
Formulário contendo informações para se tornar um P raticante 
Certificado  (preço atual, US$200.00) 

 
Por favor, complete este formulário e envie com tod os os itens pedidos 

para o endereço abaixo  
 
Nome:__________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Data:___________________________________________________________  
 
Endereço:_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Cidade: 
_______________________________________________________________ 
 
Estado / Província: _______________________________________________ 
  
CEP:___________________________________________ 
 
 
País:___________________________________________ 
 
 
# Telefone (incluir código de área ou país / região de código): 
 
 
E-mail para a empresa QT:_________________________________________ 
 
 
Nome da sua  empresa (s): 
 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________  
 
 
Website,  Nome de Domínio (s): 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________  
 



1) escrever a data, o instrutor / facilitador NOME e localização de seus dois 
Quantum-Touch Workshops que você tenha preenchido e anexar as cópias dos 
certificados: * 
 
a)______________________________________________________________ 
 
b)______________________________________________________________ 
 
     * Nota: Um dos dois workshops deve ser um Live Basic Workshop. 
 
 
2) Ler o livro Toque Quântico: o Poder de Curar por Richard Gordon.  
Por favor, coloque aqui sua inicial (para confirmar que leu)  ______ . 
 
3) Completar um mínimo de 60 horas de sessões documentadas Quantum-
Touch .** 
(O formulário está no site www.biadeoliveira.com.br traduzido para o 
português ou no site em inglês www.quantumtouch.com clicando em cima da 
palavra Practitioners forms) 
 
** Nota: Até 20 horas de 60 horas pode ser usado em si mesmo, animais, 
plantas e cura à distância. Estas 20 horas podem ser documentados 
individualmente por hora de sessão ou por tempo de sessão. Por favor, 
documente essas horas individualmente 
 
3a)Anexar que completou "60 horas na documentação a ser enviada. 
 
4) Apresentar pelo menos cinco "insights" que são  percepções criativas que 
você teve enquanto usava e praticava o  Quantum-Touch. 
 
4a) anexe seus insights criativos. 
 
 
5) imprimir duas cópias da "Quantum-Touch Código de Ética." Manter um de 
seus registros. Leia inicial, assinar e devolver uma (todas as 4 páginas) para o 
escritório Central (Home Office QT). 
O documento está localizado na 
http://www.quantumtouch.com/index.php?view=article& catid=69:practitio
ner_forms&id=985:ethics-english&option=com_content& Itemid=81  
 
5a) Anexe assinado o "Código de Ética" e fique com uma via para você. 
(imprima, escaneie e mande, caso seja por email) 
 
6) Crie uma Biografia pessoal "Bio" (com foto opcional) para o website 
http://www.quantumtouch.com  bseção Practitioners. 
Limite a sua biografia  250 palavras. Você não precisa enviar a sua biografia 
para nós.  Quando você estiver certificado(a) iremos nos comunicar com você e 
lhe mandar  um link para você mesmo colocar suas informações no website em 
inglês. Você não conseguirá colocar sua foto e terá que enviá-la para nós 
colocarmos.  Atenção: Fotos  terão que ser publicadas e editadas a partir do 



escritório central. Se você quiser incluir uma foto com sua bio você pode enviar 
e-mail para practitioner@quantumtouch.com  ou e-mail em uma cópia 
impressa. 
 
 
7) Pagar a Taxa de Inscrição Practitioner de US$ 200 USD. 
Praticantes podem fornecer um cheque, ordem de pagamento, ou informações 
de cartão de crédito. Praticantes internacionais poderão fornecer informações 
de cartão de crédito, ou enviar um vale postal ou cheque internacional em 
dólares. QT aceita Visa, MasterCard e Discover. Por favor, faça cheques e 
ordens de pagamento para Quantum-Touch. 
 
No caso de querer mandar o número do cartão de crédito por email, você pode 
mandar o seu nome como está no cartão  por email. Mande em seguida outro 
email (novo) com o tipo de cartão que você vai usar. Em outro email totalmente 
novo a primeira sequencia de 4 números do cartão, em outro a segunda 
sequência e assim por diante. 
 
Colocar a data de Expiração do cartão: 
Anexar cheque, vale postal ou cheque internacional, se aplicável. 
 
O número de cartão pode ser passado em vários emails completamente 
distintos para o endereço indicado. No primeiro email ponha o nome do cartão, 
no outro email o primeiro número, depois a segunda número da ordem de 
números do cartão e assim por diante. Desta forma não há perigo de passar o 
numero do cartão 
 
 
8) Como você quer que seu nome apareça no seu Certificado? 
 
 
9) Eu li e concordo em cumprir com a Quantum-Touch ® Marcas e Direitos 
Autorais, postada no site, 
www.quantumtouch.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7 
 
Por favor, inicial aqui _______ 
 
Anexar todos os documentos para a aplicação e-mail preenchido seus 
requisitos praticante: 
 
 
Quantum-Touch, Inc. 
Attn: Practitioner Certification 
P.O. Box 1240 
Kapaa, HI  96746 
USA 
 
 
 



Ou mandar por  e-mail esta aplicação e completou os requisitos pedidos para 
se tornar Praticante Certificado   
 
               practitioner@quantumtouch.com 
 
 
Após ser certificado pelo Programa Diretor de Praticantes Certificados : 
 
1) Você poderá anunciar-se como um Quantum-Touch Certified 
Practitioner.(CQTP) 
2) Você receberá um certificado que declara que você é  Praticante Certificado 
pelo Quantum-Touch ( Certified Quantum-Touch Practitioner). 
3) Você terá seu nome no website www.quantumtouch.com  como um 
Praticante Certificado. Ali estarão todas as suas informações de contato. 
4) Você poderá comprar o livro em inglês Quantum-Touch: The Power of 
Healing, bem como outros produtos da loja americana de QT, a preços com 
desconto. 
 
 
Após o recebimento de todos os formulários requisitados pela Central de QT e 
devidamente preenchidos pelo interessado,  por favor aguarde 3-4 semanas 
para a Certificação. 
Para  se promover como Praticante de Quantum-Touch ou fazer cartões 
usando o logotipo de QT, é necessário você aguardar o comunicado final da 
Central de Quantum-Touch. 
Você será notificado do seu status como um QT Certified Practitioner 
(Praticante Certificado de Quantum-Touch), via email. 
 
Para qualquer tipo de dúvida, por favor entre em contato através do email: 
practitioner@quantumtouch.com 
  
  
Material traduzido por Bia de Castro Oliveira, CQTIP 
biadeoliveira@biadeoliveira.com.br 
www.biadeoliveira.com.br 


