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Algumas histórias fantásticas de tratamentos e os seus benefícios que alguns clientes
tiveram a amabilidade de escrever, aos quais queremos agradecer.

O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES
MEDICINA QUÂNTICA + NATUROPATIA
Depois de um ano muito difícil em termos de saúde, após muito sofrimento, baixas
hospitalares e consultas médicas, procurei pela internet a solução para algumas situações
que ainda tenho. Fui dar à Medicina Quântica e fui ler a respeito. Percebi como de fato
funcionam as "coisas". Após consulta cheguei à conclusão que estava certíssimo.
A Medicina Quântica é uma Terapia que faz a leitura da frequência eletromagnética do
corpo que estimula as capacidades auto-curativas do organismo, através de um método
seguro, relaxante, não invasivo e sem efeitos secundários.

Com os tratamentos comecei a ficar bastante melhor. Além dos fármacos recomendados
pela medicina tradicional, também uso outros, mas naturais, em consequência da
consulta da Medicina Quântica + Naturopatia. Recomendo vivamente. (António Matos)

MEDICINA QUÂNTICA + INTOLERÂNCIA ALIMENTAR
Sentia que não digeria bem os alimentos, que os meus intestinos não funcionavam bem,
andava constantemente com a barriga inchada e não conseguia emagrecer, o que me
incomodava bastante. Já tinha tomado vários medicamentos, mas não via grandes
resultados, pois quando parava a medicação voltava tudo ao mesmo. Até que um dia
decidi fazer uma consulta de Medicina Quântica conjugada com um Teste de
intolerância alimentar.
Após uma consulta percebi os alimentos a que era intolerante e as zonas do corpo mais
comprometidas. A partir daí tudo foi diferente. Agora tenho muito mais energia e sinto-me
fantástica! (Teresa Novais)

MEDICINA QUÂNTICA + OSTEOPATIA
Tenho uma hérnia discal na zona lombar há cerca de 15 anos. De tempos a tempos
ficava com dores insuportáveis e sem me conseguir mexer. Os analgésicos e antiinflamatórios passaram a fazer parte integrante da minha vida. Foi-me sugerida a cirurgia
para resolver o problema. Foi aí que eu comecei a ficar verdadeiramente preocupado e,
então, decidi recorrer aos vossos serviços de Medicina Quântica e Osteopatia. O
tratamento efetuado ao longo dos últimos meses permite-me neste momento levar uma
vida perfeitamente normal, sem comprimidos nem cirurgias. (Nuno Filipe)

MEDICINA QUÂNTICA + MEDICINA INTEGRATIVA
A minha mãe sofria de artrite reumatóide, caiu e teve que fazer fisioterapia. O médico
reumatologista que a seguia prescreveu um medicamento ao qual teve uma reação
alérgica grave, que lhe criou problemas de depressão, não dormia, tinhas dores nas
pernas, estava muito desequilibrada, anulou o sistema imunitário, o cabelo começou todo
a cair, não tinha forças para andar, ficou com diabetes de 595 e infeção urinária, tinha
grandes bolhas e feridas que não cicatrizavam.
Verificando que a medicina convencional não estava a dar soluções para o problema da
minha mãe e, inclusive, estava a agravar cada vez mais os sintomas, decidimos procurar
ajuda na Medicina Integrativa. Após algumas sessões de tratamento, a minha mãe teve
uma recuperação formidável: ficou muito mais calma, começou a dormir bem, o cabelo
cresceu, os diabetes ficaram estabilizados, as feridas cicatrizaram. (Ana Lopes)

MEDICINA QUÂNTICA + NATUROPATIA
Sofria de eczema atópico, já tinha feito vários tratamentos, mas em todos os casos o meu
estado melhorava no início e passado algum tempo agravava-se. Já estava a sentir que
os efeitos secundários da medicação estavam a afetar a minha saúde. Sentia-me
deprimida e com baixa auto-estima.
Desde que iniciei os tratamentos de Medicina Quântica e Naturopatia, fui extremamente
bem acompanhada e percebi que era através dos alimentos e dos suplementos naturais
que estava a cura. Após algumas sessões de tratamento natural, comecei a sentir-me
outra pessoa! As minhas crises do eczema tornaram-se mais fracas e deixei de tomar os
medicamentos químicos. Finalmente durmo bem. Recomendo a todos as consultas da
medicina natural. (Matilde Diogo)

MEDICINA QUÂNTICA + OSTEOPATIA
Tenho uma hérnia discal na zona lombar há cerca de 15 anos. De tempos a tempos
ficava com dores insuportáveis e sem me conseguir mexer. Os analgésicos e antiinflamatórios passaram a fazer parte integrante da minha vida.
Foi-me sugerida a cirurgia para resolver o problema. Foi aí que eu comecei a ficar
verdadeiramente preocupado e, então, decidi recorrer aos vossos serviços de Medicina
Quântica e Osteopatia.
O tratamento efetuado ao longo dos últimos meses permite-me neste momento levar
uma vida perfeitamente normal, sem comprimidos nem cirurgias. (Nuno Filipe)

MEDICINA QUÂNTICA + MEDICINA INTEGRATIVA
Os meus netos andavam sempre com bronquiolite em pequenos. Estiveram internados
durante 15 dias no Hospital a receber soro e cortisona. Já estávamos saturados desta
situação e, por isso, decidimos procurar alternativa na consulta de Medicina Quântica +
Medicina Integrativa. Após algumas consultas nunca mais tiveram problemas. Hoje têm 15
e 21 anos e são saudáveis.
Uma amiga minha, com 60 anos, ia ser operada pela 3ª vez aos intestinos, mas decidiu ir
fazer uma consulta. Após vários tratamentos o cancro passou e hoje tem 70 anos e está
ótima.

O meu cunhado tem cancro na próstata, que se desenvolveu por causa de um desgosto
que teve há anos. Tem feito tratamentos com a Medicina Quântica e Integrativa, onde
inclui a Cromoterapia e está fantástico! (Ana Lopes)

MEDICINA QUÂNTICA + ACUPUNTURA AURICULAR
Há cerca de 2 anos fiz uma radiografia ao meu joelho esquerdo porque não conseguia
dobrar o mesmo. As dores continuavam, apesar de aplicar pomadas. O médico mandoume fazer uma TAC e foi aí que se detetou uma fissura no menisco. A única alternativa
apresentada foi fazer operação ao joelho,
Foi aí que decidi procurar ajuda, pois já conhecia os vossos tratamentos através de outras
consultas que tinha feito. Com algumas consultas as dores, começaram a desaparecer.
Obrigado pelos tratamentos, pois têm-me ajudado muito no meu bem-estar físico. (Paulo)

MEDICINA QUÂNTICA + PSICOTERAPIA
O ambiente no meu trabalho era mau, em casa as coisas também não estavam fáceis,
tudo era motivo de discussão, havia alturas em que dava comigo a fazer dramas por tudo
e por nada. Tinha que mudar esta situação, que me estava a causar mau estar. Uma
amiga falou-me nesta consulta Medicina Quântica e Barras de Acesso à Consciência e
por isso decidi experimentar, não tinha nada a perder!
Com a consulta percebi que tinha bloqueios que me impediam de viver em Liberdade.
Comecei a tomar consciência dos meus medos, a libertar-me das emoções negativas e a
encontrar o meu caminho. Comecei a ter mais paciência e a aceitar. A consulta fez-me
sentir muito mais leve e com um estado de profunda paz e tranquilidade. Agora percebo
que a transformação passa muito por uma nova compreensão e um novo olhar sobre
aquilo que nos dói. E aqui consegui a força para mudar a minha vida!
Já levei outro amigo à consulta, que estava a enfrentar uma grave depressão e a ser
seguido há 2 anos por um psiquiatra. Em apenas algumas sessões comecei a notar
grandes melhorias! (Ana Maria)

MEDICINA QUÂNTICA + ACUPUNTURA AURICULAR
Sofria de Enxaquecas horríveis há muitos anos, que até me chegavam a causar vómitos.
Andava constantemente a tomar medicamentos, que ajudavam na altura mas depois o
efeito passava. Foi então que decidi procurar ajuda, pois tinha ouvido falar que os
resultados eram muito bons. Na primeira consulta fizeram-me um questionário exaustivo e

logo uma sessão de acupuntura. Fiquei fantástica! Saí da consulta super leve! Já fiz mais
sessões e recomendo vivamente!
Gostei tanto que levei o meu pai a uma consulta, pois andava com uma forte dor ciática
e acordava várias vezes de noite com as pernas dormentes e doridas. Ele tem seguido os
tratamentos recomendados e está-se a sentir muito melhor! (Joana Mendes)

