


Metafísica da Saúde – Uma nova 
Visão das Doenças e Desordens



O que é Metafísica:

A palavra metafísica tem origem 
grega, e pode ser entendida 

como aquilo que está além da 
física, onde:

Meta significa: Além de ou Depois 
de. 

Physis significa: Física ou 
Natureza.



É um ramo do conhecimento 
ligado a filosofia e que busca 

uma compreensão da 
essência das coisas, daquilo que 
faz as coisas serem como são.



Dessa forma, a metafísica da 
saúde é a busca do 

conhecimento além do físico 
para entender a origem das 

doenças e desordens humanas.



Quando sentimos uma dor seja 
ela qual for, a última coisa que 
pensamos é que ela é um aviso 
de nosso corpo nos alertando 
que em algum setor de nossa 

vida existe alguma coisa errada.



Corremos na farmácia ou no 
médico e adquirimos um 

remédio que funciona sim em 
muitos casos, mas “encobre” a 

real causa do desequilíbrio.
Perdemos então a oportunidade 

de encontrar a causa raiz.



A visão da metafísica da saúde enxerga o ser
humano como um todo constituído de várias
partes, onde cada uma dessas partes precisa
estar em equilíbrio para que sejamos
saudáveis.

É uma visão que enxerga, o Holo*, ou seja, o
todo, ou o ser em sua totalidade.

*Holo é um termo grego e significa totalidade, unidade, o todo, o uno 
e em algum momento pode significar também “campo unificado”.



Somos seres humanos como uma estrutura
que envolve muito mais que apenas o nosso
corpo físico.

Simplificando, a nossa estrutura envolve 4
pilares principais:

Físico Emocional

Espiritual Mental



Com essa nova visão, a 
origem das doenças e 

desordens não 
necessariamente está no 

corpo físico.



E onde então está a 
origem desses 

desequilíbrios?



As doenças e desordens são psicossomáticas.
Ou seja, são um somatório dos desequilíbrios
originados na................

Mente!

Na mente? Como assim?

Sim, na mente. Tem origem na mente e
impacta nas emoções e, na sequência, o corpo
físico apenas recebe as influências desses
desequilíbrios.



Doença não existe! Saúde é o estado normal
das pessoas! Doença é apenas uma nuvem de
mau tempo dentro de sua cabeça que perdura
enquanto perdurar sua mágoa, seu ódio, seu
medo, etc. Se você não sabe perdoar, também
não é digno da saúde que procura!

Cristina Cairo – A linguagem do Corpo



"O corpo, como tudo na vida, é um espelho
de nossos pensamentos e crenças internos.
Cada célula de nosso corpo responde a
cada pensamento que pensarmos e cada
palavra que pronunciarmos."

Louise Ray – Você pode curar sua vida



Hummmmm, vamos entender melhor tudo
isso. Primeiramente é importante entender
um pouco mais sobre a estrutura da mente
humana.

Conforme Freud (Pai da 
psicologia), simplificando, 

temos uma estrutura da mente 
dada da seguinte forma:



Mente 
Consciente

Mente 
Subconsciente



A mente consciente pode ser comparada a um
processador de palavras. É o tomador de
decisão para os nossos afazeres do dia a dia.

Ela envia programas à mente subconsciente
para executar determinadas tarefas, observa
como os programas subconscientes as
executam e, depois, decide sobre o que mais
precisa ser feito.

A mente consciente é estimada em ser apenas
12% de nossa mente.



A mente subconsciente é como um disco
rígido de um computador. Ela contém todas
as nossas memórias, hábitos, crenças,
características e autoimagem, e controla a
funções autônomas corporais. É tanto o
depósito de informações quanto a executora
de tarefas. Ela também contém “instruções
pré-definidas”, sobre os quais não temos de
pensar conscientemente, tal como manter
nosso coração batendo. Estima-se que seja
88% da nossa mente.



Em nossa caminhada, como seres imortais que
somos, vamos vivendo experiências e
armazenando essas experiências no nosso
grande banco de dados, ou livro da vida.

Podemos comparar a mente subconsciente de
Freud com esse grande livro da vida.

Tudo o que experimentamos, é armazenado
nessa estrutura.



A mente subconsciente armazena e executa
“programas” que regem nossas vidas tanto
positivamente, quanto negativamente.

As doenças e desordens tem origem em
programas “disfuncionais”.

Programas disfuncionais.... O que isso
significa?



Vejamos alguns exemplos:

Preciso estar com a perna inflamada, pois
dessa forma, continuarei mantendo o
benefício financeiro que o governo me
proporciona.

Estou cansada de trabalhar, dessa forma,
preciso estar gripada para conseguir um
atestado médico.



Não mereço viver, pois prejudiquei pessoas,
dessa forma, enfraqueço meu sistema
imunológico.

Não consigo perdoar e dessa forma, guardo
ressentimentos que geram tumores
cancerígenos.

Não consigo encarar a vida com coragem, pois
tenho medo, muito medo. Dessa forma, bebo
e uso drogas. E por ai vai.............



Muitas vezes, vamos criando doenças e
desordens, executando estes programas sem
perceber, sem nos darmos conta. Esses
programas SÃO ARMAZENADOS POR NÓS ou
PERMITIDO POR NÓS que sejam armazenados
em no nosso subconsciente.

Lembram que a mente subconsciente contém
“instruções pré-definidas”, sobre os quais não
temos de pensar conscientemente?



O interessante é que, sempre há um ganho
secundário nas doenças. Ou seja, sempre há
um benefício.

Por exemplo, acredito que se eu ficar gripada
vou ganhar um benefício: Um atestado para
ficar em casa ou:

Acredito que se eu não perdoar minha mãe,
vou estar me vingando dela pelas coisas que
ela me fez.



Ou se eu não me punir, vou me esquecer dos
meus erros e dessa forma, posso errar
novamente, ou:

E por ai vai..............

Por isso chamamos estes programas de
programas disfuncionais.



Meu Deus!!!!

E como podemos ajustar isso?



Primeiramente precisamos entender que
alguns conceitos:

1 - Todos nós somos UM com o criador de
tudo que é (Deus, O grande Espírito, ou a
denominação que cada um achar melhor).

Somos filhos do criador de tudo que é, com
o mesmo potencial criador inerente a ele. A
partir do momento que nos sentimos
separados, o primeiro desequilíbrio surge
(Espiritual);



2 – Todos nós estamos vivendo experiências
neste plano da criação (plano físico) para
aprendermos, adquirirmos sabedoria e
estarmos em equilíbrio com as leis
universais.

3 – Todas as experiências que vivemos
desde que fomos criados, são armazenadas
no nosso grande livro da vida.



4 – Somos um com Deus e como temos o
mesmo potencial criador, somos nós quem
co-criamos nossa realidade, com base
nessas experiências que vivemos desde que
fomos criados.

5 – Tudo é energia e essa energia é
modificada a todo o tempo, de acordo com
os nossos pensamentos e sentimentos. Ou
seja, a nossa realidade é criada com base no
que pensamos e sentimos. Se quero alterar
a minha realidade é preciso mudar como
penso e como sinto!



Vianna Stibal, norte americana canalizadora
do Thetahealing® nos ensina como detectar e
ajustar estes programas disfuncionais em
programas funcionais, saudáveis,
potencializadores.

Para que possamos viver nossas vidas em
nosso potencial máximo!



Essa técnica de cura energética nos permite
identificar e liberar crenças e padrões que nos
impedem de sermos felizes.

Através desta ferramenta simples
aprendemos a olhar para dentro, nos
reconectando profundamente com a nossa
essência. Aprendemos a nos curar, a perdoar,
a nos realizarmos, vivendo de uma forma
abundante, saudável e plena.



E o que é o Thetahealing?



Theta é uma onda cerebral



Há cinco diferentes frequências de ondas
cerebrais:

Beta:14-28 ciclos p/s (alerta: falando,
pensando, se comunicando)

Alpha:14 ciclos p/s (estado relaxado e
meditativo)

Theta: 4 a 7 ciclos p/s (Relaxamento muito
profundo, utilizado na hipnose e no sonho)



Delta: 0 a 4 ciclos p/s (Sono profundo)

Gamma: 40 a 5 mil ciclos p/s (Acessado
quando aprendemos e processamos
informações)



Healing = Cura

Então a técnica Thetahealing
significa cura através da 

frequência de onda cerebral 
theta.



As ondas cerebrais theta podem ser
pensadas como sendo o subconsciente, pois
elas governam a parte da nossa mente, que
é uma camada entre o consciente e o
inconsciente.

Acredita-se que o estado Theta nos permite
agir em uma camada abaixo da mente
consciente. É a primeira fase do estado de
sonho.



Dessa forma para mudar essas crenças,
padrões, através de um processo
meditativo, acessamos a frequência de onda
cerebral theta e acessamos o sétimo plano
da existência (ou o plano do criador de tudo
que é).

Neste estado acessamos o subconsciente,
detectando e alterando estes programas
(retiramos programas nocivos e inserimos
programas saudáveis).



Conforme o thetahealing, nossa mente
subconsciente tem 4 níveis:

Primário: Todas as crenças, sentimentos
adquiridos nessa encarnação, desde o
momento em que fomos gerados.

Genético: Todas a nossa herança ancestral.

Histórico: O inconsciente coletivo.

Alma: Todas as nossas vivências desde que
fomos criados.



O thetahealing é uma das técnicas que pode
ser usada na reprogramação da nossa mente
e mais do que isso, nos trazer de volta a
nossa conexão direta com a força criadora de
tudo que é, que é o nosso estado natural.

Existem diversos autores que abordam esse
tema, como a Cristina Cairo, Louise Ray, etc.

Temos também diversas técnicas como o
bodytalk (Sistema de Fala Corporal), EFT
(Técnica para autolimpeza emocional),
hoponopono, PNL (Programação
Neurolinguistica) e por ai vai....



Com tantas ferramentas disponíveis para nos
ajudar no reequilíbrio dos 4 pilares que
citamos, o que estamos esperando para
iniciar essa jornada de alteração das nossas
crenças limitantes, para que possamos viver a
vida assim:
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