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Sobre mim

            Oi oi, meu nome é Larissa Lopes, sou Terapeuta de
ThetaHealing®, Praticante de Barras de Access® e
estudante de Medicina Veterinária. 
            Conheci o ThetaHealing de uma forma totalmente
orgânica e leve, fiz algumas sessões para lidar com os
desafios que estava enfrentando, percebi o quão 
 transformador é essa técnica, então fiz os cursos DNA
Básico e DNA Avançado, e hoje, sigo meu propósito de
vida, ajudar pessoas a serem quem realmente são, a se
redescobrirem, se empoderarem do que é seu e a enxergar
as situações, os desafios, as pessoas e suas próprias vidas
com amor e positividade. 
            Com minhas experiências com o ThetaHealing
percebi que é totalmente possível conciliar a Veterinária
que é minha paixão com o meu trabalho como Terapeuta
que é o meu amor.



O que
é ThetaHealing®?

            O ThetaHealing foi criado em 1995 por Vianna
Stibal, uma norte americana que curou a si mesma e
seus clientes através das ferramentas dessa técnica
poderosa. Então, ela percebeu que o ThetaHealing
deveria ser ensinado e difundido pelo mundo, e foi
quando, em 2000, começou a certificar pessoas para
ensinarem a técnica. Mas afinal o que é o ThetaHealing?
            Para saber mais sobre o processo de cura de Vianna
Stibal acesse: https://brasilthetahealing.com/about-
vianna-stibal-founder.html
            Primeiramente, é preciso entender a origem do
nome, “Theta” é derivado das ondas cerebrais Theta,
estado de relaxamento profundo do cérebro onde
acessamos a mente subconsciente. Esse estado é 
 extremamente poderoso porque é onde conseguimos
criar tudo e mudar nossa realidade de forma instantânea.
“Healing” significa cura em inglês, porém, para os
americanos, essa palavra tem significado mais geral, ou
seja, abrange tanto o físico quanto o mental e o
espiritual, já para nós brasileiros, a palavra cura está
ligada apenas ao físico. 
          Dessa forma, ThetaHealing é uma técnica de cura
energética que usa a medicina do amor incondicional,
através da meditação e filosofia espiritual do amor,
permitindo a criação de uma visão mais positiva em
relação à vida.
            

https://brasilthetahealing.com/about-vianna-stibal-founder.html


          Sendo assim, essa técnica não segue uma religião
específica, basta apenas acreditar que existe uma Fonte
Criadora (pode ser Deus, Deusa, Jesus, Buda, Shiva,
Jeová, Criador ou o que você se identificar).

Quais os benefícios do
ThetaHealing?

  
          Os benefícios são infinitos, mas em um primeiro
momento, essa técnica promove relaxamento e bem
estar do corpo, mente e alma, e logo após a sessão,
possibilita o entendimento de doenças físicas, a
compreensão, alívio e superação de medos e traumas,
sejam eles de infância ou que ocorreram em um período
posterior, quebra de crenças limitantes negativas que
nos impedem de seguir em frente ou movimentar as
áreas das nossas vidas, bem como, a descoberta do seu
verdadeiro propósito de vida e manifestação da realidade
que você escolhe em todos os campos da sua vida.
          Apesar dessa técnica também proporcionar a
melhora física, ela não dispensa a medicina
convencional.



As sessões são
presenciais ou online?

          
          Essa é uma dúvida muito comum, não só de
clientes, mas também de futuros terapeutas da área. O
ThetaHealing pode ser feito presencialmente, ou à
distância, seja por vídeo chamada ou por uma simples
chamada de voz.  
          É importante ressaltar que cada ThetaHealer®
trabalha da forma que sente ser a melhor e mais
confortável. 
          Em minha experiência, prefiro trabalhar por vídeo
chamada deixando a critério do cliente o canal que
usaremos, entretanto, já trabalhei de forma presencial e
por ligação de voz, e os resultados foram tão positivos
quanto da maneira que trabalho normalmente.



Quais principais temas que posso atuar com meu
cliente?

           
           Os temas das sessões são variados e dependem
muito do que o cliente escolhe trabalhar, podem ser em
relação ao campo amoroso como divórcio ou 
manifestação de um relacionamento ideal, ou em relação
ao lado profissional e financeiro como deixar o emprego
que não é agradável para se impulsionar em um novo
negócio e perceber o que realmente o prende ao que não
gosta de fazer, ou ainda, em relação a sua saúde onde os
fatores podem ser infinitos.  
          A cura está relacionada ao quanto o cliente está
disposto a se permitir e ao quanto ele se dispõem a fazer
mais e a melhorar, sendo assim, um assunto pode ser
trabalhado por apenas uma sessão e ser resolvido, ou
pode ser que sejam necessárias várias sessões para
chegar até a cura completa. 
          Lembrando que, no ThetaHealing, acredita-se que
as doenças físicas podem estar ligadas ao emocional, e
por isso, o uso da medicina convencional é indispensável.



            Quando me inscrevi para o Curso DNA Básico
de ThetaHealing, eu buscava, antes de qualquer coisa, a
cura em mim mesma, sem saber se era possível. 
          Ao terminar, percebi que, para curar os outros,
tinha que fazer a  cura em mim, e através das
ferramentas que aprendi no curso, fui me curando de
feridas internas e mudando crenças que não sabia que
estavam ali mas que estavam sendo capazes de me
atrapalhar de alguma forma. 
            Costumo dizer que a cura está disponível a todos
que estejam dispostos a recebê-la, então, se você busca
experienciar a cura sendo seu próprio curador, o 
 hetaHealing é o caminho perfeito.

É possível curar a mim mesmo?



Cursos
e certificações do ThetaHealing

            
          O ThetaHealing possui um total de 32 cursos, todos
com certificações do ThetaHealing Institute of
Knowledge ou THInK®. Parte desses cursos são
ministrados exclusivamente pela fundadora, Vianna
Stibal, e parte por professores certificados por ela. 
          É importante salientar que alguns cursos seguem
uma ordem e que para fazê-los é preciso de certificados
de cursos anteriores.
            As certificações devem ser renovadas a cada 4 anos
pois a técnica vai cada vez mais se aprimorando.
            Para trabalhar como ThetaHealer é necessário
fazer o curso de DNA Básico, onde são apresentadas
algumas ferramentas, como chegar ao Criador de Tudo O
Que É, meditações, entre outras coisas. 
          Após esse curso, você tem o livre arbítrio de
escolher fazer ou não o curso DNA Avançado e ir se
aprofundando.


