


A TRANSFORMAÇÃO AO 

SEU ALCANCE:

Seja o comandante do seu destino

Capitão de sua alma



• https://www.youtube.com/watch?v=_ngZhTC28B8

Trecho do filme INVICTUS

O título Invictus pode ser traduzido do latim como "invicto", e é
o título de um poema de poeta inglês William Ernest Henley.

Invictus acompanha o período em que Nelson Mandela (Morgan
Freeman) sai da prisão em 1990, torna-se presidente em 1994 e
os anos subsequentes. Na tentativa de diminuir a segregação
racial na África do Sul, o rugby é utilizado para tentar amenizar o
fosso entre negros e brancos, fomentado por quase 40 anos. O
jogador Francois Pienaar (Matt Damon) é o capitão do time e
será o principal parceiro de Mandela na empreitada.

Poema de Inspiração de Nelson Mandela (Tradução).mp4


SOMOS O QUE PENSAMOS SER 



CONCEITO DE CRENÇAS (NEUROCIÊNCIA)

Temos falado bastante em sistema de crenças e como elas
controlam tanto o comportamento quanto a biologia. Sim,
pesquisas tem mostrado que essas crenças são verdadeiros
filtros que permitem a consciência expressar-se no mundo. As
informações transmitidas pela consciência criam os hábitos e
condicionamentos.



A percepção e a memória guardam uma íntima correlação.
Percepção cria memória e memória cria a percepção. Nessa
circularidade, temos um órgão nobre cuja função é permitir uma
representação física dessas percepções, dessas memórias e
dessas crenças: o cérebro. O cérebro possui cerca de 100 bilhões
de neurônios com infinitas conexões chamadas de sinapses.
Percebemos o mundo ao nosso redor pelos órgãos dos sentidos
e essas informações chegam ao córtex cerebral em dois
hemisférios: hemisfério cerebral direito e esquerdo.



As crenças construídas pelas memórias e percepções passadas
moldam o comportamento:

“Eu sou incapaz”, “Eu sou inseguro”, “Não importa o quanto eu faça
ou tente, nunca está bom o suficiente”, “O que eu faço não é
realmente importante”, “As decisões que eu tomo normalmente
levam a resultados errados”

São todos exemplos de crenças limitantes que adquirimos ao longo das
experiências que funcionam como filtros da realidade. É dessa forma
que a consciência cria a sua própria realidade. Suas escolhas dentre as
infinitas possibilidades são condicionadas por esses filtros, por essas
crenças. Ter a capacidade de dizer não a essas crenças limitantes e
mudar, escolher o novo como:

“Eu sou capaz”, “Eu sou seguro”, “Eu faço o meu melhor e isso é o
suficiente”, “Eu faço o meu melhor e vejo a beleza em minha vida”

Essas são crenças libertadoras.



Essas crenças não são conscientes, pelo contrário, elas são
subconscientes. O fato de elas serem subconscientes não
significam que sejam inócuas, pois elas moldam o nosso
comportamento. Agimos no mundo baseado em nosso próprio
sistema de crenças, criamos a nossa realidade baseado nos
filtros que possuímos. Na grande maioria das vezes, esses filtros
são limitantes. Essas lentes pela qual escolhemos a nossa
realidade criam percepções dessa realidade e também as
memórias subsequentes.



Os diversos relacionamentos que temos são influenciados por essas crenças. As
crenças controlam as percepções. As percepções controlam o comportamento e
a biologia. Vejam o quanto o sistema de crenças que adquirimos ao longo da
vida influenciam e comandam a aquisição da nossa realidade. Como mudar
essas crenças? Como dizer não aos hábitos e condicionamentos?

Muitas vezes precisamos de ajuda! Precisamos de
instrumentos que nos permitam ter a capacidade de
rescrever essas crenças. Rescrevendo as crenças,
rescrevemos nosso comportamento. Rescrevendo as
crenças, rescrevemos nossas percepções. Rescrevendo
as crenças, rescrevemos nossas memórias. Mudamos
os filtros e as lentes pelas quais criamos a realidade.
Podemos criar algo novo em nosso viver. A ferramenta
que se propõe a reprogramar sua mente

subsconsciente chama-se THETA HEALING.



O THETA HEALING utiliza o conceito de “INTEGRALIDADE”, isto
é, utiliza o cérebro de maneira integral. Utilizar os hemisférios
direito e esquerdo para conseguirmos de maneira equilibrada
expressar todas as potencialidades da consciência. Equilibrar
as capacidades de ambos os hemisférios permitindo um agir
no mundo tambémmais equilibrado.

Temos muitas crenças dentro de várias áreas que nos impedem
de ir adiante. Crenças na compreensão da auto-estima, da
prosperidade, dos relacionamentos, da espiritualidade, da
saúde e do corpo, do sofrimento e perda, dentre outras. Temos
a oportunidade de modificar os contextos para possibilitar
novos significados.



As crenças controlam a biologia. O processo de adoecer e o
processo de cura dependem desse sistema de crenças. As células
e o corpo físico, de uma maneira geral, possuem uma
“inteligência” inata que fornecem as informações para o
funcionamento adequado das quase 70 trilhões de células que
possuímos. O processo de cura também depende das
percepções. O comando que faz com que o DNA sintetize a
proteína específica provém da consciência.



A consciência age no mundo através de
escolhas. Essas escolhas são condicionadas
pelas lentes, pelos filtros, pelas crenças. As
crenças controlam a biologia. O entendimento
de que a mente tem a capacidade de atuar
sobre a matéria de maneira causal já é
pesquisada de forma séria pela ciência. Precisa-
se apenas mudar o paradigma de que a matéria
é a causa de tudo para a compreensão de que
a consciência é a base de tudo.



Compreender esses processos sutis da
consciência talvez nos aproxime mais de como
funciona o processo da cura e do adoecer.
Qual modificação ocorre em uma pessoa que
a torna capaz de recuperar a saúde? Como
ocorre a remissão de uma doença grave? O
que aconteceu na percepção dessa pessoa que
a fez coordenar as funções biológicas de
maneira a ser capaz de curar-se?



THETA HEALING 

Theta Healing é uma técnica de cura energética que ensina a
identificar e mudar crenças, sentimentos e padrões
bloqueadores, criando imediatamente uma nova realidade para
sua vida.

Difundida em mais de 40 países e utilizada por mais de
quinhentas mil pessoas, o principal para essa transformação é
sua decisão de mudar. No Brasil, mais de cinco mil pessoas já
transformaram suas vidas através dessa técnica.



THETA é uma onda cerebral. Estudos científicos comprovam
que a onda Theta é capaz de gerar cura instantânea para
doenças de diversos tipos.

ThetaHealing significa cura através do acesso a frequência de
onda cerebral Theta. Theta é também a letra grega que significa
Alma. ThetaHealing é a Cura da Alma.

Estado em que se está ativo e alerta;

Estado de mente muito relaxado e meditativo ;

Estado muito profundo de relaxamento. Utilizado
na hipnose e no primeiro estágio do sonho,

Estágio de sono profundo.



AS PALAVRAS DA FUNDADORA

• http://youtu.be/-VbmeNqa08A

Apresentação ThetaHealing.mp4


No curso de DNA Básico você vai aprender 
as bases do ThetaHealing®:

• Identificar e mudar crenças, emoções e padrões bloqueadores
criando uma nova realidade em sua vida;

• Liberar bloqueios energéticos que impedem o seu progresso pessoal e
espiritual;

• Acessar o seu propósito de vida e manifestá-lo no plano material;
• Gerar curas física, mental, emocional e espiritual através do acesso a

frequência de Onda cerebral Theta e da conexão direta com o Criador;
• Ser pleno, vivendo o seu potencial máximo;
• Utilizar sua intuição com consciência em todas as situações de sua

vida;
• Aplicar o ThetaHealing em si mesmo e nos outros,
• Ativar o DNA e o cromossomo da juventude e vitalidade.



INFORMAÇÕES 
SOBRE O 
CURSO



MEDIADORA



GRATIDÃO!


