
Theta Healing® Tekniği

Beynin theta frekansında bilinçaltı 
programlama tekniği.
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• 1995 – Amerika

• 3 çocuk, annesi evli

• 22cm kist

• «Way to the 7th plane» meditasyon

• 2000’de - THInK 

Vianna Stibal



Beyin Dalgaları



Theta Frekansı

• Derin meditasyon frekansı.
• Bilinçli ve bilinçsiz hal arasındaki köprü.
• Yaratıcılığa kapı açar.
• Rüyaların ilk görüldüğü frekanstır.
• Stres ve strese dayalı hastalıkları azaltır.
• Sözel ifade yeteneğini yükseltir.
• Sağ ve sol beyin lobunu dengeler – dengeli 

kararlar alınmasını sağlar.
• Acı hissinde azalma sağlar



Bilinç Altı

• Sürüngen beyin ya da bedenin düşünce 
sistemi?



Kinesiyoloji

• Kinesiyoloji 1960’lı yıllarda Amerikalı bilim adamı Dr. 
George Goodhart ile birlikte uygulamalı kinesiyoloji 
başlamıştır ve o günden bugüne bir çok alanda 
kullanılmaktadır.

• Kaslardan aldığımız tepki ile bilinçaltımızdaki 
inançlarla ile ilgili, test yapabilir, ve inançlarımızın 
bizde yarattığı blokajları tespit edilebiliriz. Böylelikle 
sorunlarımızın kök nedenlerine ulaşabiliriz.

• Kinesiyoloji zihinsel, ruhsal, duygusal ve bedensel 
blokajlarımızı dengelemek ve düzeltmek için, kullanılan 
etkili bir yöntemdir. Avrupa ve özellikle Almanya’da 
Kinesiyoloji yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.



Toplumsal Blokajlar

• Savaşmak zorundayım.

• Mükemmel olmak zorundayım.

• Saygın olmak zorundayım.

• Bereket yemektir.

• Haydan gelen huya gider.

• Hayat zordur.

• Para elinin kiridir! / Para zor kazanılır



Anne Karnı ve Blokajlar

Temel hayat kalıpları oluşur. 

• Hayat acıdır.

• Hayat mutsuzluktur.

• Hayat yalnızlıktır.

• Hayat sevgisizliktir.

• Hayat korkudur.

• Hayat üzüntüdür.



Kök İnançlar

• Blokajların oluşmasına sebep olan olaylarda 
alınan negatif kararlar.

• Travmalar – unutulmayan anılar.

• Anıların sözel kayıtları – komutlar.

• Genelde çocukluğa dayanırlar (delta)

• Blokajlar, bilinç altı tarafından bu kararları 
desteklemek üzere çoğaltılırlar.

• Bazı duyguları silecek kadar güçlüdürler.



Diğer Blokajlar

• Dini inançlardan kaynaklananlar.
- Allah’ tan korkuyorum / Allah 

cezalandırır
• Kader ve ilahi sözleşmeler – yeminler

- Ben dünyaya acı çekmeye geldim
• Geçmiş hayatlar – karma

- Bedel ödemek zorundayım 



Teşekkürler…

• http://www.lilibebek.com/

• İletişim: lilitosuzy@gmail.com

• Facebook/Instagram/Youtube/twitter: @lilibebek
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