
Do czego służy metoda ThetaHealing?

Uzyskać pożądany stan fizycznego, psychicznego, mentalnego i
duchowego  uzdrowienia  jednostki  za  pomocą  możliwości
własnego  umysłu  w kontakcie  z  theta-healerem.  Energetyczne
procesy  samouzdrawiania,  samodoskonalenia  i  rozwoju
dobrostanu są odzwierciedleniem sił natury. Nie zależą od wieku,
płci,  koloru  skóry,  wyznania  czy  religii.  Nasze  przeszłe

doświadczenia  mają  realny  wpływ  na  fizyczną  stronę  naszego  ciała.  Poprzez
przepracowanie blokad, zmianę negatywnych uczuć i codziennych myśli, poszerzamy
pomyślne dla nas horyzonty, jesteśmy w stanie bezpośrednio i w namacalny sposób
wpłynąć na nasze życie i osiągane rezultaty. Praca wykonana w stanie Theta prowadzi
bezpośrednio do ich osiągnięcia w szybki i korzystny sposób.

Czym jest ThetaHealing?

System. Metoda  ThetaHealing  jest  sposobem
rozumienia  świata,  swoistą  filozofią  opartą  na
założeniach  fizyki  kwantowej,  energii  świata,
zakładającą  istnienie  realnej  przestrzeni  duchowej
oraz  rozwojowych  planów  egzystencji  człowieka  i
ludzkości.  Jednocześnie  jest  to  sposób  uzdrawiania
energią  za  pomocą  fal  mózgowych  w stanie  Alfa  i
Theta. Techniki stosowane w ramach ThetaHealingu
nie  są  dodatkiem  ani  nie  zastępują  profesjonalnej
opieki medycznej.  Nie wolno uzdrawiać poważnych

schorzeń  medycznych  bez  wcześniejszej  konsultacji  z  wykwalifikowanym
przedstawicielem służby zdrowia.

Fale  Theta.  W  stanie  czuwania  i  normalnej  aktywności  umysłowej  nasz  mózg
pracuje na częstotliwości Beta:14-28 Hz (herców). Podczas medytacji, kiedy jesteśmy
zrelaksowani, przestawia się na drgania Alfa o częstotliwości 7-14 Hz.  Stan Theta
należy do pierwszej fazy snu,  kiedy częstotliwość obniża się do 4 -  7 Hz.  Vianna
Stibal - twórczyni metody - stworzyła technikę medytacji, pozwalającą na świadome
uzyskiwanie  tak  głębokiego  stanu  koncentracji  i  odprężenia.  Stan  Theta otwiera
wrota do nieświadomości. A właśnie na tym poziomie funkcjonuje 88 procent naszego
umysłu.  Nieświadomość,  niczym  twardy  dysk  w  komputerze  przechowuje
wspomnienia,  urazy, lęki,  traumy – także z poprzednich wcieleń. To w niej  trzeba
szukać przyczyn chorób, niepowodzeń, problemów, z którymi nie możemy się uporać.
Świadome rozumowanie w tym nie pomoże, gdyż nie znajdzie dojścia do głęboko
ukrytych przyczyn wszelkich dysfunkcji.



Przekonania. Dzięki  ThetaHealingowi  następuje  zmiana  ograniczających  nas
przekonań,  które  leżą  u  źródła  wielu  chorób  i  problemów.  Zmiana  tego  rodzaju
„ukrytych programów” wpływających na nasze działania jest źródłem uzdrowienia i
poprawy działania  we wszystkich  obszarach naszego osobistego rozwoju.  Pozwala
pokonać wydawałoby się niepokonane bariery i blokady hamujące naszą wewnętrzną
energię i pozytywną świadomość. Wyzwala i uwalnia od ograniczeń. Przenosi w świat
spełnionych pragnień.

Do czego stosuje się metodę
ThetaHealingu?

Uzdrawianie wielu schorzeń fizycznych i ograniczeń
mentalnych następuje wobec:

 bólów części ciała
 chorób wrzodowych
 chorób układu pokarmowego
 chorób serca i układu sercowo-naczyniowego
 reumatyzmu
 hipoglikemii
 skurczów mięśni
 nowotworów
 osteoporozy
 polipów
 półpaśca
 procesów starzenia
 stanów zapalnych
 zatruć
 zwyrodnień itp.

Ponadto metody ThetaHealingu używane są skutecznie 

o w uzdrawianiu bólów emocjonalnych
o poprawie ważnych życiowo relacji
o dla uzyskania zdrowej energii i sił witalnych
o przy wprowadzeniu do swojego życia ważnych wartości: życzliwości, 

odporności, samostanowienia
o do uzyskania przydatnej życiowo postawy mentalnej: zaradności, zaufania do 

siebie i ludzi, poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Moje rozumienie metody



Poszukiwałam sposobu, który pomaga w uzdrawianiu ludzi i
rozszerza  możliwości  oferowane  przez  fizjoterapię  i  masaż
leczniczy.  ThetaHealing  spełnia  te  oczekiwania
wprowadzając w proces uzdrowienia nowe zasady, sposoby i
możliwości. Jako certyfikowany thetahealer mam możliwość
pomocy  wielu  ludziom  w  ich  bolączkach  i  problemach
życiowych.  Mogę  pomagać  w  uzyskaniu  lepszego  stanu
zdrowia i poprawie ogólnego funkcjonowania w kontakcie ze

sobą,  z  innymi ludźmi i  postawie wobec świata  i  swojego życia  przenosząc je  na
wyższy poziom funkcjonowania i dobrostanu.

Dyplomy  ukończenia  certyfikowanych  kursów  uzyskałam  u  Marianny  Bartke
(https://mariannabartke.com).

Sesje terapeutyczne
Sesje  odbywają  się  w  określonych  ramach  postępowania.
Uczestnik  zaznajamiany  jest  z  praktycznym  przebiegiem  i
warunkami stosowania metody ThetaHealing, jej założeniami,
zasadami,  sposobem  rozumienia  procesu  zmiany  i
uzdrowienia  oraz  oczekiwanymi  skutkami.  Wymagana  jest
pełna  zgoda  i  akceptacja  dla  prowadzonego procesu,  który
jest bardzo konkretny i uporządkowany metodycznie. Nie jest
stymulowany  farmakologicznie  ani  interwencjami

zewnętrznymi.

Sesja kosztuje 350 złotych.

„Odkryłam sposób pracy z własnym umysłem, byśmy mogli zrozumieć 
siebie i stać się tym, czym naprawdę chcemy. To my przechowujemy 
klucz do naszego własnego zdrowia, ciała i witalności.”

Vianna Stibal twórczyni ThetaHealing
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