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SEJA BEM-VINDO(A)!

Olá, sou Ana Flávia Bittencourt e posso te ajudar a conquistar a sua saúde
física, mental, emocional e espiritual através de protocolos mirados,
utilizando tecnologias inovadoras para te proporcionar mais qualidade de
vida.

Com formação acadêmica e 19 anos de atuação em Farmácia-Bioquímica no
Brasil e Itália, Master em Saúde Integral Sistêmica (SIS) e Ativista
Quântica (Quantum Academy). Ingressei no universo do access consciousness,
da Desprogramação®  Neurobiológica, Mesa Quântica Estelar, aromaterapia e
biocomunicação instrumental com o Quantec® , um aparelho
alemão inovador, utilizado para diversos tipos de tratamentos.

Estou comprometida em inspirar e capacitar outras pessoas a reconhecerem
um maior potencial em si mesmas e criarem um profundo bem-estar em seus
corpos e vidas.

Ao longo da minha trajetória, ajudei centenas de pessoas no mundo todo a
conquistarem a harmonia desejada em todos os aspectos de sua vida pessoal
e profissional.

“O que existe é energia e informação. A energia é bem-estar e

informação é a presença ou ausência, desse mesmo bem-estar.”

Você está pronto para mais bem-estar em todos os aspectos de sua vida?



O QUE É?

Mesa Quântica Estelar é uma Mesa radiônica que utiliza as técnicas de
radiestesia (identificação de energias), radiônica (transmutação de energia),
psiônica (força do pensamento) e física quântica (possibilidade de resolver
questões além da realidade material, tempo e espaço) para harmonizar todas
as áreas de nossas vidas nos campos mental, emocional, energético,
espiritual e, consequentemente, físico.

É uma ferramenta Universalista, holística e energética que propicia
autoconhecimento, reequilíbrio, harmonia e expansão de consciência que,
abertura de caminhos e novas possibilidades em todas as áreas da vida,
conforme o que for necessário para seu momento, sem intenção ou cunho
religioso! Identifica e harmoniza desequilíbrios emocionais, mentais,
energéticos, espirituais e físicos, transmutando quaisquer energias
desarmoniosas e negativas que estejam interferindo em nossas vidas e
situações, trazendo novas e harmoniosas frequências, para que você siga de
forma leve, equilibrada e próspera e todos os sentidos!

Além de realizar estes profundos tratamentos, também nos mostra caminhos,
ações, recomendações, orientações e tratamentos indicados no momento e
sobre toda parte que VOCÊ deverá, ativa e conscientemente, realizar para
que as mudanças se CONCRETIZEM!

Já são mais de 25 mil pessoas beneficiadas por este método ao longo dos
últimos 8 anos!

MESA QUÂNTICA ESTELAR



Questões de relacionamentos;
Questões financeiras, profissionais e de prosperidade;
Questões familiares;
Emoções desequilibradas;
Autoestima, amor próprio e autoconfiança;
Padrões repetitivos negativos que geram bloqueios e limitações;
Bloqueios, traumas, vícios, padrões e comportamentos compulsivos;
Harmonização e equilíbrio em lares, empresas e/ou processos judiciais;
Laços cármicos que já não possuem sentido no processo evolutivo;
Reconexão com a missão de vida;
Depressão, síndrome do pânico e medos;
Saúde em geral;
Equilíbrio e harmonização de chacras;
Limpezas energéticas;
Remoção de qualquer energia espiritual nociva.

Equilíbrio interno;
Harmonia;
Possibilidade de caminhos mais abertos em sua vida;
Possibilidade de abertura de caminhos para prosperidade;
Mais autoestima e amor próprio;
Eleva sua frequência e vibração;
Elimina bloqueios energéticos que bloqueiam seu caminho;
Mais tranquilidade e serenidade;

ONDE ATUA?

Em qualquer área de nossas vidas que esteja precisando de harmonia (sem
intenção). A Mesa Quântica Estelar identifica e auxilia em:

QUAIS OS BENEFÍCIOS?



Fortalecimento emocional, mental e energético;
Favorece autoconhecimento e expansão de consciência;
Mais clareza mental e facilidade na tomada de decisões;
Fortalece sua conexão com o Divino.

Através dela, é possível transmutar frequências energéticas
desarmoniosas e nocivas, em busca do progresso e cura pessoal,
absolutamente sem intenção e sem cunho  religioso. Trata-se de uma
leitura energética, vibracional e metafísica do cliente e de sua vida,
bem como a harmonização e facilitação da cura que tudo que estiver
desarmonioso, desalinhado, bloqueado naquele momento.

É recomendado que mantenha seus retornos, porém você é livre para
escolher, mas saiba que é muito transformador e e válido que você
seja constante com seu trabalho de autoconhecimento e expansão
de consciência e se mantenha sempre alinhado e energizado a
cada momento de sua vida! Note que todo e qualquer tratamento
exige constância e adesão. Estaremos trabalhando em sua vida
holisticamente, portanto procure sempre manter a regularidade
dentro do possível para melhores resultados!

Seguem todas as informações sobre os atendimentos. Favor ler
atentamente até o final e qualquer dúvida estou à disposição! Para
agendar, basta me enviar seu e-mail que te informaremos a
disponibilidade (pode acontecer de a agenda estar lotada!) e enviaremos
a ficha de cadastro que também terá as informações de pagamento!



Pessoais (para si mesmo);
Para terceiros;
Para residências;
Para processos jurídicos;
Para empresas (nesta opção, são requeridas três [3] mesas no mesmo
atendimento: para os sócios, para os funcionários e para o local);
Para desencarnados (respeitando o prazo de 7 dias à 2 anos desde o
falecimento);

O ATENDIMENTO É REALIZADO:

À distância, somente com seus dados (não é feito por vídeo-chamada). Os
agendamentos são realizados a cada semana pela ordem de solicitação. Você
será avisado no dia em que será realizado seu atendimento e o seu relatório
completo será enviado dentro de um prazo máximo de 7 dias úteis. Após
esse momento, você poderá entrar em contato para esclarecer toda e
qualquer dúvida via WhatsApp, além de poder solicitar outras informações e
aconselhamentos. 

TIPOS DE ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS:

*Não há contraindicações. Pessoas de todas as idades, inclusive gestantes,
podem realizar o atendimento.

A Mesa Quântica Estelar é uma técnica de cura e harmonização energética
que, atualmente, pode ser realizada de forma mensal, a cada 30 dias. É
necessário este tempo para que tudo seja trabalhado em níveis energéticos e
que você também possa fazer ativamente a parte que lhe cabem. Lembre-se
que cada um terá 50% do trabalho! 



Devem ser pessoais e não podem intervir no livre-arbítrio de
ninguém!
Devem ser perguntas objetivas, ou seja: que gerem respostas
objetivas em sim, não, neutro, em probabilidade ou em tempo.

Tratamentos energéticos devem ser periódicos e constantes, sim!
Não se trata de mágica! Temos que cuidar de nossa harmonização,
campo, espiritualidade e vibração da mesma forma que cuidamos do
físico: todos os dias de nossos pensamentos, sentimentos, falas e
ações e periodicamente em trabalhos como este. Por isso, sugiro que
sempre mantenha seus retornos periódicos.

A Mesa Quântica Estelar não tem cunho religioso, pode e deve ser
realizada para pessoas de todas as religiões, fés e crenças! Todos são
absolutamente bem-vindos! 

Você pode realizar, se desejar, até 3 perguntas no atendimento.
Essas perguntas possuem as seguintes regras:

VALORES:

MESA QUÂNTICA ESTELAR: 

Atendimento à distância. Pessoais, para terceiros, processos e automóveis. R
$: 265,00 | 72Є | 82 $

Atendimento à distância. Atendimento para empresas, com 3 atendimentos 
na mesma sessão, conforme mencionado anteriormente.
R$: 795,00 | 216Є | 246$

*Terapias holísticas, energéticas e complementares não devem substituir tratamentos médicos e de
outras áreas da saúde e sim ser um coadjuvante aos tratamentos físico e psicológico quando
necessários



@anaflaviapt /anaflaviapt +351 912 313 532 @anaflaviapt aflavia.com

Se houver alguma dúvida mais urgente, envie-nos um e-mail
(info@aflavia.com), para que nossos especialistas possas responder às
mensagens por ordem de chegada.

É importante reforçar que não atendemos por redes sociais, apenas por e-
mail ou WhatsApp, no horário comercial de dias úteis, com eventuais plantões
aos finais de semana ou à noite, dependendo da ocasião.

Agradecemos pela atenção, confiança e oportunidade, e lhe desejamos um
ótimo tratamento.

Caso haja qualquer dúvida, entre em contato através das mídas abaixo.

*Ou acesse: bit.ly/finalquantec e deixe o vosso feedback sobre o tratamento!

https://www.instagram.com/anaflaviapt/
https://www.facebook.com/anaflaviapt/
https://t.me/anaflaviapt





