
THETAHEALING®

DNA BÁSICO 

P O R  F A B I A N O  C A R V A L H O  



Master Practiotioner em PNL, Soc. Internacional, SP
Coach PNL, Soc. Internacional, SP
Instrutor Thetahealing Básico, Avançado e Digging, RJ
Praticante Thetahealing Báscio, Avançado, Digging, Anatomia Intuitiva, Você e o Criador e DNA3,  RJ
10 anos de experiência corporativa e lideraça em uma multinacional

Minha missão é ajudar pessoas e empresas a
conectar corações com mentes, unindo o
autoconhecimento à experiência corporativa
de liderança, para desenvolver uma
mentalidade congruente à sua essência.

 

"eu dou o meu melhor para que você acesse
o seu  melhor"

F A B I A N O  C A R V A L H O  

Especilista em Autoconhecimento  



O QUE É 

THETAHEALING®

 

É uma técnica norte-americana de cura energética criada por
Vianna Stibal em 1995. Através dela, você aprende uma
meditação que leva seu cérebro ao estado Theta (frequência
de 4 a 7 ciclos por segundo), de forma consciente, geralmente
acessada apenas quando estamos dormindo.

 

Foi através desta técnica, aliada a sua leitura intuitiva que
Vianna curou um câncer no  fêmur. A partir de então, sua
missão foi repassar esse grandioso ensinamento ao maior
número de pessoas. 
 

É comprovado cinetificamente que ao acessar a onda cerebral
Theta, temos acesso a nossa mente subconsciente,

responsável por cerca de 95% da nossa mente e que,

normalmente, não temos controle. Na mente subconsciente
somos capazes de identificar e eliminar crenças que nos
limitam e substituí-las por programas positivos e utilizá-la
como aliada nos nossos objetivos e no nosso corpo. 

 

É no estado Theta que acessamos a energia criadora de tudo
o que é. 

 



O QUE VOCÊ VAI
APRENDER 

 

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 ondas cerebrais
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.



mais de
40 

países
A técnica que vem sendo disseminada e
ganhando público no mundo inteiro!



QUEM PODE APRENDER

 

Qualquer pessoa que queira se autconhecer e
expandir sua consciência e suas possibilidades. 
O praticante pode  aprender para o próprio
conhecimento e se autoaplicar, como pode
atender como um terapeuta. Claro, que
indiciamos as três formações básicas do
Thetahealing® (Básico, Avançado e Digging) e a
prática para que o praticante possa atender de
forma profissional e remunerada..



A técnica atua nos aspectos físico, mental,

emocional e espiritual da nossa vida, podendo gerar

mudanças e até mesmo curas em todos estes níveis.

 

 



VOCÊ SABIA?

 

O Thetahealing® não está ligado e nenhuma religião;

Tem base fundamentada na Física Quântica;

O praticante torna-se filiado ao Instituto Think;

Podemos ter resultados positivos de forma mais rápida

dependendo do nível de crença que trabalharmos;

Valor do curso tabelado em todo o Brasil.

 



Apostila;

Livro DNA Básico Thetahealing®;

Coffee break;

Certificado Internacional (Think);

São 3 dias de curso e está incluído
 

 

Bônus:
 

Grupo de estudos para a prática toda semana;

Experiência extra.

INFORMAÇÕES

 



 

MATRÍCULA: R$ 197,00 (no ato da
inscrição)

 

CURSO: R$ 1290,00 em até  6X 

no cartão de crédito (6X R$ 215,00)

 

OU R$ 1.190,00 à vista 

INVESTIMENTO



VAMOS NOS

 CONECTAR?

CLIQUE E ACESSE

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5532988363531
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1bx9r7w4epaq4&utm_content=4cvv18
https://www.facebook.com/fabianocarvalhoFC/
https://www.carvalhofabiano.com.br/

