Curso Intensivo
Método Cura Quântica Unificada

Medicina energética para o corpo,
mente, coração e alma

Curso Online, 9 ou 12 meses. Início a 18 de Maio, 2022

O momento chegou!
Faça uma imersão no mundo da
energia, da cura, da energia
quântica, da neurociência, estilo de
vida saudável e bem-estar integral.

Cure-se, Transforme-se de dentro
para fora e dê aos seus clientes
opções de cura e bem-estar total.

Em 9 meses pode lançar a sua
prática de Cura Quântica Unificada medicina energética para o corpo,
mente, coração e alma.
O Salto Quântico para a sua
Autodescoberta, Transformação e
Cura.

Introdução
Cada um de nós, no mais íntimo de si, quer sentir a sua
energia a pulsar e ter saúde integral.
Sentirmo-nos bem por dentro e por fora, irradiarmos
vitalidade, sentirmos clareza e transbordarmos de amor,
termos êxito onde quer que estejamos e o que quer que
façamos.
Precisamos de estar ligados uns aos outros, à natureza,
a algo maior e termos a sensação que pertencemos,
crescemos, somos úteis e temos sentido para a nossa
vida.
Há milhares de anos, que sabemos, sentimos e
praticamos medicina energética, ou seja, a arte da cura,
prevenindo, curando, atenuando a dor, o sofrimento, a
doença e promovendo a saúde.
Para mim, a saúde resume-se a uma palavra: Inteireza.
Sermos inteiros implica abraçar a nossa natureza
universal e humana ao mesmo tempo, e aplicá-la em
tudo quanto somos e fazemos.

A Medicina Energética, na sua base, centra-se nos campos de energia, que são a sede do corpo, e da vida.
Estes campos de luz organizam, comunicam, interagem e controlam o ADN, o crescimento e reparação de células,
tecidos e órgãos, bem como, todos os aspetos do mundo que nos rodeia.
Ao alinharmo-nos com diferentes estruturas e níveis de energia, desde os quanta, o átomo, a molécula ou a célula e
outros vórtices e campos de energia podemos gerar saúde, bem-estar, sucesso, relacionamentos felizes,
prosperidade, foco, conexão espiritual e também crescimento para a humanidade.
Há 22 anos que ajudo pessoas a curarem-se, a realizarem os seus sonhos, a confiarem e a terem sucesso nas suas
vidas. A boa notícia é que a “Cura Quântica Unificada – Medicina Energética”, e os seus benefícios, não estão
reservados apenas a enfermeiros, terapeutas, médicos ou psicólogos, mas sim para qualquer pessoa e, em especial,
para SI, que tem esse desejo no seu coração.
Nada me dá mais prazer do que contribuir para o seu crescimento, cura, libertação e expansão enquanto Ser de
energia e de infinitas possibilidades.
Seja bem-vindo a este caminho de autodescoberta, transformação e cura em que a energia, a nossa essência, nos vai
guiar rumo a um novo paradigma de quem somos, o que é a saúde e as infinitas possibilidades de cura.
Este é o salto quântico que vamos dar em conjunto!
Um abraço,
Susana Cor de Rosa,
Criadora do Método “Cura Quântica Unificada”

Método exclusivo Cura Quântica Unificada
medicina energética para o corpo, mente, coração e alma

Programa

Cure-se

Seja um profissional certificado

Curso Online, 9 meses. Início a 18 de Maio, 2022

Módulo 1: Medicina energética definição e exploração dos modelos de cura
Comece a sua viagem de autoconhecimento e cura no reino da energia, da transformação e simplicidade do
seu ser. Introdução. O campo da saúde. A origem da doença e as possibilidades de cura.

•A origem da medicina energética e a sua
evolução.
•O campo de infinitas possibilidades, o campo da
saúde. A responsabilidade pela cura. Modelo de
participação no qual a pessoa/paciente não é um
agente passivo.
•Os 6 pilares bio-quânticos da cura.
•As verdadeiras causas da doença e o
chamamento para a cura.
•As 2 experiências de cura mais básicas no ser
humano. Práticas de cura e de alinhamento.

Módulo 2: A arte da cura. Sistemas de energia, portais energéticos e práticas de cura
Expanda a sua perceção acerca do que é a realidade; você não é um corpo mas sim um sistema interligado
de energia. Os vários sistemas de energia: campo quântico, corpos subtis, chakrãs, meridianos, nádis,
células.

•A arte da cura, várias filosofias e a ligação
entre práticas orientais e convencionais.
•Consciência onde tudo começa. Princípios
de física quântica e neurociência aplicados à
cura.
•Saúde integral em vez de fragmentação e
isolamento.
•A ciência dos campos energéticos: Campo
quântico e interação quântica.

Módulo 2:

•Os sistemas de energia: corpos subtis, chakrãs,
canais de energia subtil e pontos de
comunicação.
•Os bloqueios básicos no campo energético e os
desbloqueadores.
•Remover, dissolver, e neutralizar intrusos
energéticos e obstáculos energéticos.
•Libertar as impressões de doença, toxicidade, e
desorganização do campo energético e ativar o
potencial celular.
•Recodificar o campo energético para a saúde.
•Portais energéticos, práticas energéticas e de
cura.

Módulo 3: Meditação, intenção e cocriação quântica.
Encontre o seu centro e o próprio universo. Práticas meditativas, estados alterados de consciência e
capacidades de cura. Ativar o Eu quântico.

•Metafísica e alinhamento. O que nos dá
suporte ou nos deixa no chão.
•Meditação mais do que um conceito.
Práticas meditativas ancestrais e de alta
potência.
•Os estados alterados de consciência efeitos
no cérebro, coração, emoções e corpo.
•Ativar o seu Eu quântico.
•O poder da intenção na cura e como manter
a intenção viva.

Módulo 3:

•Ondas de energia, colapsar a função de onda
e manifestar a cura, o êxito, o
relacionamento feliz e a família, o trabalho
que ama, o que realmente é para si.
•Positividade e materialidade.
•Auto-cura e práticas de cura e felicidade
pessoal.
•Ajudar os seus clientes a terem saúde
integral e felicidade.

Módulo 4: Conexão mente corpo e cura.
Descubra a forma como a sua mente e cérebro podem deixar de criar doença e passarem a ser uma fonte
de saúde e felicidade. Epigenética, psiconeuroimunologia e metaprogramação.

•Da dualidade para a unidade. O campo mental
e a sua influência.
•A conexão mente-corpo e as suas implicações
na saúde e na nossa vida em geral.
•A epigenética, os genes e a o ambiente celular.
Deixar de ser vítima dos genes e usar o seu
genoma e ADN espiritual.
•Novos entendimentos acerca do mundo dos
vírus, bactérias, fungos e quais as suas funções
no organismo e a imunidade quântica.

Módulo 4:

•A relação entre os sistemas energéticas
nomeadamente chakras e pontos de acupuntura e
o sistema nervoso e sistema endócrino. A
imunidade e a sua relação com a mente.
•Reset quântico e alteração da frequência neural,
endócrina e imunológica que criam saúde.
•Cancro, doenças cardíacas e autoimunes, as
frequências distorcidas e as mensagens mais
urgentes que precisamos de entender.
•Remissão espontânea e cura progressiva.
Metaprogramação quântica, recodificar a
frequência celular.
•Estratégias para nos mantermos ligados em dias
difíceis. Práticas ancestrais de cura, visioning e
holosintonia.

Módulo 5: As 7 feridas emocionais e os 8 nobres caminhos da alma.
Reescreva uma nova história para a sua vida na qual você é o herói ou a heroína - As feridas emocionais
transformam-se em bênçãos. Resgastes quânticos.

•As emoções como caminhos neurológicos e
também como convites da alma para que você
evolua.
• As 7 feridas emocionais e os 8 nobres
caminhos da alma. Como transformar feridas
em fonte de sabedoria e libertação.
•Você não é as suas histórias.

Módulo 5:

•Trauma, shock, adições, personalidades
múltiplas e outras desordens energéticas.
•Interromper os padrões aceder aos seus
recursos e viver empoderado.
•Resgastes quânticos e libertação de velhos
padrões.
•Reescrever um novo código emocional no
qual você é feliz e bem-sucedido.

Módulo 6: Nutrição, detox e reconstrução celular.
Desintoxique o seu corpo, cérebro e energia para receber o melhor da vida e poder oferecê-lo aos outros.
Os distúrbios e compulsões alimentares. Alimentação intuitiva um novo paradigma.

•O que você come e como come são coisas
distintas. A energia do alimento e o tipo do
alimento. Os distúrbios e compulsões alimentares,
os eixos energéticos e respetiva cura.
•Criar um novo corpo a partir da natureza e
alinhado com os ritmos. A alma dos alimentos,
revitalização celular e mudar os genes.
•Programa de detox (opcional). Pare de fazer dieta:
alimentação intuitiva, a energia que o alinha e
satisfaz - um novo paradigma.
•Comer e comprar comida para alimentar o mundo.
Estilo de vida saudável e liberdade.

Módulo 7: Energia e cura na infância e adolescência.
Ser uma parteira de possibilidades e facilitar a cura e o crescimento integral da criança e adolescente. A
energia da ligação, meditação.
•Facilitar a cura e o crescimento na criança e
adolescente. Como ativar os circuitos energéticos
para que a criança crie ligação com a sua essência e
se sinta acompanhada.
•Ser uma parteira de possibilidades, abrir caminhos
e estabelecer pontes.
•Primeiros socorros energéticos: dor,
traumatismos, perdas, acidentes, etc.
•Facilitar a aprendizagem, a memória e a
concentração.
•Aprender a linguagem quântica e a felicidade.
Meditação e brincadeira.

Módulo 8: Viver bem e morrer em paz.
Seja o elo dourado entre pessoas e mundos através da sua presença. Morrer consciente a maior dádiva.
Ativar os portais quânticos na despedida, morte e renascimento.

•Dar e receber amor nesta fase crucial e
resolver as questões pendentes em cada ciclo
de vida.
•Morrer consciente. Ajudar a transição que é
a partida e voltar a renascer.
•Os múltiplos véus da consciência e a sua
libertação.

Módulo 8:

•Deixar de alimentar preconceitos em
relação à morte e explorar os estados de
consciência elevados na morte.
•O suicídio – o karma e a libertação.
•Luto. Encontrar significado para a vida
depois da morte de quem amamos.
•A roda da vida, os ancestrais e o Eu
quântico.

Módulo 9: Stress e rejuvenescimento.
Traga a serenidade e brilho à sua vida - Técnicas ancestrais e atuais para remover o stress e lhe dar
vitalidade e radiância em qualquer idade.
•Stress e o estilo de vida que oxida as suas
células. O papel das nossas mentes na gestão
do stress.
•Os 5 hábitos mais saudáveis que libertam o
seu organismo do stress.
•O reset quântico e a libertação de endorfinas
e outras substâncias que revitalizam a sua
energia. Toxicidade ambiental e como a
libertar do seu dia-a-dia.
•Práticas de rejuvenescimento para o seu
coração, cérebro, pele e líbido
.
•Realinhar-se com o seu Eu quântico e sentirse completo, sereno e cheio de energia em
qualquer idade.

Módulo 10: Consciência, destino e evolução.
Sinta como a sua vida está interligada e tem significado - Torne-se um sábio urbano. Um novo paradigma
para a saúde individual e do planeta.

•Neste módulo final o foco vai ser a
consciencialização de cada pessoa como um
universo integrado num ecossistema
planetário e cósmico. A visão quântica e a
cocriação.
•O que é o destino individual e coletivo e a
malha quântica que precisamos de expandir
para que a evolução aconteça em nós, através
de nós e salvemos o planeta.
•Tornar-se um sábio urbano e um ativador de
potenciais quânticos na comunidade.

Módulo 10:

•Reconstruir o paradigma da saúde para a
humanidade e planeta do século XXI.
•Ecologia humana, sustentabilidade para o
planeta e intervenção social.
•Ética e responsabilidade.
•Ser um agente de Cura no mundo.

Este é o seu caminho:

1. Para se Curar e ser um Agente de Cura.
2. Revolucionar a sua energia, mentalidade, saúde,
capacidades de cura, conhecimento e sucesso na vida.
3. Viver a sua Missão! O Método vai transformá-lo
energeticamente, dando-lhe foco, poder, positividade
e conexão.
4. Em apenas 9 ou 12 meses você pode lançar a sua
prática de cura, com toda a confiança, atendendo
clientes e apoiá-los na transformação e cura integral.
5. Você vai ser o líder da sua energia e criar ou
expandir a sua carreira. Ganhar mais dinheiro e sentirse abundante.
6. Vai sentir-se ligado e que faz parte de algo
grandioso, contribuindo para o planeta.

Testemunhos
Sempre tive uma excelente
relação com a minha mãe.
Por influências externas e
de uma forma abrupta, a
minha mãe nem me queria
por perto.
Trabalhei com a Susana
este assunto de família e foi
incrível como a minha mãe
mudou.
Graças a isto, voltámos a
estar em harmonia. Tenho
o coração cheio de amor e
de alegria.
Manuel, Consultor

Há anos que sentia dores na cervical, que irradiavam
para o braço direito e provocavam dormência em
alguns dedos e mão.
Os médicos não aconselhavam operação e
prescreviam analgésicos, anti-inflamatórios e
fisioterapia sem nunca ter resolvido a situação.
Tenho a confirmar que ao participar no workshop Cura
Quântica Unificada com a Susana fui abençoada com
melhoras imediatas e até hoje não sinto qualquer dor
ou mal estar.
Tratou-se da maior experiência de cura e
transformação em que a Susana Cor de Rosa foi a
“chave” preciosa deste processo de transformação.
Emília Baptista, Professora.

Testemunhos
Nem sei explicar bem por palavras a diferença que
sinto. Estou totalmente diferente, porque desde a
morte do meu filho que não me sentia com a
alegria que sinto hoje.
Foi muito importante, nem sei explicar, mas é do
melhor que há no mundo, ela é o nosso anjo da
guarda e desejo que nos ajude a todos dessa
maneira. É muito bom, é uma experiência incrível
que as pessoas passam. Nem tem explicação, só
vivendo. Obrigada.
Inocência, reformada.

Inscrições
susana@susanacorderosa.com
+351 929015310/ WhatsApp, Telegram.
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Sempre que decidimos a favor da nossa evolução,
o Universo apoia-nos!
A chave da cura está consigo.
Diga Sim à sua Cura!
Diga Sim a ser um profissional de Cura!
Juntos vamos abrir muitos corações, curar
corpos e mentes, sintonizarmo-nos com a alma
e expandirmos o nosso potencial infinito.
Acredito que fazemos parte de uma equipa de
infinitas possibilidades.
Quero celebrar as suas vitórias, diariamente e
saber que a sua, a nossa, Missão está a curar o
mundo.
Um abraço energético!
Susana Cor de Rosa

Inscreva-se já!
susana@susanacorderosa.com
+351 929015310/ WhatsApp, Telegram.
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Acerca de Susana:
•Susana Cor de Rosa, desde há 22 anos, que tem ajudado

milhares pessoas a curarem questões de saúde, a empoderaremse, saberem quem são, e a terem sucesso nas suas vidas, através
da Cura Quântica Unificada, da Educação e Expansão da
Consciência.

•Mentora da Cura Quântica Unificada no mundo há 22 anos que
ministra workshops e faz atendimento em terapia nessa área,
trabalhando em 3 continentes.
•Susana é criadora do método “Cura Quântica UnificadaMedicina Energética para o corpo, mente, coração e alma”,
curso de 9/12 meses para revolucionar a sua energia, saúde, viver
a sua missão e ter sucesso.
•Escritora com 3 livros publicados: “Quem Somos Nós: o código
da criação”, “A Terra do Tudo é Possível” e o seu mais recente
trabalho “O Caminho da Origem”, aclamados internacionalmente.
•Susana é também criadora do programa de Meditação de 5
Semanas “Força Infinita”, bem como, Mentora e criadora do
Método “Autoestima e Confiança Evolutiva”.
•Para saber mais sobre a autora, veja: www.susanacorderosa.com

