
Novas Diretrizes Para os Tratamentos de Cura Interdimensional à Distância Abril/15 
 
Em Abril de 2015 a técnica de Cura Interdimensional à Distância completou 10 anos e novas 
diretrizes em relação aos tratamentos foram colocadas pelos Nossos Amigos Interdimensionais. 
 
Depois de 10 anos, a Técnica de Cura Interdimensional à Distância já se tornou consistente, 
temos mais de 300 alunos iniciados por essa instrução e a eficiência dos tratamentos é 
reconhecida - por esse motivo fomos autorizados a cobrar pelos atendimentos com a condição de 
seguirmos uma mesma orientação e uma Tabela de Valores Única, para que não existam 
cobranças além do que é justo. 
 
Essa tabela pode ser consultada pelos Curadores no site da Cura Interdimensional, onde será 
sempre atualizada. 
 
Nossos Amigos entendem que essa técnica pode ser muito melhor utilizada pelos Curadores se 
houver um retorno monetário, tendo em vista que aqui em nosso plano terreno nós precisamos de 
dinheiro para viver e co-criar em nossas realidades. 
 
Os Curadores que não quiserem cobrar pelos Tratamentos não são obrigados a fazê-lo. 
 
 

Como Cobrar Pelos Tratamentos de Cura Interdimensional à Distância 
 
Para cobrar pelos Tratamentos você deve seguir as orientações abaixo: 
 
 Verifique na Tabela de Valores vigente o valor máximo que pode ser cobrado por sessão de 

tratamento. 
Acesse a tabela neste link: https://www.curainterdimensional.com/atlz e por gentileza não 
divulgue, pois é material específico dos Curadores Interdimensionais Universais. 

 
 Cada sessão pode ter o valor que você preferir até o máximo estipulado, sem ultrapassá-lo. 
 
 Você só poderá cobrar pelos tratamentos que acompanhar ou pelos tratamentos que 

programar e pegar o relato depois, pois nós cobraremos pelo nosso tempo em passar os 
relatos e as demais prescrições aos atendidos. 

 
 Se você levar para tratamento ou programar e não pegar relato, você não irá cobrar. 
 
 Quando o assistido fizer contato pela primeira vez solicitando o tratamento, você irá cobrar 

apenas pela primeira sessão, pois será durante o relato desta primeira sessão que você 
saberá quantas vezes o assistido precisará voltar ao tratamento. 

 
 Depois da primeira sessão, você marcará um horário com o assistido para passar o relato a 

ele – esse Retorno não deve passar de 1 hora e é durante esse tempo que você lerá e 
explicará sobre o que observou durante o tratamento dele, assim como passará as 
prescrições e marcará os próximos tratamentos que devem ser semanais, a não ser que sua 
equipe tenha solicitado algo diferente.  

 
 Esse Retorno pode ser feito ao vivo, por telefone ou por Skype. Evite o e-mail, pois neste caso 

ele é muito impessoal e você deve lembrar que está atendendo uma pessoa que procurou o 
seu trabalho como Curador Interdimensional, a sua ajuda e está pagando por esse feedback! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.curainterdimensional.com/atlz


 

 Como exemplo, vamos dizer que a pessoa precise voltar ao tratamento mais 3 vezes – lembre 
que as sessões são semanais. Você irá cobrar cada uma das sessões pelo valor que 
estipulou, nunca ultrapassando o valor máximo por sessão. Então, se o valor máximo for 50 
reais, você irá cobrar 50 reais cada uma das 3 sessões ou um valor entre 0 e 50 reais que 
prefira, em cada uma das 3 sessões. 

 
 Lembre-se que você deverá marcar um Retorno com a pessoa para passar o relato de cada 

um dos 3 tratamentos – procure marcar no dia seguinte do tratamento ou no mais tardar na 
mesma semana, sempre antes da próxima sessão agendada para que o assistido possa 
absorver o que foi passado e seguir as prescrições. 

 
 Seguindo o nosso caso acima, se o assistido não puder pagar pelas 3 sessões do tratamento 

ou só puder pagar por mais uma ou duas, você só irá passar a ele o relato das sessões pelas 
quais ele pagou.  

 
 Você não deixará de levar uma pessoa para tratamento porque ela não pode pagar, você 

apenas não pegará o relato desses tratamentos e/ou não marcará um Retorno para passá-los 
ao assistido.  

 
 Uma sugestão é programar as sessões de tratamento e só pegar o relato daquelas que forem 

pagas. 
 
 É claro que você pode pegar todos os relatos e passá-los a pessoa mesmo que ela não 

tenha pago - isso é você quem decide. 
 
 Quando cobramos as sessões de tratamento não estamos cobrando pela cura de ninguém, 

muito menos pelos procedimentos feitos pelas nossas equipes interdimensionais, estamos 
cobrando pelo nosso TEMPO dedicado ao tratamento daquela pessoa que vai desde o 
“levar para tratamento e pegar o relato” até o Retorno para passar as prescrições e relatos a 
ela. 

 

 E por último, seja justo e tenha bom senso em relação a quanto e quando cobrar, pois 
você não está sozinho neste trabalho. 
 
 

 


