
Sunt 3 variante posibile, poti alege una
anume sau decidem impreuna in timpul
terapiei ce nevoi ai:

Varianta 1: Vindecarea fizica sau
emotionala prin facilitator, fara
niciun input din partea
pacientului

Cum decurge?

Pacientul isi alege un obiectiv - poate fi o
somatizare/boala fizica sau o problema
emotionala sau de alta natura.

Terapeutul intra in starea Theta prin
meditatie, timp in care pacientul ramane cu
ochii inchisi, in starea de relaxare. Ajuns in
starea Theta, terapeutul ii cere Creatorului
vindecarea sau echilibrarea dorita de catre
pacient.
Terapia se incheie la indicatiile Creatorului
(terapeutul ramane in starea theta pana
cand primeste indicatii sa iasa de la
Creator).

Timp aproximativ :30 -60 minute.

C U M  D E C U R G E  O
S E S I U N E  T H E T A



Varianta 2: Vindecare prin
facilitator cu sapare in campurile
energetice si in subconstientul
pacientului

Cum decurge?

Pacientul isi alege un obiectiv - poate fi o
somatizare/boala fizica sau o problema
emotionala sau de alta natura.

Terapeutul intra in starea Theta prin
meditatie, timp in care pacientul fie intra in
starea Theta prin meditatie ghidata SAU
poate ramane in relaxare, cu ochii inchisi.

Ajuns in starea Theta, terapeutul, sub
ghidarea Creatorului, adreseaza intrebari
pacientului a.i. sa se ajunga la programe
limitative pe care acesta le are. La
identificarea acestor programe, terapeutul
cere permisiunea pacientului sa le
inlocuiasca cu programe benefice primite
de la Creator. Totul se intampla cu acordul
deplin al pacientului.

Terapia se incheie la indicatiile Creatorului
(terapeutul ramane in starea Theta pana
cand primeste indicatii sa iasa de la
Creator).

Timp aproximativ :60 -120 minute.



Varianta 3: Descarcarea de
programe in campul energetic al
pacientului

In prealabil, pacientul poate comunica
terapeutului obiectivul pe care doreste sa
lucreze. 

De exemplu, poate lucra pe convingerile
legate de bani - este vorba despre
convingeri/programe care ne obstacoleaza
sa manifestam abundenta financiara. 

Exemple:
"Nu merit sa am bani."
"Trebuie sa muncesc din greu ca sa am
bani."
"Nu pot sa fiu vindecator si sa am
bani/abundenta financiara."

Sunt programe preluare din generatii
stravechi, mostenite sau dobandite din varii
situatii in aceasta viata sau vieti anterioare.

Daca simti ca esti obstacolat de un astfel de
program(e), imi poti scrie un email si vom
analiza impreuna situatia ta, chiar daca nu
le recunosti inca. Te voi ajuta in prealabil sa
le identifici si apoi sa le corectam cu ajutorul
Creatorului.



Terapeutul intra in starea Theta prin
meditatie, timp in care pacientul ramane cu
ochii inchisi, in starea de relaxare. Ajuns in
starea Theta, terapeutul ii cere Creatorului
ghidare pentru programele benefice pentru
pacient si le descarca doar cu permisiunea
verbala a acestuia.

Terapia se incheie la indicatiile Creatorului
(terapeutul ramane in starea theta pana
cand primeste indicatii sa iasa de la
Creator).

Daca nu este necesara sapare in aura
energetica, timpul necesar pentru aceasta
terapie este 30 minute. Daca este necesara
sapare, reajungem la punctul b.



Varianta 4: Scanarea prin
intermediul facilitatorului a
campurior energetice ale
pacientului

La cererea pacientului, terapeutul poate
scana din starea Theta eventualele
dezechilibre energetice aflate la nivelul
corpului sau au sufletului pacientului. 

Terapeutul intra in starea Theta prin
meditatie, timp in care pacientul ramane cu
ochii inchisi, in starea de relaxare. Ajuns in
starea Theta, terapeutul ii cere Creatorului o
scanare a aurei energetice a pacientului,
cerand permisiunea verbala a acestuia
pentru a intra in campurile energetice.
Terapia se incheie la indicatiile Creatorului
(terapeutul ramane in starea theta pana
cand primeste indicatii sa iasa de la
Creator).

Pot fi descoperite boli/dezechilibre care inca
nu s-au manifestat pe corpul fizic SAU care
sunt deja cunoscute pentru a cere ulterior
vindecare.



Alte  variante: alte
probleme/obiective care se pot
lucra prin terapia Theta Healing:

- recreare de suflet
- recuperare de suflet pierdut
- vindecarea copilului din pantec
- channeling cu spirite din alte planuri (fie
oameni care nu mai sunt printre noi, fie
Ingeri pazitori, Ghizi spirituali sau maestri)
- regresii in alte existente
- ghidare pentru o anumita situatie



Daca ai nevoie de detalii
suplimentare, te rog sa-mi scrii la
adresa love@inspiria.ro

Costul - 75 ron/30 minute - durata
terapiei poate varia in functie de
necesitatile pacientului.

Mentiuni:
- 10% din incasari vor fi
directionate catre o cauza nobila
- daca simti ca efortul financiar
pentru o sedinta este dincolo de
posibilitatile tale actuale, nu iti
obstacola vindecarea in acest
mic detaliu, scrie-mi situatia ta si
decidem varianta benefica de a
merge inainte.

Love,
Alexandra


