ThetaHealing® é uma técnica internacional
desenvolvida pela americana

Vianna Stibal
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COM A MASTER & SCIENCE

Ana Paula do Carmo

Vianna Stibal

Vianna Stibal é mãe, avó e bisavó, casada com
seu parceiro divino Guy e, há mais de 25 anos,
trouxe o ThetaHealing ao planeta, com o
propósito de expandir amor, cura,
transformação e abundância aos seres que
chegam até ela.
Em 2008 fundou o Think - ThetaHealing
Institute of Knowledge em BigFork - MontanaEUA, com o propósito de receber pessoas do
mundo inteiro para os Seminários de
ThetaHealing.
Atualmente, milhares de praticantes e
instrutores de ThetaHealing estão espalhados
pelo planeta.
Vianna Stibal continua nos ensinando que
todos os dias podemos aprender, limpar e
ensinar um pouco mais.
Atualmente existem mais de 20 formações de
ThetaHealing, que podem ser ensinadas
presencialmente ou online.

No ano de 2008, Vianna Stibal fundou o Think ThetaHealing Institute of Knowledge® com o
objetivo de espalhar ainda mais conhecimento de
ThetaHealing, abrindo as portas deste centro de
conhecimento aos praticantes e instrutores do mundo
inteiro nos cursos de verão. O Think atualmente fica
localizado na cidade de Bigfork – Montana EUA.
.

Nos anos de 2018 e 2019, Ana Paula do Carmo
esteve presencialmente no Think para aprimorar
seus conhecimentos práticos de ThetaHealing,
quando recebeu seu certificado de Master & Science
em ThetaHealing.
.
.

Ana Paula do Carmo

Jornada no T h e t a H e a l i n g ®

Minha primeira formação de ThetaHealing
ocorreu em 2016, na cidade de SP, com o
curso de DNA Básico, onde muitas mudanças
já começaram a ocorrer. Fiquei tão
apaixonada pela técnica e pela simplicidade e
humildade de Vianna Stibal, que não parei
mais. Percorri o Brasil, EUA, México e Suiça
para me especializar ainda mais. Após mais de
40 formações, de praticante e instrutora,
sempre descubro que há mais a ser feito e
despertado com esta linda técnica de amor e
transformação.

Quem é Ana Paula do Carmo?
Uma Eterna Buscadora.

Mente inquieta, intensa e
com a certeza que
precisava aprender o
máximo possível.
Quando minha mãe me dizia, “Para
você tudo é para ontem”, eu
respondia, “Mãe, para ontem está
atrasado. Eu preciso para o mês
passado”.
Assim, fui gerenciando minha jornada:
·4 Cursos Superiores (Administração, Processamento de Dados,
Pedagogia e, atualmente, Nutrição.
·6 pós graduações e Especializações: Terapia Vibracional
Quântica, Tutoria EaD, Design Instrucional, Marcas, Patentes e
Direitos Autorais, Gestão e Empreendedorismo e, atualmente,
estudos científicos na área de Aromaterapia e
Neuropsicopedagogia.
·Coordenadora, professora, responsável por projetos de inovação
nas redes Etecs e Fatecs, escritora de artigos, palestrante,
desenvolvedora de jogos de autoconsciência, formada em mais de
70 modalidades terapêuticas, participante de congressos nacionais
e internacionais, desenvolvedora da Técnica Touch of Light
(registrada na Biblioteca Nacional em 2013), participação em
programas de TV desde 2014, mais de 3.000 atendimentos
terapêuticos efetuados desde 2013, práticas terapêuticas e cursos
no Brasil, Índia, EUA, Suíça e México.
Mãe, esposa, filha, amiga, irmã e uma
Mãe, Esposa Irmã, Filha e muito mais...

Mãe, Esposa,Eterna
Irmã, Filha
e muito mais...
Buscadora.

O que é

ThetaHealing®?
ThetaHealing é uma técnica energética
com o objetivo de transformar vidas,
trazer abundância e criar novas
possibilidades a partir da conexão com
a Fonte Criadora em sintonia com a
onda cerebral Theta.
No ThetaHealing®
acreditamos que somos capazes de
mudar crenças negativas para crenças
positivas em vários níveis de
consciência.

No ThetaHealing®
acredita-se que podemos criar novas
sinápses e caminhos informacionais a
partir de downloads de sentimentos.

www.anapauladocarmo.com.br

Quais os benefícios de
ThetaHealing®?
A técnica possui inúmeros benefícios e
resultados. Por isso, possui milhares de
pessoas que estão conectadas ao
ThetaHealing® ao redor do mundo. No
entanto, como toda técnica terapêutica,
pode trazer efeitos diferentes entre um
indivíduo e outro.
Os benefícios dependem de fatores
como o quanto a pessoa está aberta à
experiência ou mudança, o quanto ela
pratica os aprendizados (quando
aluno), ou quantos cursos ou sessões
de terapia já fez.

Após ministrar centenas de cursos e atender mais
de 1.000 pessoas com a técnica, seguem alguns dos
benefícios mais encontrados:

Alcançar a
liberdade pessoal

6

Transformar sua
realidade atual

Benefícios
DO THETAHEALING®

Aumentar a
Confiança e
Autoestima

Atrair e desenvolver
relacionamentos
harmoniosos

Criar abundância e
esposa,
irmãtraumas
e umae
Liberar
realizações emMãe,
vários setores
de filha, amiga,
sua vida
questões emocionais
Eterna Buscadora.

Como o
ThetaHealing®
pode me ajudar?

Identificar crenças e
bloqueios negativos em
vários segmentos da sua
vida.

Download

Trocar crenças
negativas por positivas e
criar novos caminhos
informacionais e de
possibilidades com
downloads de
sentimentos.
Criar novas ideias,
insights e possibilidades
de manifestações em
vários segmentos de sua
vida.
Cocriar infinitas
possibilidades de
transformação em sua
jornada evolutiva e em
vários setores da sua
vida.

ThetaHealing®
AO REDOR DO MUNDO

https://www-thetahealinginstituteofknowledge-com.translate.goog

Em 2019, o ThetaHealing® já ministrava cursos
para praticantes e instrutores em mais de 180 países
ao redor do mundo. Com os cursos online, que
passaram a ser ministrados em 2020 e 2021, estes
números já podem ter aumentado.

@anapaulab.docarmo

Venha fazer parte desta
Jornada de Transformação.

Ficou alguma dúvida? Entre em contato.
Terei prazer em falar com você de forma personalizada.

Venha fazer parte desta
Jornada de Transformação.

Cursos, atendimentos,
palestras e treinamentos
presenciais e online. Com
mais de 15 anos de
experiência e dedicação
com a saúde energética,
física, emocional e mental.
Ana Paula do Carmo

Ficou alguma dúvida? Entre em contato.
Terei prazer em falar com você de forma personalizada.

O que meus alunos e clientes
disseram sobre ThetaHealing
Eu já ministrei mais de 500 formações de
técnicas terapêuticas nesta jornada de 17
anos, sendo mais de 200 formações de
ThetaHealing®. Só tenho a agradecer os
seres incríveis que encontro nesta jornada
chamada "Vida Desperta".
Venha fazer parte desta experiência!

...é relembrar todos os
dias o SER DIVINO E
GRANDIOSO que sou !
Maristela Paiva
Alvarenga
...é um mergulho na
essência do Ser. Foi
transformador em
minha vida.!
Adalgisa Lins

... foi um grande divisor
de águas que mudou a
minha VIDA.
Rita Silveira

...é a transformação
do meu Ser total.
Solange Labrador

ThetaHealing®
para mim...

...é sabermos que não estamos sós.
Luiza Ap. Farias da Silva

...é a expansão da
consciência. É a
conexão direta com o
Criador.
Camile Carmo

... é um novo padrão positivo de
conduta de vida!
Jessica Saad

O que meus alunos e clientes
disseram sobre ThetaHealing
Os cursos de ThetaHealing foram como
uma chave para eu me conhecer, me
trabalhar internamente e agir. Minha vida
foi mudando a medida que fui fazendo
cada formação. Novas percepções e
caminhos pude ir escolhendo e cocriando!
Foi um divisor de águas na minha vida em
todas as áreas
Thayná Monteiro

Os cursos de Thetahealing abriram muitas portas
em minha vida. O DNA básico foi como se eu
estivesse entrando em um mundo novo, e a Ana
Paula me cativou tanto que continuei fazendo os
que vinham a seguir o mais rápido possível. É
realmente muito especial!
Iara Citron - Psicóloga

Bruna Souza

Em minha primeira
sessão aprendi que
tudo começa dentro de
mim. Ana Paula é mais
que uma profissional, é
um ser de luz que o
mundo precisa
conhecer!

Marcia Aguiar

Eu estou com um
olhar diferente e foi
transformador após
a sessão com a Ana
Paula.
Me senti
empoderada.

Rosilene Maia

Após 3 anos de meu
primeiro contato
com o ThetaHealing,
não apenas expando
cada vez mais minha
consciência como
estou vivendo minha
Missão de Vida.

O ThetaHealing® tem o
objetivo de:
TRANSFORMAR VIDAS.
Substituir crenças negativas por positivas.
Criar novas possibilidades de manifestação e cocriação junto a fonte Universal (Deus, Criador de
tudo que é, Buda ou o que fizer sentido para o
praticante)
Encontrar as crenças raízes dos problemas a
partir do Digging (Escavação).
Permitir novas experiências a partir de novos
sentimentos (Downloads).
Liberar traumas.
Liberar ressentimentos, arrependimentos e
rejeições antigas.
Identificar e alterar crenças negativas de origens
centrais, genéticas, históricas e de alma que
estejam bloqueando sua evolução pessoal,
profissional, espiritual e financeira.
Ofertar ao Ser a oportunidade de conectar-se com
sua potência amorosa a partir da expansão do
amor incondicional.
E muito mais...

+55(13) 991724558

Algumas dúvidas comuns
Após formar mais de 200 turmas de
ThetaHealing® e efetuar mais de 2000
atendimentos com a técnica, algumas vou
responder algumas perguntas que foram
feitas centenas de vezes.

ThetaHealing® é religião?
Embora busque a conexão com o
Criador de Tudo o que É, a técnica
não é uma religião e não busca
substituí-la na vida dos indivíduos.

Preciso fazer todos os cursos para usar a
técnica?
Não. A partir do DNA Básico, você já aprende as
ferramentas básicas do ThetaHealing® e consegue aplicar
em si mesmo e em outras pessoas mediante autorização.

Preciso passar por um atendimento antes de
fazer um curso?
Não. Qualquer pessoa está apta a participar dos cursos de
ThetaHealing® sem precisar passar por atendimentos.
O atendimento é uma forma de você experimentar a técnica antes de
investir financeiramente em um curso.

Quem não pode fazer o curso?
Não é aconselhável que gestantes antes do primeiro
trimestre participem de cursos ou atendimentos de
ThetaHealing® .

Mãe, esposa, filha, amiga, irmã e uma
Eterna Buscadora.

Com o
ThetaHealing®
você descobre que:

CRENÇAS podem ser
mudadas...

...em todos os níveis
em que foram criadas.

www.anapauladocarmo.com.br

O que são Crenças?

TUDO o que
você acredita de
forma consciente
e inconsciente.
Crenças podem ser positivas ou
negativas. As positivas vão te
impulsionar a viver e ter o que
deseja e as negativas vão te
paralisar e impedir suas realizações
em várias áreas da sua vida.
Eu sou capaz.
Eu sou incapaz.

ThetaHealing® e as
ondas cerebrais

Todas as ondas cerebrais ficam ativas em nosso
cérebro. No entanto, uma sempre fica predominante,
de acordo com as atividades que executamos.
De acordo com Vianna Stibal, quando um praticante
utiliza o ThetaHealing® em si mesmo ou em outras
pessoas, entra em estado meditativo ou oração
focada. Assim, a onda cerebral que fica em estado
dominante é a onda Theta.

www.anapauladocarmo.com.br

A partir
form
Theta
você est

da primeira
ação de
Healing®
ará apto a:

SIM (para frente)

NÃO (para trás)

Testar Crenças
.
Identificar e
Substituir
crenças negativas
por positivas
.
Fazer Downloads
de sentimentos

Os cursos de ThetaHealing® o torna apto a aplicar a
técnica em si mesmo(a) e em outras pessoas.

ThetaHealing®
LIVROS E TRADUÇÕES

Os livros de ThetaHealing® já foram traduzidos
para mais de 20 idiomas ao redor do mundo.
Atualmente são mais de 1 milhão de praticantes
espalhados pelo planeta.
E este número não para de crescer a cada dia.

ThetaHealing®
CURSOS PARA PRATICANTES

Atualmente, existem mais de 18 formações de
ThetaHealing® disponíveis. São elas:
DNA Básico
DNA Avançado
Aprofundando no Digging
Manifestação e Abundância
Você e o Criador
Você e Seu Parceiro
Você e a Terra
Você e Seu Círculo Íntimo
Alma Gêmea
Anatomia Intuitiva
DNA 3
Jogo da Vida
Animal
Planta
Criança Arco Íris
Ritmo e Peso Perfeito
Planos de Existência
Relações Mundiais
Doenças e Desordens

T h e t aVianna
H e aStibal
ling®
POR ONDE COMEÇAR?

01.

DNA Básico

02. DNA Avançado

03.

Aprofundando no Digging

04. Você e o Criador

Todo praticante de ThetaHealing®
deve iniciar pelos cursos de DNA Básico, DNA
Avançado e Aprofundando no Digging, nesta ordem.
Estes são os cursos de pré requisito para sua jornada.
Os participantes dos cursos (seminários) são cadastrados no
site internacional Think - ThetaHealing Institute of Knowledge
e recebem certificados internacionais, permitindo ao
participante estudar ThetaHealing® em todos os países onde
esta modalidade está disponível.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

1 - DNA BÁSICO

Duração: 3 dias
Pré-requisito: Nenhum.

Inicie a Jornada de transformação em sua vida agora! No
curso de DNA Básico você vai aprender as bases do
ThetaHealing® e seus principais caminhos para trocar
crenças negativas por positivas, criar novas conexões
informacionais com downloads de sentimentos e muito mais.
O que você aprende neste curso?
Ativar os filamentos desativados do DNA;
Abrir e desenvolver suas habilidades psíquicas;
Acessar conscientemente o estado de onda cerebral
theta;
Identificar e alterar crenças, emoções e padrões
bloqueadores;
Liberar bloqueios energéticos que impedem seu
progresso pessoal, profissional e espiritual;
Aplicar o ThetaHealing em si mesmo e nos outros;
Ativar o DNA e o cromossomo da juventude e vitalidade.
Fazer downloads de sentimentos em si e em outras
pessoas e muito mais.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, certificado
internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® em português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

2 - DNA AVANÇADO

Duração: 3 dias
Pré-requisito: DNA Básico

Aprofunde o que aprendeu no DNA Básico, ative o seu
sistema e dê um Salto Quântico, recebendo mais de 500
downloads de sentimentos em 3 dias.
O que você aprende neste curso?
Ativar os filamentos desativados do DNA;
Limpar programas de Rejeição, Ressentimento e
Arrependimentos;
Limpar medos, traumas e choques;
Limpar votos, pactos, juramentos e comprometimentos;
Enviar amor ao bebê no ventre, recriar almas partidas e
recriar a Energia do coração.
Identificar energia de animais de poder e da
ancestralidade em seu campo e no campo de outras
pessoas.
Fazer downloads de sentimentos em si, em outras
pessoas e em objetos.
Conectar-se com a energia de seu Eu Superior e muito
mais.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® em português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
3 -APROFUNDANDO
NO DIGGING

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA Básico
e DNA Avançado

Descubra as crenças raízes de problemas e
bloqueios. Este curso oferece dicas e atalhos que
foram desenvolvidos especialmente para que você se
aprofunde ainda mais no trabalho de crenças.
O que você aprende neste curso?
Praticar atalhos
Praticar atalhos
Praticar atalhos
Praticar atalhos
Praticar atalhos
Praticar atalhos
manifestação.

de
de
de
de
de
de

digging
digging
digging
digging
digging
digging

para
para
para
para
para
para

ressentimento.
arrependimento.
rejeição.
desordens físicas.
emocionais.
bloqueios de

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, certificado
internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® em português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

VOCÊ E O CRIADOR

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Saiba como compreender melhor as mensagens que recebe
através da sua intuição, reconheça a diferença entra as
respostas do seu cérebro e as do Criador. Comunique-se
diretamente com a Energia Criadora de Tudo o Que É..
O que você aprende neste curso?
Como funciona sua mente subconsciente;
A diferença entre os Eu´s sobrevivente, superior, ego,
oculto, os Planos de Existência e o Criador de Tudo o
Que É;
Como receber a resposta mais elevada;
Como sua mente está tentando te proteger;
Como tomar melhores decisões;
Como reconhecer a frequência elevada da voz do
Criador;
A diferença entre a resposta mais elevada e seus desejos
– você está sendo guiado pela sua intuição mais elevada,
por carência ou por sobrevivência?
O discernimento para distinguir os diferentes Planos de
Existência e muito mais;

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro e certificado internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® em português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
MANIFESTAÇÃO E
ABUNDÂNCIA

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Estamos criando a nossa própria realidade e é possível
manifestar o melhor que o mundo tem a oferecer. O primeiro
passo é saber o que queremos (escolhemos).

O que você aprende neste curso?
Identificar bloqueios que te fazem repetir pensamentos
de escassez.
Liberar mais de 100 crenças de escassez.
Criar manifestações com a visão do ThetaHealing®.
Tornar-se capaz de manifestar mais em sua vida sem
bloqueios de escassez.
Auxiliar na manifestação em pessoas que você aplique o
ThetaHealing®.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, certificado
internacional e apostila.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® em português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
VOCÊ E SEU
PARCEIRO

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Permita-se acessar seu sagrado feminino/masculino e alcançar
níveis mais profundos de intimidade em seu relacionamento.
Libere padrões de relacionamentos de seus pais e ancestrais, que
impedem que você tenha relacionamentos saudáveis e expansivos.
Não basta manifestar seu parceiro ideal, você precisa ser capaz
de conviver com ele em harmonia, paz e felicidade.
O que você aprende neste curso?
A estabelecer regras do relacionamento que sejam
benéficas a ambos;
Explorar suas crenças sobre papéis de homens e
mulheres que você mantém no nível genético ou
histórico;
Como se relacionar melhor com os familiares do seu
parceiro;
Como viver em harmonia, sem co-dependência;
Acessar o aspecto financeiro do relacionamento;
Como ser bons pais e lidar com seus filhos;
Explorar e limpar crenças genéticas e históricas sobre
sexo, lealdade, fidelidade, beleza, corpo que te impedem
de ter ou manter um relacionamento.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, Cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® em português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

VOCÊ E A TERRA

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Esta é uma formação muito especial de ThetaHealing®
para os novos tempos planetários. Seja capaz de conhecer melhor
a Terra e sinta a conexão que pode compartilhar com ela.
O que você aprende neste curso?
Praticar o estado de Theta profundo a partir da
respiração pela pele;
Comunicar-se com a energia da Terra;
Aprender novos exercícios para trabalhar ainda mais
efetivamente consigo mesmo e com os outros;
Reconhecer como e quando se comunicar com a Terra;
Retomar a sua conexão com o pulso interno e a Fonte
Criadora;
Treinamento de habilidades para visualizar e enviar
energia de curas à distância para locais em desafios.
Perceber o tamanho do seu campo eletromagnético
quando você está presente e em Theta e muito mais.

Modalidade: presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
VOCÊ E SEU
CÍRCULO ÍNTIMO

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Seja capaz de identificar e perceber com clareza o estado
mental/emocional das pessoas que você coloca em seu
círculo íntimo. Será que todas realmente contribuem para
seu crescimento ou apenas criam mais desafios?
O que você aprende neste curso?
Identificar os diferentes tipos de estágios da mente:
sábio, adulto e infantil.
Identificar o estágio de mente/emocional que você está.
Liberar crenças que impeçam você de avançar para o
estágio adulto e sábio.
Identificar e ser capaz de auxiliar clientes, sócios,
amigos e familiares em estágios mentais diferentes.
Ser capaz de parar de permitir que pessoas drenem a
sua energia.
Identificar situações que são de alta e baixa manutenção
emocional.
Manifestar mentes adultas e sábias em seu círculo
íntimo.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
PESO & RITMO
PERFEITOS

Duração: variável
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Mude suas crenças e aprenda uma nova forma de viver em
harmonia com seu corpo.
Nesse workshop você vai aprender a entrar no ritmo real da
sua mente, corpo e espírito e descobrir o amor por si
mesma(o).
Seja capaz de estar confortável em seu próprio corpo
aceitando quem você É.
.
Uma possibilidade EXTRA
Participantes deste Workshop com Ana Paula do Carmo são
beneficiados com o Workhop Dieta do Microbioma
desenvolvido por Cleber do Carmo, com o propósito de
introduzir nutrição saudável com consciência, verdade,
facilidade e pesquisa científica.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
ALMA GÊMEA
Básico, DNA Avançado e
Digging.
Venha averiguar o que você realmente está buscando em um
parceiro(a) para atrair essa linda energia.
Descubra o que está faltando para encontrar a confiança em si
mesmo ou simplesmente reavivar a chama do seu relacionamento
atual.
Esse curso vai mudar a maneira como você se relaciona com o
amor e como o percebe na sua vida.
O que você aprende neste curso?
Liberar crenças que te impedem de ser leve e livre;
Liberar crenças que te impedem de confiar em si mesma(o) e em
um relacionamento.
Identificar os Tipos de Alma Gêmea.
Identificar os bloqueios de relacionamentos passados e liberar
traumas.
Acessar maior confiança em si mesma(o);
Criar mais empoderamento pessoal para se preparar para sua
alma gêmea mais compatível.
Nutrir o seu relacionamento atual com a energia da Alma
Gêmea.
Perceber que o "felizes para sempre" depende do quão feliz você
está consigo mesma(o)
Manifestar a Alma Gêmea mais compatível para o seu momento
atual.

Modalidade: online ou presencial

Incluso: Apostila, cadastro e certificado no site internacional.
IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
ANATOMIA
INTUITIVA

Duração: 15 dias
Pré-requisito:DNA Básico,
DNA Avançado, Digging e
Você e o Criador.

Um dos cursos mais transformadores do ThetaHealing®. Um
verdadeiro mergulho de 15 (dias) nos emoções e crenças dos
sistemas orgânicos do corpo humano, de forma intuitiva e
vibracional.
O que você aprende neste curso?
Penetrar em todos os sistemas do corpo humano, desde
órgãos, músculos, ossos, glândulas e seus
funcionamentos, assim como nas crenças e emoções
relacionadas a cada um deles. Você vai abrir um enorme
espaço em sua mente para manifestar sua verdadeira
missão nesta vida.
Esse curso é para os que realmente desejam se
aprimorar na arte da transformação e liberação de
desordens em vários níveis usando a técnica
ThetaHealing®.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
Duração: 5 dias

DNA 3

Pré-requisito: DNA Básico,
DNA Avançado, Digging, Você e
o Criador, Você e Seu Parceiro,
Você e Seu Círculo Íntimo e
Você e a Terra OU Anatomia
Intuitiva.

Quando o impossível se torna possível
Este curso está entre os mais avançados do ThetaHealing®.
Nele, o aluno obtém o conhecimento de como trabalhar em
matérias não-orgânicas e orgânicas e a consciência de que
podemos sair de nosso próprio paradigma e rapidamente
obter mudanças benéficas para a saúde e bem-estar usando
as mitocôndrias do DNA. O aluno ainda alcançará avanços,
alinhando intuitivamente as 3 moléculas eternas, bilocação
espiritual, compreender os campos de energia do material
não-orgânico e o poder de nossas palavras para manifestar
nossa realidade.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, certificado e cadastro internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

JOGO DA VIDA

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Como seria tornar-se vitorioso em sua vida? Perceber os
impactos e crenças negativas, vinculadas ao sucesso e aos
negócios, trazidas por seus pais e eliminá-las?
Este curso foi originalmente concebido para preencher a
lacuna entre negócios e espiritualidade com a potência de
liberar bloqueios desde a primeira semente plantada em você
por sua família.
O que você aprende neste curso?
Detectar e eliminar crenças a partir de um novo olhar;
Criar estratégias e planejamentos para realizar seus
sonhos através de ferramentas eficazes;
Ampliar seus potenciais para o grande salto quântico;
Estar pronto para realizar tudo o que sempre sonhou;
Estar pronto para lidar e administrar o seu sucesso;

Modalidade: presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

ANIMAL

Duração: 2 dias
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Este curso foi desenvolvido para aqueles que amam os
animais e têm uma profunda conexão e afinidade com todos
os seres vivos. Neste seminário, você ganhará uma
compreensão mais profunda e confiança na transformação
com animais. Você obterá informações detalhadas sobre o
terceiro plano de existência, onde residem seres humanos e
animais. No seminário, obterá conhecimento de como se
conectar com os animais e, também, através de uma
ferramenta chamada cristal layout, aprenderá a conexão
com os mestres. Com a compreensão do reino animal, temos
a capacidade de obter insights sobre nossa própria natureza
humana e forma de ser. Neste seminário, você será capaz de
aprimorar seus conhecimentos e estar preparado para as
informações do curso Planos da Existência.
.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

PLANTA

Duração: variado
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

O curso Planta é dedicado ao mundo das plantas,
árvores e elementais e é uma descoberta profunda de
como se conectar com o reino vegetal do Segundo Plano
da Existência. O Segundo Plano de Existência nos
ensina a estar em harmonia com as plantas, árvores e
elementais. Dentro desta harmonia, aprendemos a
primeira lição de como as plantas usam a energia da luz
para curar. Aprenda como curar uma planta e como
permitir que o reino vegetal cure você.
Adentre o universo das plantas a partir da essência do
Criador de Tudo que É.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.

CRIANÇA ARCO ÍRIS

Duração: variado

Pré-requisito: nenhum

Este seminário de ThetaHealing® vai despertar inúmeras
habilidades psíquicas em você, mas, acima de tudo, te
promove um encontro com sua Criança Interior, raiz das
crenças mais profundas que você mantém. Vamos
compreender como chegar em Theta a partir da Criança
Interior e realizar curas profundas que já estão sobre nosso
chamado.
O que você aprende neste curso?
Despertar habilidades psíquicas.
Reencontro com a sua criança interior e com a mágica
que está adormecida em você.
Práticas variadas que despartam e reconectam as
habilidades e a criatividade que te conduzem ao seu
propósito divino.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
PLANOS DE
EXISTÊNCIA

Duração: 5 dias
Pré-requisito: Anatomia
Intuitiva.

Vivencie, experimente, pratique e acesse os 7 (sete) planos
de existência de uma forma que jamais imaginou.
Tenha contato com as leis do sexto plano de existência em
total conexão com o Criador de Tudo que É e sem
interferências da dualidade.

Este curso é para alunos experientes de
ThetaHealing e/ou para instrutores que desejam
se aprofundar ainda mais na técnica.

Modalidade: presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
RELAÇÕES
MUNDIAIS

Duração: variado
Pré-requisito: DNA
Básico, DNA Avançado e
Digging.

Aprenda a respeitar as diferenças e torne-se apto(a) a se
relacionar com pessoas ao redor do mundo. Torne-se capaz
de negociar, viajar e incluir conexões de várias culturas
diferentes em sua vida. Saia do julgamento de raça, religião,
gênero e muito mais. Seja capaz de promover a paz mundial
a partir da ressonância de seu DNA.
O que você aprende neste curso?
Libere crenças ancestrais enraizadas em seu DNA que
impedem sua expansão
Remover conflitos internos e externos que impedem a
promoção da paz mundial.
Liberar traumas e choques de conflitos ancestrais
vinculados a guerras, preconceitos e separações.
Liberar preconceitos de mais de 50 religiões, crenças e
filosofias vinculadas a seu DNA.
Limpar bloqueios e pré-conceitos profundos da
linhagem ancestral ascendente e descendente.
Liberar crenças de gerações passadas e futuras a partir
de seu DNA, de maneira super potencializada.
E muito mais do que você possa imaginar.

Modalidade: online ou presencial
Incluso: Apostila, cadastro e certificado internacional.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
DESCRIÇÃO DOS CURSOS (SEMINÁRIOS) DE
PRATICANTES.
DOENÇAS E
DESORDENS

Duração: 10 dias
Pré-requisito: Anatomia
Intuitiva.

Amplie o seu potencial de transformação e redução de
desordens que dificultam a sua saúde.
Você sabia que as doenças possuem crenças genéticas,
históricas e centrais que as sustentam?
Venha identificar crenças de seu DNA.
O que você aprende neste curso?
Como detectar e trabalhar no sistema de crenças
relacionadas a mais de 100 doenças e desordens;
Como identificar crenças que podem causar distúrbios
físicos e emocionais.
Dicas de suplementos, alimentos, ervas, florais
quânticos e óleos essenciais que podem contribuir para
sua saúde em vários níveis.
Detectar o que pode estar impedindo sua capacidade de
transformar e mudar crenças que podem criar
desordens físicas em você e nos outros.
Limpar tendências genéticas a determinadas doenças;
Promover o bem estar dos corpos físicos e sutis;

Modalidade: presencial
Incluso: Cadastro no site internacional, apostila e livro.

IMPORTANTE: Cursos online a apostila e certificados são digitais. Alguns
países não há livro de ThetaHealing® no português.

ThetaHealing®
GRUPO DE ESTUDOS
Uma vez por mês Ana Paula do Carmo se reúne com os
praticantes de ThetaHealing para estudar, tirar dúvidas e
compartilhar conhecimento de Theta.
O que precisa para participar?
Ter feito a formação que é o pré-requisito do mês.
Ler o material de seu curso com frequência.
Respeitar todos os participantes do encontro.
Estar aberto(a) a trocar experiências e, principalmente
conhecimento, sem competição.

ThetaHealing® é amor, gratidão,
virtudes e união.
Qualquer coisa diferente disso é
apenas uma ilusão.
Eu uso com respeito, verdade e
seriedade esta técnica incrível.
Venha nos encontrar.

Ana Paula do Carmo
Master & Science de ThetaHealing®
+(55) 13 991724558
www.anapauladocarmo.com.br
@anapaulab.docarmo
@quantumessencial

ThetaHealing®

Os cursos de ThetaHealing® o
torna devidamente capaz de
aplicar a técnica em outras
pessoas e em si mesma(o).
Escolha dar saltos quânticos!

Mude suas crenças,
Transforme sua vida e
Empreenda em Si Mesma(o)!

Ana Paula do Carmo
Master & Science de ThetaHealing®
+(55) 13 991724558
www.anapauladocarmo.com.br
@anapaulab.docarmo
@quantumessencial

ThetaHealing®

Os cursos de ThetaHealing®
não substituem tratamentos
médicos. Tenha sempre um
profissional de saúde de sua
confiança acompanhando seus
exames e tratamentos clínicos.
Promova o bem estar e
a saúde integrativa com
consciência, respeito e
presença!

Ana Paula do Carmo
Master & Science de ThetaHealing®
+55 (13) 991724558
www.anapauladocarmo.com.br
@anapaulab.docarmo
@quantumessencial

Clique e saiba mais!

