
A CURA TRANSMISSÃO DO RETORNO 
À FONTE®

O que é e no que consiste a “Cura TRF - 
Transmissão do retorno à fonte”?

É o modo de acedermos à nova Energia, Luz e 
Informação com a finalidade de nos ligarmos à 
plenitude original do nosso Ser. Acedermos à 
nossa consciência Multidimensional. Ela eleva o 
nosso potencial interior que é o nosso ADN e 
torna-nos mais focados.
A cura TRF é a transmissão da intenção ao ADN 
para alterar a química celular.
A activação do ADN está ao nosso alcance a 
partir da Transmissão do Retorno à Fonte.
Ela irá estabelecer uma ligação forte e 
permanente com a Fonte que está no ADN e 
fluirá através das camadas.
É um método rápido e eficiente para tratar 
desarmonias físicas, psicológicas, 
emocionais e espirituais.

Benefícios da activação do ADN
No físico:
Aumento da vitalidade e do nível de energia.
Desintoxicação.
Fortalecimento do sistema imunológico.
No emocional e psicológico:
Aumento da auto-confiança.
Intensificação das percepções.
Menos tensão e preocupação.
Nos níveis relacionais:
Os relacionamentos são contemplados com mais 
clareza.
O sentimento de amor pelas pessoas se 
aprofunda.
Melhor comunicação com as pessoas.
Auto-descoberta:
As incertezas transformam-se em precisão e 
verdade.
Aumento do nível de concentração( o aqui e 
agora).
A longo prazo:
Liberação da tensão emocional profunda.
Forte vontade de purificar-se física e 
emocionalmente.
Mais compreensão dos objectivos pessoais na 
vida.
Realização do amor e respeito por si mesmo.
Consciência de que o universo nos apresenta os 
problemas para que possamos resolvê-los.
.........
Cristina Martins é terapeuta do Retorno à Fonte.
!
Reserve a sua sessão de cura.

SINTONIZAÇÃO DA TOTALIDADE DO SER

O que é a “Sintonização com a Totalidade do 
Ser” ?

É um processo que se faz apenas uma vez na vida,  
mas em dois dias, que nos liga à grelha do planeta 
e do Universo, através das linhas axiatonais e 
pontos energéticos do corpo humano. Vai mudar 
para sempre e ficar ligado às frequências mais 
elevadas de energia que estão na malha magnética 
da Terra.

Neste processo dá-se a activação e evolução do 
ADN, aprofundamos a nossa ligação à Terra, ao 
Universo, a nós próprios, ao Eu-Superior..... 
Ficamos intuitivos e atentos à sabedoria do 
coração e ao nosso propósito de vida.

Para ser sintonizado, não precisa antes fazer a 
cura. Mas também nada o impede.

Estes dois processos Cura e Sintonização - são 
independentes e complementares. A Cura é o 
equilíbrio a Sintonização a evolução.

Cristina Martins é Terapeuta de “Sintonização da 
Totalidade do Ser”.

Venha à sua descoberta!

Reserve a sua sintonização com a:

Cristina Martins
Consultora e Terapeuta Espiritual

Espaço Atma \ Plenitude - SETÚBAL
atma.plenitude@gmail.com

www.iharmonia.com
91 793 73 73
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