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THETA HEALING® NEDIR?

Theta Healing® bir sifalama yontemidir. Kas agrilari, kalp rahatsizliklari, kanser vb fiziksel 

rahatsizliklardan, depresyon, guven eksikligi, endise, travma gibi duygusal sikintilara kadar pek cok 

sorunu iyilestirmekte kullanilir. Asil olarak kisinin bilincaltindaki sinirlayici dusuncelerine, inanclarina 

ve duygularina odaklanir. Sonucta, kisinin bilinc alti ve bilinc seviyesinde olumlu ve positif bir inanc 

sistemini benimsemesine ve kendi hayatini kendi secimleri dogrultusunda yaratmasina ve 

yasamasina yardimci olur. 

Theta ismi, Theta beyin dalgalarından gelmektedir. Theta beyin dalgalari, gece uykusunda ve derin 

hipnoz tecrubesinde deneyimlenen derin gevseme halidir. Cocuklar 0-6 yas arasinda cogunlukla 

Theta beyin dalgalarinda yasarlar. Bu yuzden cocuklarda daha cok eglence, rahatlik, mutluluk 

gozleriz.  

Theta healing seanslarinda therapist, theta beyin dalgalarinda terapiyi gerceklestirir. Bu danisanin da 

ayni beyin dalgasinda olmasi gerekliligini getirmez ancak danisanin guvende hisserek ve rahatlamis 

bir ruh haliyle cozmek istedigi soruna odaklanmasini saglar. Theta Healing terapisti, theta beyin 

dalgalarinda calisarak bilincaltindaki dusunce ve duygulara ve ayrica evrensel bilince ve gerceklige 

daha kolay ve cabuk erisir. 

Evrensel bilinc ve gerceklikle kastettigimiz, hepimizden daha buyuk bir gerceklik ve enerjidir. Bunu 

Allah, Tanri, Evren, Yaradan seklinde tanimlayabiliriz. Kisisel olarak nasil adlandirmayi secersek 

secelim asil olan hepimizin kendimizden daha buyuk bir enerji, sevgi ve bilinc kaynaginin parcalari 

olmamizdir. Theta Healing bu enerji kaynagina dogrudan eriserek yasamayi mumkun kilar. 

1990 yillarinda Vianna Stibal tarafindan ABD’de gelistirilmis ve su anda dunyanin dort bir yaninda 

milyonlarca insan tarafindan tecrube edilmekte olan bir tekniktir. 

Theta Healing Meditasyon Tekniligiyle beyninizi egitmek ve arzularinizin gunluk hayatinizda 

gerceklestigini gormek mumkun! 

Denemeye ne dersiniz? 

Evrim Numanoglu Ozgen 



THETA HEALING® BASLANGIC 
SEVIYE  DNA UYGULAYICI EGITIMI

GUCUNUZU KESFEDIN!

ThetaHealing® Baslangic Seviyesi DNA Egitimi, ThetaHealing® tekniginin temellerini ogretmek ve her 

bir katilimcinin DNA sini aktive etmek uzere hazirlanmistir. DNA’nın aktive edilmesi, hucrelerde tasinan 

sır ve gizeme erismeyi saglar. Simdiye kadar farkinda olmadiginiz yeteneklerinizin ve kabiliyetlerinizin 

zamanla ortaya cikmasi icin sizi guclendirir. 

Bu seminerin en temeli, katilimcilara hayatlarinda istedikleri seyleri gerceklestirmelerine engel olan 

inanclarin degistirilmesi icin tekniklerin ogretilmesidir. Bu inanclar 4 inanc seviyesinde- Oz Inanc, 

Ruhsal, Genetik ve Gecmis - gerek icsel olarak gerekse dis etkenler sonucunda ortaya cikmis olabilir ve 

yapici olan inanclarla degistirilmeleri mumkundur. Katilimcilar bu seminerin sonunda bu degisikligi nasil 

yapacaklarini ogrenmis olurlar. 

ThetaHealing®, inanclarin ve duygularin atalarimizdan bize aktarildigina inanmaktadir. Bu sekilde bize 

aktarilan inanclar Genetik seviyede bulunmaktadir. Gunumuzde inanclarin yani dusunce sistemlerinin, 

genetik olarak nesilden nesile aktarildigina dair arastirmalar, makaleler bulunmaktadir. 

Ogrencilere, genetik olarak almis olduklari tum hastaliklari, fakirligi,  sanssizligi, basarisizligi genlerinde 

nasıl degistirecekleri ve pozitif ve saglikli olan inanc sistemleri ve hislerle nasıl yerlestirecekleri ogretilir. 

Ogrenciler, Yaratici Kosulsuz Sevgiye ve Yaratici Enerjiye acilimlarini hissedeceklerdir. Hem kendi inanc 

sistemlerini kesfetmeyi ogrenecekler hem de diger katilimcilar uzerinde inanc sistemlerini degistirmeyi 

tecrube edeceklerdir. 



Egitimde kapsanacak konulardan bazi ana basliklar asagidaki gibidir. 

• 5 beyin dalgasi: Alpha, Beta, Delta, Gamma ve Theta 

• Şifa ve Sezgisel Okumaların Ana Hatları 

• Thetahealing® Meditasyon Tekniği 

• Kas testi ile inanclarin tespiti 

• İnanç Çalışması- Kazma Tekniği 

• His Çalışması 

• Yedi Varoluş Seviyesi 

• Ruh Eşi Yaratımı 

• Koruyucu melekler ve yol gostericiler 

• Yaratim - Hayallerin gercege donusmesi 

• Gelecek Okuması 

• Kararsiz ruhlar 

• Psisik saldirilar 

• Uygulayıcının Sorumlulukları 

• DNA Değişimi- Gen Yenileme 

Egitim suresi: 3 gun 

Egitime dahil olanlar: Vianna Stibal’in ThetaHealing® Kitabi ve ThetaHealing® Baslangic Seviye 

DNA Egitim Kitapcigi verilmektedir. Aralarda cay, kahve ve atistirmalik sunulmaktadir. 

Egitim ucreti: £450.00  

(Egitim ucretinin odemesi egitim tarihinden 7 gun oncesine kadar yapildiginda ogrencinin katilimi teyit 

edilmektedir) 

Egitim sonrasinda ogrenciler ThetaHealing® Baslangic Seviye DNA Uygulayicisi olarak 

sertifikalanirlar. www.thetahealing.com adresinde, profillerini olusturabilirler. (Websitesinde aktif olarak 

gorunmemeyi de secebilirler.) 

ThetaHealing® Baslangic Seviye DNA semineri Belgeli ThetaHealing® Uygulayicisi olmak icin gerekli 

ilk adim. ThetaHealing® Baslangic Seviye DNA ve Ileri Seviye DNA, ThetaHealing® tekniklerini 

kapsamli bir sekilde uygulayabilmeniz icin en onemli iki temel egitimi olusturmaktadir. 

Egitim yeri ve tarihi icin lutfen http://www.evrimozgen.com/courses.html adresini ziyaret edin 
veya ask@evrimozgen.com adresine yaziniz. 



THETA HEALING® ILERI SEVIYE  DNA 
UYGULAYICI EGITIMI

HAYATINIZI BASTAN 

YARATIN!

ThetaHealing® Ileri Seviye DNA egitimine, Baslangic Seviye DNA uygulayicilari katilabilir. Bu egitimde, 

ogrenciler ileri seviye ve hizli sifalama teknikleri ogrenirler. Ogrencilere  yuzlerce, hayat degistiren his 

yuklemesi yapilir, ve ogrenciler varolan reddedilme, gucenme, kizginlik, darginlik ve pismanlik 

duygularindan arinmanin yontemini ogrenirler. Bu egitim sonrasinda ogrenciler daha derin Theta beyin 

dalgasinda calismayi tecrube etmis ve ogrenmis olurlar. 

ThetaHealing® Ileri Seviye DNA Uygulayici Egitimi, Baslangic Seviye DNA egitimindeki bilgiyi daha 

ileriye goturur, ogrenci 7 varolus seviyesini detayli ve derin bir sekilde ogrenir. Bu egitimde ogrenciler 

hayat degistiren ve mutluluk getiren bir tecrube edinirler. Cunku yuzlerce pozitif ve yapici hisle 

yuklenirler. Ornegin, icinde bulunduklari ani nasil mutlulukla yasayabilecekleri ve nasil kendilerini 

olduklari gibi sevip kabul edebilecekleri hisleri gibi. 

Bu egitim ogrencilere, inanc calismasi, his yuklemesi ve kazma konularinda daha derin teknikler ogretir. 

Yapilan alistirmalarla, ogrenciler, farkli varolus seviyeleri ile nasil calisilabilecegini ve bu seviyeler 

arasindaki farki ogrenirler.    



Egitimde yapilan alistirmalardan ornekler: 
Rahimdeki Bebege Sevgi Gonderme: Hayatta pek cok insan yeterince sevgi ve ilgi gormez ve pek 

cogu icin sevgisizlik anne karnindayken baslamis olabilir. Bebekler anne karnindayken istenip 

istenmediklerini, gordukleri ilgiyi ve sevgiyi hisseder ve anlarlar. Egitim sirasinda yasi kac olursa olsun 

herkese anne karnindaki ana donup sevgi gonderme teknigi ogretilir. Bu teknik, alkol sorunu yasayanlar, 

manik depresifler, dikkat sorunu olanlar yanında ilgisizlik sorunu yaşayan kisilere de yardımcı olacaktır. 

Kırık Ruh Tedavisi: Bazi insanlar hayatta yasadiklari sonucunda o kadar cok aci cekerler ki, bu aci 

sonucunda ruhlari kırabilir. Kirik Ruh Tedavisi teknigi ile bu kisilerin iyilesmesinde cok ciddi bir ilerleme 

saglanabilir. 

Atalarimizla Baglantiya Gecme: Aramizdan ayrilmis olan sevdiklerimizin ve atalarimizin nasil 

olduklarini, neler yaptiklarini ogrenmek, onlarin destegini, sevgisini hissetmek isteyebiliriz. Ayrica 

onlardan yasadigimiz seylerle ilgili bilgi, tecrube, tavsiye almak da isteyebiliriz. Atalarimizla Baglantiya 

Gecme Teknigi ile bunlarin hepsini tecrube etmek mumkun.  

Egitimde kapsanacak konulardan bazi ana basliklar asagidaki gibidir. 

• Uyanmis Ustadlar 

• Yemin ve Sozlerin Birakilmasi 

• Inisiasyonların anlamı 

• Gelistirilmis Sifa 

• Ileri Duzey Programlar 

• Inanc Calismalarinin Derin Incelenmesi 

• Alt Inancin Bulunmasi 

• Korku Calismasi 

• His Calismasinin derin incelenmesi 

• Zamani bukme calismasi 

ThetaHealing® Ileri Seviye DNA Uygulayici Egitimi sonrasinda, uygulayici olarak hem kendiniz icin hem 

de baskalari icin donanimli bir sifaci/therapist olarak faaliyet gostermeye hazir hale gelirsiniz. 

Egitim gerekliligi: ThetaHealing® Baslangic Seviye DNA Uygulayici egitimini almis olmak 

Egitim suresi: 3 gun 

Egitime dahil olanlar: Vianna Stibal’in ThetaHealing® Kitabi ve ThetaHealing® Ileri Seviye DNA Egitim 

Kitapcigi verilmektedir. Aralarda cay, kahve ve atistirmalik sunulmaktadir. 

Egitim ucreti: £450.00 

(Egitim ucretinin odemesi egitim tarihinden 7 gun oncesine kadar yapildiginda ogrencinin katilimi teyit 

edilmektedir) 

Egitim sonrasinda katilimcilar, ThetaHealing® Ileri Seviye DNA Uygulayicisi olarak sertifikalanirlar. 

Egitim yeri ve tarihi icin lutfen http://www.evrimozgen.com/courses.html adresini ziyaret edin 
veya ask@evrimozgen.com adresine yaziniz.  


