
Transforma as crenças que te
impedem de criar os teus sonhos

THETAHEALING ®

cursos e formação

A forma como pensamos determina a forma como vivemos. As nossas
crenças criam a nossa realidade. Através deste processo meditativo de
cura física, psicológica e espiritual é-nos possível identificar e alterar
crenças bloqueadoras, recriando uma nova realidade para a nossa vida:
com saúde, abundância financeira, relacionamentos saudáveis, etc.
 
 
***

Através das ondas cerebrais Theta, um espaço profundo de meditação,
torna-se possível alcançar o plano do subconsciente e compreender a
razão pela qual determinada realidade acontece na nossa vida.

Como trabalhamos directamente com a Energia da Criação torna-se
possível identificar e alterar as crenças que nos bloqueiam.

Tornamo-nos mais responsáveis pela nossa vida e capazes de manifestar
aquilo que realmente queremos,  desenvolvendo o nosso poder pessoal
para alterar aquilo que não gostamos.

o que é?
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Quem pode fazer a formação?

A formação de ThetaHealing é indicada a todos os que procuram
aprender a técnica para o seu próprio desenvolvimento
pessoal, futuros terapeutas e terapeutas que queiram acrescentar
esta técnica à sua atividade.
 
Para o nível Básico não existe nenhum pré-requisito

Percurso da formação: 

O DNA Básico é o primeiro curso desta formação. Com ele já
poderás exercer esta técnica na tua prática profissional. 

Se quiseres avançar na formação o DNA Avançado seguido do Dig
Deeper são os pré-requisitos para que possas participar nos
restantes cursos.



A ENTRADA PARA UM MUNDO DE
INFINITAS POSSIBILIDADES

DNA BÁSICO
pré-requisito: nenhum

Este curso é a entrada para o mundo de cura do Thetahealing. Nele vais aprender
a dominar o poder do pensamento e das palavras, a aceder e usar a onda
cerebral Theta para a cura, a identificar e substituir crenças limitadoras, etc.

Nesta formação vais aprender a: 
 
1. O poder do pensamento e das palavras
2. As ondas cerebrais (Alpha, Beta, Delta, Gama e Theta)
3. Os sentidos psíquicos e os chakras - como ativá-los
4. O poder da onda cerebral Theta para a cura
5. Como aceder à onda  Theta e conectar com a Energia do Criador
6. Identificar e substituir crenças limitadoras
7. Cura e comandos
8. Os 7 planos da existência
9, Manifestação
10. Ativação do DNA
11. Anjos da guarda & almas gémeas,

e muito mais..
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UMA MUDANÇA PROFUNDA NA TUA
VIBRAÇÃO

DNA AVANÇADO
pré-requisito: dna básico

Este curso é um salto quântico para quem realmente quer utilizar o thetahealing
nas suas vidas. Durante 3 dias iremos explorar as crenças que nos impedem
de alcançar o estado Theta. Vamos também trabalhar intensivamente
sentimentos de culpa, ressentimento e rejeição.

Nesta formação vais aprender a: 
 
1. Limpar pensamentos e sentimentos negativos, como a raiva, vingança,
ressentimento, rancor, agressividade, ciúme, inveja, culpa.
2. Limpar medos e traumas
3. Limpar programas de Rejeição, Ressentimento e Remorso
4. Limpar votos, pactos e comprometimentos que o impedem de aceder
livremente aos planos da existência
5. Aprofundar a compreensão e o acesso aos 7 planos da existência
6. Ativar o seu sistema, através de inúmeros downloads, os sentimentos
fundamentais para o salto quântico
7. Memórias flutuantes
8. Conectar com os nossos ancestrais
9. Conectar com o  nosso Eu Superior
 
e muito mais....
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UM TRABALHO PROFUNDO EM TI
MESMO

DIG DEEPER
pré-requisito: dna básico e avançado

Durante este curso, o foco é o trabalho de crenças (digging). É através desta
técnica que conseguimos alcançar a crença raiz: aquela que está a impedir a
manifestação daquilo que queremos. 
 
O digging é muita vez evitado, por trazer algumas inseguranças ao terapeuta. No
entanto, sabemos que se não formos até à crença raiz dificilmente conseguimos
trazer mudanças profundas para os nossos clientes. Este curso foi então
projectado para tornar os terapeutas de ThetaHealing mais confiantes e capazes
em utilizar o digging nas suas sessões. 
 
Pela sua relevância, esta formação tornou-se agora pré-requisito para todos os
cursos de Thetahealing após o nível básico e avançado.

Nesta formação vais aprender a trabalhar: 
 
1. Crenças genéticas e ancestrais
2. Regressão vidas passadas | subconsciente colectivo
3. Medos, ressentimentos e culpa
4. Doenças
5. Manifestação
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