PRACTICA FARMACEUTICĂ

Atingerea echilibrului energetic
optim şi vindecarea prin metoda
Theta Healing
ACHIEVING OPTIMAL ENERGY BALANCE AND HEALING –
THETA HEALING METHOD
Dr. Mircea Ioan POPA,
Profesor certificat

Theta Healing este o tehnică uimitoare, creată de
Vianna Stibal, care îţi permite să identifici rapid
blocajele, să le îndepărtezi, să le înlocuiești și să
reprogramezi mintea conștientă. Theta Healing te ajută
să îţi recreezi realitatea și să alegi lumea în care îţi
dorești să trăiești, schimbând și rescriindu-ţi
sentimentele și convingerile.
Te-ai întrebat vreodată cum de poţi să-ţi dorești bani,
să te rogi să ai bani, să citești nenumărate cărţi de
dezvoltare personală și totuși să nu ai o siguranţă
financiară? Cărţi extraordinare, precum „Conversaţii cu
Dumnezeu“, ne învaţă că cele mai ascunse și adânci
convingeri ne conturează lumea. De altfel, perspectiva
spirituală conform căreia convingerile noastre
inconștiente ne creează realitatea este validată și de
fizica cuantică – un concept foarte bine punctat și în
filmul „What the bleep do we know“.
Poţi învăţa acum cum să îţi schimbi viaţa prin Theta
Healing, folosind frecvenţa cerebrală Theta și
conectându-te la Sursă. Elimini atfel programele
limitative, te cureţi de energii de vibraţie joasă, pui în
practică orice îţi dorești, îţi schimbi ADN-ul, îţi activezi
cromozomii și faci citiri ale corpului. În loc să te învârţi
în cerc AȘTEPTÂND ceva, învaţă-ţi subconștientul ce
înseamnă să AI acel lucru – și atrage acea energie în
viaţa ta!
Cu Theta Healing este extrem de simplu să înlocuiești
programul mental de tip „îmi este frică de succes“ sau
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„este greșit să ai succes“, cu unul de genul „succesul
este dreptul meu divin“. Procesul durează mai puţin de
un minut, iar rezultatele sunt simţite pentru tot restul
vieţii.
Gândește-te la aspectul fizic, la sănătate, la fericire, la
dezvoltarea spirituală, la abilităţile creative, la relaţii
– toate succesele tale, în toate aspectele vieţii, sunt
determinate de convingeri. Theta Healing îţi dă
posibilitatea și puterea să schimbi aceste convingeri și
să-ţi recreezi fiecare latură a vieţii, permiţându-ţi să fii
exact ceea ce vrei să fii.
În 1995, Vianna Stibal, specialistă în masaj și o
persoană extrem de intuitivă, a descoperit că metoda
prin care ea facea citiri poate duce la vindecări instante.
Vianna fusese diagnosticată cu cancer, tumoare care îi
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distrusese rapid femurul drept. Tot ceea ce a încercat,
folosind medicina convenţională și pe cea alternativă, a
întârziat să dea rezultate. A descoperit însă că o simplă
tehnică pe care o folosea pentru a face citiri poate
vindeca. Piciorul i s-a vindecat instant. A adăugat
această metodă în ședinţele de terapie cu clienţii și în
cursurile pe care le preda. Curioasă să afle de ce
tehnica aceasta funcţiona, Vianna a cerut ajutorul unui
fizician și, cu ajutorul unei electroencefalograme, a
descoperit că tehnica accesa pur și simplu frecvenţa
cerebrală Theta. După mai mulţi ani de practicare a
acestei tehnici, Vianna a ajuns la concluzia că metoda
folosește undele Theta pentru a obţine o vindecare
instantă. Graţie celor câteva mii de clienţi, a descoperit
nu numai un mod extraordinar de a se conecta cu
energia creatoare, ci și faptul că această energie poate
schimba instantaneu convingeri și sentimente care sunt
conectate cu bolile.
Cea mai profundă descoperire a Viannei a fost că
această tehnică poate fi predată și altora. Vianna Stibal
a instruit câteva mii de oameni, astfel încât aceștia să
poată preda, la rândul lor, cursurile Theta Healing.
Tehnica propusă de ea este una dintre cele mai
extraordinare experienţe ale vieţii.
Dacă ești singur, obosit, bolnav sau simţi nevoia de
a-i ajuta pe alţii, dacă îţi dorești să îmbunătăţești
lumea în care trăiești sau îţi dorești răspunsuri, dacă
vrei să-ţi folosești dreptul din naștere de a fi parte a
tot ceea ce există, dacă vrei să te conectezi cu
divinitatea și dacă îţi dorești realizări și rezultate,
Theta Healing este pentru tine. Theta Healing nu
este o religie, este o tehnică de a-ţi schimba
convingerile, așa cum îţi dictează propria conștiinţă.
Theta Healing ne învaţă să intrăm într-un stadiu
meditativ de relaxare profundă, în care creierul emite
preponderent unde theta. Mai departe, în starea de
relaxare, intri în misterios. Starea Theta este starea
unde activitatea creierului scade până aproape la
momentul somnului, dar nu chiar. Theta este starea
creierului unde magia se întâmplă. Theta aduce
receptivitate crescută, flash-uri ce se aseamănă cu
visele, inspiraţie și amintiri de mult uitate. Theta poate
aduce o stare profundă de meditaţie, o senzaţie de
„plutire“ datorată stării expansive, în Theta poţi simţi că
mintea ta se expandează dincolo de graniţele corpului
tău.
Theta este starea ce rezidă în subconștient. De
asemenea, are un rol important în programele de
modificare a comportamentului și este folosită ca
tratament împotriva dependenţei de droguri sau alcool.
Este o stare a învăţării supreme, a reprogramării

propriei minţi, a amintirii viselor și a autohipnotizării.
Este unul dintre cele mai extraordinare domenii pe care
le putem explora. Este cunoscută ca zona crepusculară,
pe care în mod normal nu o putem experimenta decât
vag atunci când ne trezim din adâncimile Delta (când
ne trezim din somn sau când adormim).
În Theta, suntem într-un vis treaz, flash-uri cu imagini
vivide trec prin faţa ochilor minţii și suntem receptivi la
informaţie mai mult decât suntem în starea noastră
normală. Theta a fost identificată ca poarta către
învăţare și memorie. Meditaţia Theta crește
creativitatea și puterea de a învăţa, reduce stresul,
trezește intuiţia și alte percepţii extrasenzoriale.
Undele Theta se întind între 4 și 7 Hz. Acest fapt
consimte conexiunea între respectiva persoană și
Energia Universală sau Sursa Creatoare, permiţându-i
în același timp să devină co-creator și martor al unui
proces de evoluţie și vindecare.
Theta Healing este un sistem puternic de
autodezvoltare, educaţie și conștiinţă aplicată, pentru
oamenii care sunt pregătiţi să evolueze și să creeze
schimbări pozitive în vieţile lor și ale celor din jur.
Theta Healing lucrează pe toate nivelurile, inclusiv în
cel fizic, în cel emoţional, în cel mental și în cel
spiritual, curăţând obstacolele care te împiedică să-ţi
atingi potenţialul maxim în viaţă.
Toate convingerile și sentimentele tale îţi creează viaţa
pe care o ai acum și toate circumstanţele ei de zi cu zi.
Când sinele tău autentic creează împlinire, egoul
creează bariere. Convingerile și sentimentele limitative
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din subconștient sunt responsabile de lipsa împlinirii și
a reușitei din orice aspect al vieţii tale, incluzând
cariera, relaţiile, finanţele, scopul vieţii, mediul familial
și sănătatea fizică.

înveţi acest proces simplu vei întelege importanţa de a
divulga această cunoaștere. Te vei vedea ca un
instrument în mâinile lui Dumnezeu și vei fi un mijloc
de schimbare a multor vieţi.

Dacă ești singur, obosit, bolnav sau simţi nevoia de a-i
ajuta pe alţii, dacă îţi dorești să îmbunătăţești lumea în
care trăiești sau dacă îţi dorești răspunsuri, dacă vrei
să-ţi folosești dreptul din naștere de a fi parte a tot
ceea ce există, dacă vrei să te conectezi cu divinitatea și
dacă îţi dorești realizări și rezultate, Theta Healing este
pentru tine.

Mulţi dintre noi, adesea, trebuie să ne confruntăm cu
provocări în propriile noastre vieţi și unii dintre noi
trebuie să înfrunte în fiecare zi conflicte emoţionale,
alţii au permanente limitări fizice, iar unii se confruntă
cu amândouă – provocări emoţionale și fizice
deopotrivă.

Theta Healing nu este o religie, ci este o tehnică de a te
vindeca și de a-ţi schimba convingerile, așa cum îţi
dictează propria conștiinţă.
În căutarea de ajutor pentru a rezolva dureri fizice și
emoţionale, poate că drumul ţi s-a părut dificil și fără
sfârșit. Dacă ai căutat ajutor și răspunsuri ani la rând
sau doar azi, pentru prima dată, ai înfruntat o anumită
provocare, să știi că ai găsit soluţia.
Te întrebi, oare, cum e posibil? Răspunsul e simplu și
concis: Dumnezeu face totul posibil.
Prin tehnica simplă numită THETA HEALING, tu și cei
dragi ţie puteţi să experimentaţi o vindecare
instantanee. Theta Healing poate fi descrisă simplu ca
un miracol ce poate fi atins în viaţa ta.
În Theta Healing ne punem la treabă intuiţia naturală,
încrezându-ne în Iubirea Necondiţionată de Dumnezeu,
pentru că aceasta face „treaba“. Prin schimbarea
undelor ciclice, ajungând în stadiul Theta, poţi efectiv
să vezi cum Dumnezeu creează vindecări instantanee
emoţionale și psihice.
Theta Healing îţi permite să identifici rapid blocajele
adânci și să îţi reprogramezi mintea. În loc să te
învârţi în cerc AȘTEPTÂND ceva, învaţă-ţi
subconștientul ce înseamnă să AI acel lucru – și
atrage acea energie în viaţa ta!
Pentru faptul că Theta Healing se învaţă bazându-se pe
Iubirea Necondiţionată de Dumnezeu, o vei simţi de
fiecare dată mai naturală, în timp ce o înveţi și faci
experienţe pe tine. Învăţând această tehnică vei putea
vedea cum toţi avem abilităţi intuitive și că acestea pot
fi folosite pentru a aduce vindecări fizice și emoţionale
instantanee.
Te vei ajuta atât pe tine însuţi, cât și prietenii și rudele
folosind acest procedeu fenomenal. E îmbucurător
faptul că această tehnică se adresează tuturor.
Theta Healing a ajutat deja mii de persoane în toată
lumea, indiferent de vârstă, sex, religie, rasă. Când
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Indiferent de cât sunt de mari sau de mici aceste
provocări, putem spune cu certitudine: calitatea vieţii
noastre nu doar se poate îmbunătăţi, ci ar trebui să fie
mult mai plăcută!
Folosindu-ne de conexiunea cu Dumnezeu pe care noi
toţi o avem, putem conștientiza oportunitatea de a
alina și chiar a înlătura aceste neajunsuri din viaţa
noastră. Cel mai bun mod pentru a ne îmbunătăţi viaţa
ta este această tehnică unică și nedepășită până acum,
numită Theta Healing.
Theta Healing este o tehnică energetică holistică, care
are ca obiectiv schimbarea substanţială a vieţii celui
care o practică și a celui ce o primește, eliberându-ne
rapid de schemele karmice care ne creează probleme
psihice și fizice.
Ne dă posibilitatea de a schimba toate convingerile
care ne limitează de-a lungul vieţii și în fiecare moment
al zilei, înlocuindu-le cu cele care îmbunătăţesc și cresc
capacităţile și randamentul în orice aspect.
Recunoașteţi vreuna?
Oricum, nu o să reușesc niciodată.
Nu pot s-o fac.
Nu mai suport să mă simt așa.
Nu sunt la înălţime.
Sunt urât.
Nu sunt destul de bun.
Nimeni nu mă apreciază pentru ceea ce sunt.
Nimeni nu mă iubește.
Nu merit mai mult.
Nu o să am niciodată destui bani.
Toate lucrurile frumoase li se întâmplă doar altora.
... Și multe altele.
Iată câteva dintre aspectele pe care le putem învăţa în
cursul unui seminar Theta Healing:
• activarea cromozomului vitalităţii;
• activarea de ADN;
• individualizarea convingerilor limitante care stau la
baza altor convingeri;
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• identificarea și introducerea convingerilor favorabile
nouă;
• vindecarea personală și a altor persoane în orice
aspect, prin Theta Healing;
• curăţirea propriului câmp energetic de influenţe
negative întreţinute;
• iertarea noastră și a celorlalţi;
• diminuarea stresului, a anxietăţii și depresiei,
activând fericirea și starea de bine;
• facilitarea relaxării fizice;
• creșterea calităţii verbale și de perfomanţă IQ;
• sincronizarea celor două emisfere ale creierului;
• activarea imaginaţiei mentale, vie și spontană, a
creativităţii;
• diminuarea durerii;
• promovarea bucuriei și stimularea secreţiei de
endorfine.
Theta Healing este o metodă care se poate învăţa
urmând un curs de trei zile, la sfârșitul căruia fiecare
persoană va fi în măsură să aplice toate tehnicile
învăţate de la instructor. Metoda activează un proces
rapid de vindecare emoţională, spirituală și fizică,
proces care acţionează direct la nivelul ADN-ului,
precum și la nivelul matricei energetice individuale.
Metoda poate fi utilizată pentru probleme de orice
natură.
Ca toate practicile energetice, Theta Healing NU
substituie medicina occidentală, clasică, dar poate fi o
metodă complementară pentru a atinge echilibrul
energetic, deci, vindecarea.
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