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INTRODUÇÃO  

   Antes de entrar nas 4 dicas para soltar as amarras e destravar a sua vida,
vamos falar um pouco sobre ThetaHealing®. Trata-se de uma terapia energética e
meditação que identifica e transforma crenças, entendidas como verdade e que
impedem que a pessoa tenha uma vida saudável ou mesmo alcance determinados
objetivos. 

   Essas crenças podem ser conscientes ou inconscientes, recentes, antigas ou até
mesmo estarem inseridas no DNA, desde as gerações passadas. Normalmente,
estão relacionadas com diversas questões, tais como: financeiras, mentais, físicas ou
profissionais.

   A técnica de meditação ThetaHealing® foi criada por Vianna Stibal, em 1995,
durante sua jornada pessoal de volta à saúde. No livro "ThetaHealing® uma das
mais poderosas técnicas de cura energética do mundo", ela detalha a jornada de
cura pessoal e a conexão com o Criador, utilizando essa técnica de meditação.

   O ThetaHealing® não está relacionado a nenhuma religião, mas utiliza uma
filosofia espiritual com o propósito de melhorar a mente, o corpo e o espírito,
aproximando-se ao Criador de Tudo O Que É. Permite que você treine sua mente,
corpo e espírito, para limpar crenças limitantes e viver a vida de forma positiva,
desenvolvendo virtudes em tudo o que fazemos. 

   Quando se trata de questões de saúde, a técnica ThetaHealing® é sempre
ensinada para ser usada em conjunto com a medicina convencional. Ensina como
usar a própria intuição natural, confiando no amor incondicional do Criador de
Tudo O Que É para fazer o verdadeiro "trabalho". 

   Acreditamos que pela oração focalizada, utilizando uma onda cerebral "Theta" ,
você pode realmente testemunhar o Criador de tudo o que É criar bem-estar físico
e emocional instantâneo. Aprendemos que, através da técnica de ThetaHealing®, as
habilidades intuitivas podem ser usadas para provocar mudanças espontâneas e
bem-estar físico e emocional.

   Para saber mais sobre a técnica ThetaHealing®, visite: www.thetahealing.com

O que é ThetaHealing®

http://www.thetahealing.com/
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Você  não  pode  v i ve r
para  sempre ,  mas  com

exces so  de  caute la
pode  nunca  chegar  a
v ive r .  Tenha coragem!

V ianna St iba l

http://www.carlaforlin.com/


VIVA A SUA ESSÊNCIA 

   Crescemos influenciados com as ideias, opiniões e experiências das pessoas
que estão à nossa volta. Com o tempo, vamos adquirindo nossas próprias
experiências. mas sempre temos alguma referência, ou alguém para nos
direcionar, questionar e desafiar. Na maioria das vezes com as melhores
intensões, porém acabam nos influenciando a nos limitar.
 
   Assim, vamos formando a nossa mentalidade a partir do mundo externo e do
desejo de outros. Então, desenvolvemos nossa mente com informações e
experiências que têm como base um sistema de crenças, valores, costumes e
cultura do meio em que se vive. 

   Deste modo, vamos reprimindo nosso próprio eu, para caber na sociedade em
que estamos. Cultivamos a nossa essência aprisionada, não permitindo que
muitas de nossas capacidades sejam desenvolvidas completamente. 

   Quando somos crianças precisamos obedecer aos pais, porque eles sabem o
que é mais seguro. Mas quando crescemos, não precisamos mais desse controle,
ainda assim agimos como se estivéssemos presos a algum tipo de amarra. Isso
nos impede de desenvolver as habilidades necessárias para ter uma profissão
promissora, para viver num ambiente que nos seja agradável e ter
relacionamentos felizes.

   Presos a correntes imaginárias, não permitirmos realizar o que nossa alma
deseja. Vamos seguindo comandos automáticos, fazendo o que os outros
esperam de nós e que teoricamente seria o melhor.
 
   Se você deseja assumir o controle da sua vida e parar de se deixar para
depois, conheça e pratique TethaHealing®. Essa técnica vai te levar a uma
conexão direta com o Criador de Tudo o que É, para realizar todas as
mudanças necessárias para você se empoderar diante da vida e assumir sua
verdadeira essência.
   
   Você vai perceber o imenso espaço que o mundo tem para você realizar seu
propósito de vida, aquilo que você realmente veio fazer aqui. E você vai se
fortalecer para fazer suas escolhas, livre de culpa, medo, ressentimento ou
qualquer outra limitação. Seja você com ThetaHealing®, amplie sua consciência
e veja como tudo pode ser mais fácil!



"As forças vibracionais dos planos têm
proporções vastas e minúsculas que, uma
vez entendidas, podem ser influenciadas

pelo poder do pensamento puro".
Vianna Stibal 
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TRANQUILIZE SUA MENTE 

   Já aconteceu de você tentar resolver algo que parecia muito difícil de
solucionar e quando você relaxou um pouco, parou de focar no problema, tudo
começou a fluir naturalmente? 
   
   Essas coisas acontecem, por isso é importante tranquilizar a mente, seja qual
for a situação. Pois, quando estamos serenos, ampliamos nossa consciência e se
torna mais fácil ter discernimento e escolher o melhor caminho. Todavia nem
sempre conseguimos isso sozinhos, porque muitas coisas estão no nosso
inconsciente. Para isso é recomendado fazer uma meditação guiada com um
terapeuta. 
 
   A prática da meditação pode ajudar muito tanto para situações de estresse,
como para manter uma vida mais fluída e saudável. Existem diversas formas de
meditar, algumas pessoas gostam de focar na respiração, outras preferem
simplesmente ouvir uma música e relaxar. 

  Mas, se você deseja uma conexão direta com o Criador de Tudo que É para
resolver definitivamente o que está amarrando a sua vida, faça uma meditação
guiada através da técnica ThetaHealing®. Você vai experienciar uma sensação
de relaxamento profundo e verá como tudo que parecia difícil vai se tornando
mais leve e fácil. É uma descoberta transformadora!  
   
   Seja qual for o seu desejo: saúde, prosperidade, alegria, harmonia,
tranquilidade, desenvolvimento de habilidades, melhora nos relacionamentos ou
mesmo equilíbrio em todas as áreas, tudo começa por uma mente organizada e
serena.

   Independente do seu objetivo, você precisa estar presente na sua vida, sem
ressentimentos com o passado ou ansiedade pelo futuro. Neste sentido, a
meditação ThetaHealing®, oferece a possibilidade de uma maior integração
com o momento, aumentando a percepção, tanto do corpo quanto das emoções.

   A meditação limpa, sem esvaziar. Dá clareza, organiza ideias, permite
compreensão do comportamento, de sentimentos e dos resultados, de tudo isso,
no corpo físico. Depois que você experimenta essa meditação passa a se
perceber com um novo eu, fortalecido e motivado. 

   No início você vai achar que precisa um grande tempo e todo um ritual para
meditar, mas com o tempo, você vai incorporando o hábito de meditar às suas
tarefas cotidianas. Você vai ver que uns 15 minutos diários já farão toda a
diferença. Um bom momento é ao acordar, para se preparar para o dia. 

   



 DEFINA SEUS OBJETIVOS 

"Toda decisão tomada é o
reflexo do espelho que

escolhemos criar"
 Vianna Stibal
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   Você assistiu ao filme "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll? Se
não, já deve ter ouvido falar, em pelo menos uma frase, do trecho a seguir:
"Alice perguntou: Gato Cheshire... pode me dizer qual o caminho que eu devo
tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse o Gato. Eu
não sei para onde ir! – disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer
caminho serve, respondeu".
   
   É uma fábula, mas serve para a vida! Quando você vai comprar uma
passagem para viajar, a primeira coisa que precisa informar é para onde vai,
caso contrário, por mais que você tenha dinheiro e todas as condições não
chegará a nenhum lugar.

   Então defina primeiro o que você deseja, contando com ajuda, se for o caso.
E não se preocupe em como vai chegar lá, solte ao Universo. Analise a sua vida
no momento e estabeleça o que deve permanecer e o que você vai mudar. A
partir da reflexão, estabeleça metas e um tempo para chegar em seus objetivos.

   Foque sua energia para coisas que realmente vão fazer a diferença. Invista
seu tempo com o que de fato importa para você. Nunca esqueça que saúde
física e mental são a base de todas as outras áreas da vida e devem ser a
maior prioridade. 

 
Com o ThetaHealing® você pode manifestar desejos e descobrir, junto ao 

Criador de Tudo oque É, as formas de chegar lá. E, se você ainda não sabe o
que deseja ou precisa, pode pedir orientação ao Criador sobre o melhor para
você neste momento. Permita-se viver seu propósito de vida, ter mais alegria e
abundância daquilo que lhe faz bem. Conecte-se com a Fonte e descubra-se!

   Estabeleça uma imagem mental do seu objetivo já alcançado, em detalhes,
com cores, aromas, ambiente e foque nisso. Procure nunca se comparar com os
outros. Quando você estabelece algo baseado no que faz sentido para você, as
conquistas dos outros nunca serão melhores que a sua. 
  
   Uma dica para você se automotivar é lembrar de um momento onde você
ficou muito satisfeito com algo que realizou e traga essa energia para o
momento presente. Se você foi capaz, naquele momento, saberá que sempre
será capaz de realizar algo grandioso.
 
   O que você busca pode estar oculto em experiências muito positivas que você
já experimentou, sem saber que estava cumprindo seu principal objetivo ou
propósito de vida. 

   

DEFINA SEUS OBJETIVOS 
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O futuro  não  es tá
esc r i to  numa pedra ,

e le  muda
cons tantemente  com as
esco lhas  que  fazemos " .

V ianna St iba l
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   Em todo o seu processo de desenvolvimento lembre-se que a o equilíbrio
emocional vai lhe dar um impulso, para muito além do que você se julgava capaz e
vai lhe ajudar a dar o primeiro passo rumo ao que você mais quer. Por isso,
mantenha a serenidade e não deixe de parar tudo que está fazendo, quantas
vezes precisar para meditar, refletir e se auto afirmar. 

   Sempre que seu caminho estiver pesado ou difícil, pense em como você gostaria
de estar daqui a cinco, dez, quinze anos ou alguns meses e visualize seu objetivo
realizado. Lembre-se: quando você chegar lá, só vai estar arrependido de não ter
começado antes. Então avance agora! Mentalize sua vitória e seja grato! Está
feito! 

   Se desejar se inspire em alguém, mas seja sempre o protagonista da sua própria
história. Admire os outros sem invejar e lembre-se que a vitória alheia é uma prova
de que a sua também é possível! 
   
  Quando você se sentir despreparado ou incapaz de realizar seus objetivos
procure refletir sobre as crenças que você tem sobre você mesmo. Procure na
meditação ThetaHealing® escavar as crenças que lhe impedem de cumprir seu
propósito de vida. 

 
   Estude, se prepare, busque informações, mas principalmente tenha atitude, pois
é ela que vai lhe levar onde você almeja. Livre das crenças que já não serviam ao
seu bem maior e lhe prendiam a uma vida limitada, agora você está pronto para
uma caminhada rumo ao topo da montanha. Siga em frente, leve e resolvido.  

   Já dizia a escritora Clarice Lispector: "você só terá sucesso na vida quando
perdoar os erros e as decepções do passado". Por isso, cuide de suas emoções, livre-
se de ressentimentos, que lhe deixam preso e cure-se. A vida é agora! O que você
pode fazer ainda hoje para sentir-se melhor?

   As coisas que você viveu devem servir como trampolim e nunca como amarra
para te manter preso a um lugar disfarçado de zona de conforto, mas que na
verdade não é nada confortável. Lembre-se nunca é tarde para fazer novas
escolhas. 

   Para reforçar, deixo novamente uma citação da fundadora do ThetaHealing®,
para reflexão: "somente a viagem está escrita, e não o destino. O futuro não está
escrito numa pedra, ele muda constantemente com as escolhas que fazemos".
Vianna Stibal. Depois que você der o primeiro passo, sua vida nunca mais será a
mesma. Dê uma oportunidade para você e deixe o ThetaHealing® lhe transformar.

DÊ O PRIMEIRO PASSO 



Gratidão!

 
Instrutora Certificada de Thetahealing®
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