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Nosso foco é facilitar sua conexão com a Fonte
Criadora. Quando aprendemos a colocar DEUS em
primeiro lugar, tudo mais nos é acrescentado. 

Assim na Terra como no Céu

Conheça nosso trabalho



No aqui e agora 
 

"Corpo, mente e Espírito"

A frequência do Espírito ultrapassa
os limites da frequência do corpo e
da mente, sendo estes a
materialização do Espírito.

ÁUDIO DE VOZ DE ACYLINA BARROS
EXTRAÍDO DO PROJETO 9 MESES 



Acylina Barros

Médica e Consultora

Meu trabalho é facilitar seu caminho de

AUTOCURA, um caminho de retorno à

sua real essência: DIVINA E PERFEITA,

para que possa viver a experiência de

SER humano e degustar uma vida em

BLISS.
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SER-vir é a chave 

Sua vida é valiosa

Você foi minuciosamente planejado e

arquitetado com DONS e características

ESPECÍFICAS que permitem SERVIR e

atuar ativamente na construção de um

mundo bem melhor.



Seja você mesmo 

O poder de SER quem você é 

O mundo precisa daquilo somente VOCÊ

pode fazer. Permita-se SER instrumento por

onde o AMOR  se materializa no Universo e

manifeste o que há de melhor em ti. 



Arquitetura do Ser
Projetando uma nova realidade

O corpo é nossa verdadeira casa, pois

é nele onde o nosso Espírito habita.

Cuidamos da nossa casa e realizamos

reformas quando necessário.

Escrevemos a nossa história e a todo

momento podemos Cocriar uma

realidade diferente.



Fortalecendo nosso Espírito,
santificamos a mente e
transformamos todo o corpo. O
processo de cura vai muito além do
físico.

A autocura existe

Uma mente sã gera um corpo são



Autoconhecimento

Ninguém ama aquilo que não conhece

Buscando conhecer a essência do nosso

SER, nos tornamos capazes de

verdadeiramente amar. É quando

conseguimos manifestar todo nosso

potencial, aquilo que realmente a gente é. 



Ninguém está destinado a ser quem sempre
foi. Manifestamos em nosso corpo hoje,
memórias nossas e dos nossos
antepassados. Quando ressignificamos o
passado, modificamos o presente e o futuro.

Estrutura vital 

Somos reprogramáveis



Presencial ou a distância, baseia-se no perfil biológico e
energético do paciente, adaptado às demandas específicas. 

Como manifestar tudo isso?

BLISS EXPERIENCE em 3 passos

1- CONSULTORIA



Procedimentos realizados no Espaço Terapêutico ou a
domicílio, execução do plano elaborado na consultoria.

Como manifestar tudo isso?

BLISS EXPERIENCE em 3 passos

2 -TERAPIAS 



3 - DIGITAL

Suporte Online para aprofundar no autoconhecimento e
manifestar todo o potencial que habita em cada Ser.

Como manifestar tudo isso?

BLISS EXPERIENCE em 3 passos



Consultoria médica

Medicina Integrativa bem perto de você 

Consultoria personalizada onde
reunimos as informações
necessárias para montarmos o seu
"projeto de reforma", identificando
os pontos chave para  melhorar sua
qualidade de vida e facilitar sua
jornada de AUTOCURA.
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O sistema de atendimento consiste nas práticas
presenciais e à distância para realização dos
procedimentos. Cada paciente tem seu plano de
tratamento montado de acordo com suas
necessidades específicas.

Atendimento especializado



Consultoria Online

A consultoria Online é agendada 
 através do Portal Quantum Bliss.
Após a confirmação do pagamento,
o paciente terá acesso aos horários
e dias disponíveis para o
atendimento personalizado onde
quer que você esteja.
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Neste formato, encaminha-se por e-mail

as orientações médicas e resultados de

exames. A consultoria tem a duração de

uma hora e meia, realizadas em

português, inglês, espanhol e francês por

videoconferência Google Meet ou Skype.

Atendimento Online 



Por que realizar a Consultoria?

Temos dentro de nós o poder de transformar
nossa realidade. Realizar essa consultoria te
oferece o passo-a-passo para acessar e
manifestar esse PODER.



Cuidados simultâneos com o CORPO, a MENTE
e o ESPÍRITO, promovem mudanças sólidas e
duradouras enquanto  realizam a melhora
geral na qualidade de vida  de cada paciente. 

Benefícios do Tratamento



Espaço Terapêutico 

Cuidados especiais para pessoas especiais

Um ambiente agradável onde realizamos
parte do "projeto de reforma", procedimentos
com uma equipe de profissionais capacitados
para todas as terapias presenciais. 



Ozonioterapia

Terapia neural 

Terapia multifrequencial 

Terapia Reiki 

Neuroacústica®
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Detox frequência

Recursos Terapêuticos



AGENDAMENTO DE TERAPIAS 

ESPAÇO TERAPÊUTICO
Anexo a Clínica Privilège

QUANTUM BLISS ® 

https://thequantumbliss.com/produto/consulta/
https://thequantumbliss.com/produto/consulta/


Quantum Bliss
Seu acesso para uma nova dimensão 

Um Portal de CONSCIÊNCIA e BEM-ESTAR, uma
Organização fundada por Acylina Barros. A
plataforma Quantum Bliss® é composta por
diversos tipos de ferramentas que
proporcionam uma vida em BLISS.

®



Projetos 

Agendamentos 

Cursos Online

Loja Virtual 

Homepage
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Contato

Portal Quantum Bliss ®



PLATAFORMAS
Medicina Integrativa bem perto de você 

CLIQUE AQUI E ACESSE

https://linktr.ee/thequantumbliss


Metodologia e conteúdos práticos para

desenvolver inúmeras competências e

comportamentos do público participante.

Abordagem de temas específicos  com

ensinamentos que serão levados por toda

a vida e lembrados pelas experiências.

Palestras e Cursos 



YouTube

Quantum Bliss

Facebook

@thequantumbliss

Instagram

@thequantumbliss

Conecte-se a nós
Siga nossas redes sociais e saiba mais

LinkedIn

@thequantumbliss



Endereço

R. Francisco Ribas, 550 - Ponta Grossa /PR

Email

conexao@thequantumbliss.com

Website

thequantumbliss.com

Telefones

42 3222-2009  -  42 9980-8990

Fale conosco
Serviços de atendimentos e informações



LOCALIZAÇÃO NO MAPA

ESPAÇO TERAPÊUTICO
Anexo a Clínica Privilège

https://goo.gl/maps/9TaNc1amPjDUqwrTA


LUZ, CONFIANÇA E AMOR 

AS CHAVES PARA VIVER EM BLISS

By QUANTUM BLISS ®
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