Terapia
Multidimensional
A Terapia Multidimensional, também conhecida por Cura pelo Coração, permite curar as
varias expressões do nosso ser e faz com que se manifeste uma realidade saudável, feliz
e centrada no coração.
As equipas de cura Multidimensionais que entram em acção trabalham com a energia do
coração, da paz, do perdão, respeitando as sensibilidades de cada um.
Terão o cuidado de rescindir os contratos antigos, os pactos e as promessas feitas em
vidas passadas que podem impedir a manifestação do livre arbítrio actual.
Será feita também a transmutação e cura de memórias traumáticas desta vida e das vidas
passadas e também da vida intra-uterina.
O tratamento envolve limpeza e estabilização dos chakras, limpeza e transmutação de
assuntos dos corpos emocionais e mentais, e de assuntos interestelares.
O coração representa o único Portal de acesso à Unidade do amor divino. Curar o
coração é dissolver os bloqueios emocionais e as marcas kármicas, retirar tudo o que
impede a livre circulação do amor incondicional .
A Terapia Multidimensional serve para:
- Limpeza e dissolução de bloqueios nos planos energético, emocional e mental, remoção
de energias obsessoras, que parasitam o campo energético, etc;
- Cura de traumas associados a acontecimentos ocorridos nesta vida e em vidas
anteriores;
- Quebra de padrões de comportamento prejudiciais originários de vidas passadas;
- Rescisão de contratos kármicos, votos de acordo que bloqueiam o percurso da vida;
- Cirurgias psíquicas e espirituais, activação do ADN, resgates e rescisões de contratos;
- Relaxamento, alívio do stress, serenidade, paz interior, regeneração energética;
- Sintonização com a energia divina.
- ...........
Não existe toque físico.
A terapia Multidimensional pode ser realizada presencialmente ou à distância.
Cada sessão tem a duração aproximada de 1 hora. Reserve a sua sessão.
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