sagrado Fe-
minino
Transmigração de Memórias Encarnatórias (TME)

A Transição Planetária Aumento da Percepção 
extrassensorial
Incrementando a Purificação
Ferramentas quânticas
Proteções psíquicas e energéticas
Realizando os comandos
Sintonização
Implantação dos Códigos Arturianos
Download de Programas Solares
Deleção de Memórias Indesejáveis

Todos os processos aqui realizados são 100% supervisionados e têm a anuência indelével do Eu Maior (Presença EU SOU) de cada participante.
Após isto o participante seguirá a sua vida e começará a perceber gradualmente os sutis (e às vezes não tão sutis) avanços nas várias áreas e aspectos 
da vida: relacionamentos, aprendizados, trabalho, finanças, saúde, espiritualidade, ascensão, etc. E então: Saltamos?

PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO 3:
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