Cinesiologia Quântica
Conexão Harmônica

FORMAÇÃO EM CINESIOLOGIA QUÂNTICA RIO DE JANEIRO 2021
Este é um curso profissionalizante de ponta com infinitas possibilidades.
Pelo momento em que estamos vivendo de afastamento social. Faremos nossos cursos
por online abrindo espaço para que vocês possam ir se preparando na parte teórica e
didática e assim que pudermos ter contato com todos os cuidados, faremos nossa parte
presencial. Objetivo agora é ir adiantando o processo de conhecimento necessário para
que todos possam agilizar os seus estudos, sentimos que cada vez mais esta técnica será
necessária para os atendimentos, diante deste contexto social.
Nosso curso é registrado na Biblioteca Nacional com o selo RDA e aluno receberá um
certificado no final de todo o programa dado com o selo. Com a garantia da ABRATH e
o selo do Instituto dará ao aluno a confiabilidade de ser um terapeuta de Cinesiologia
Quântica e poder também, tirar a sua carteira de terapeuta. Antes disso não poderá se
intitular um terapeuta de Cinesiologia Quântica. É necessário ter o diploma de 160 horas
de conclusão.

Nosso treinamento tem seis módulos básicos nós faremos 1 encontro por mês em
dois dias, num total de 16 horas para cada modulo durante 6 meses. Online. Mais
as supervisões e os encontros presenciais que serão no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Que serão marcados oportunamente.
Depois faremos o complemento com treinamento presencial, assim que for liberado
os encontros, com todo o cuidado necessário.
 Após o pagamento do curso, o aluno matriculado, receberá a apostila que
deverá ser lida pelo o aluno e durante o treinamento que ensinarei pelo zoom
presencial poderá tirar as dúvidas e com o conhecimento prévio já lido pelo
aluno ficará mais fácil o entendimento quando eu passar as correções.
 Isso ajudará a diminuir as horas de aula, pois a apostila que vocês receberão
está muito bem explicada.
 Marcaremos um encontro de supervisão para tirar as dúvidas do grupo.
NOTA = O ALUNO AINDA NÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA PARA
DAR CURSOS OU TREINAMENTO EM NOME DA ESCOLA COM O
MATERIAL DA ESCOLA.
SOMENTE DEPOIS QUE FIZER O ESTUDO AVANÇADO.

O primeiro é pré-requisito, porque são as ferramentas para todos os
módulos.
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Após a quitação do módulo, aluno receberá a apostila por e-mail bem como
todo o material antes do treinamento e DEVERÁ se comprometer a ler toda
a apostila antes do curso, para facilitar o entendimento e compreensão
dele.
PROGRAMA:
I MODULO – 10 E 11 DE ABRIL
II MODULO – 8 E 9 DE MAIO
III MODULO – 12 E 13 DE JUNHO
IV MODULO – 3 E 4 DE JULHO
V MODULO – 7 E 8 DE AGOSTO
VI MODULO – 11 E 12 DE SETEMBRO
FORMAS DE PAGAMENTO
1- O valor total do curso é de R$6.000,00. Ou no cartão em 12 parcelas

PROMOÇÃO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO
2- A vista terá 20% de desconto R$4.800,00
3- Ou terá um desconto de 15%, (5.100,00) para dividir em 12 vezes
NOTA:
 Banco Bradesco Agência 0446
 C/C 26.661-2
 CPF 03138186734

I MODULO: A ARTE DO TESTE MUSCULAR








Teste muscular
Deltoide
Supra espinhoso
Glúteo médio
Grande peitoral clavicular
Gastrocnêmico
Psoas
Sobrecarga
Hidratação
Polaridade corporal
Equilíbrio de polaridades corporal
Roda dos Cinco elementos
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Correção da Roda dos Cinco elementos
Emoções dos cinco elementos
Correção por objetivos
Carga emocional negativa
Poder de resolução
Boa vontade para a mudança
Recessão etária
Teste por substituto
Correções Básicas

II MODULO: REATIVIDADE EMOCIONAL








Esquemas desadaptativos
Modos de enfrentamento
Sistema de crenças
Sistema bio-eletromagnético
Cartões neurológico
Cartões de cor
E muito mais.

III MÓDULO: ENERGIAS REATIVAS










Aprendendo a liberar as dores físicas e emocionais reativas
Músculos
Músculos reativos
Reatividade de olhos
Reatividade de ouvidos
Circuito corporal
Cicatrizes
Correções reativas
Por meridianos

IV MODULO: MAPA DOS SENTIMENTOS E EMOÇÔES











Mapa dos sentimentos e emoções
Mapa dos sentimentos e emoções no corpo
Conscientização e posições de olhos e suas emoções
Conexões temporal, atemporal e intemporal.
Autossabotagem
Atitude de força
Timo
Símbolos
Florais e suas emoções
Correção por quadrantes
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V MODULO: O HOMEM, O MICROCOSMO E O MACROCOSMO















Cérebro triúnico
Músculos e tendões
Meridianos
Estrutura óssea
o Crânio
o Pescoço
o Vértebras
o Membros
o Tronco
Órgãos
Nutricional / alimentos
Linfático
Alergia
Fluxo venoso arterial
Cranial comprimido
Pontos de reflexo nutricional
Suprarrenal
E muito mais...

VI MODULO: CAMPOS VIBRACIONAIS













Dimensões
Corpos
Chakras
Polaridade yin/yang - lista
Aspectos da personalidade
Arquétipos
Campos Paralelos
Conexão Universal
Deuses/Deusas
Raios
Dor – sombra e soluções da Alma
E muito mais

Módulos avançados - Depois falaremos sobre isso.

