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No caminho da Prosperidade 

 

Agora você vai encontrar significado na sua vida e prosperar 

financeiramente 
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Nota importante: Este E Book pertence ao Curso No Caminho 
da Prosperidade de autoria de Cristina Teixeira. Não são 
permitidas cópias e reproduções do seu conteúdo. 

Todo o material providenciado serve para efeitos educacionais 
e não pretende ser substituto de apoio médico ou profissional 
na área financeira ou outra. 

É natural que, ao longo do programa, encontre aspetos 
emocionais que necessitem de ajuda profissional. Nunca deixe 
para depois pedir apoio profissional de um terapeuta de EFT 
certificado para o ajudar nessas questões. 
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Nota importante: Este e-Book pertence ao Curso Segredos da 
Prosperidade de autoria de Cristina Teixeira. Não são 
permitidas cópias e reproduções do seu conteúdo. 

Todo o material providenciado serve para efeitos educacionais 
e não pretende ser substituto de apoio médico ou profissional 
na área financeira ou outra. 

É natural que, ao longo do programa, encontre aspetos 
emocionais que necessitem de ajuda profissional. Peça apoio 
profissional de um Coach de EFT certificado para o ajudar 
nessas questões mais delicadas. 
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Advertência: 
 

Este programa não pretende curar ou substituir qualquer tratamento 
médico nem substituir os cuidados terapêuticos que necessite. 

EFT- Técnicas de Libertação Emocional é uma técnica reconhecida 
no mundo pelos seus resultados em milhões de pessoas com cerca 
de 95% de resultados positivos.  

São realizadas muitas experiências médicas e investigações 
científicas que comprovam isso mas ainda está considerada sendo 
considerada em fase experimental. 

Você compreende e concorda que a informação presente neste E-
Book é para seu uso de desenvolvimento pessoal. Não garante 
ganhos nem soluções milagrosas.  

Só você sabe sempre o que é melhor para si. 

Cada pessoa tem  seu ritmo de Desenvolvimento Pessoal e decide 
o quanto se vai dedicar ao trabalho de transformação. Cada ser é 
único. 

Da minha parte ajudarei a levar clareza e dar conhecimento e 
ferramentas que o(a) vão ajudar a libertar-se de cargas emocionais 
que o impedem de ouvir o seu coração e a sua razão. 

O seu caminho ser-lhe-á revelado a cada  passo e cabe a si 
encontrar no seu coração, com a ajuda da EFT, as respostas e a 
tomada de decisões que precisa. Porque você é o seu melhor 
conselheiro. 

Apesar do uso de EFT não ter contra indicações ou efeitos 
secundários, o uso da técnica EFT é realizada à sua 
responsabilidade, libertando a autora, Cristina Teixeira de qualquer 
responsabilidade pela forma como usará a técnica. 

Esta terapia não defende a descontinuação de qualquer 
medicamento prescrito ou cuidado médico ou psicológico 
profissional clinico ou outro. 
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Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para verificar o seu 
estado de saúde. Consulte um gestor financeiro, se achar 
necessidade, para desenvolver os seus projetos para além da 
melhoria que possa ter no seu estado motivacional, psicológico e 
motivacional.  
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Módulo 1 
 

Introdução 
 

Bem-vindo a este primeiro Módulo do seu Curso No Caminho da 
Prosperidade com EFT. 

É com grande entusiasmo que inicio este programa especial de 6 
meses consigo. 

Foi através destes ensinamentos e técnicas que eu transformei toda 
a minha vida. 

Por isso sei que, vindo de onde vim, no estado em que estava, você 
também é capaz de encontrar o seu verdadeiro poder interior e 
brilho e construir uma vida nova. 

Prometo-lhe um percurso cheio de partilha de conhecimento, que, 
para além dos resultados na minha vida e de clientes que já atendo 
há algum tempo praticando estes processos e técnicas, milhares de 
pessoas no mundo que colocam tudo isto em prática têm tido 
resultados maravilhosos. Tenho observado isso com muito 
entusiasmo. Isto porque tenho vivido essa experiência maravilhosa. 

Para além disso, todos estes conceitos e ideias novas que lhe levo 
estão fundamentadas pela ciência. 

Tem sido fascinante desenvolver este projeto sempre a pensar em 
si e nos benefícios que pode alcançar. 

Faço votos que este seja um caminho extraordinário de melhorias a 
cada dia. 

Só depende de si. Eu estou consigo. Acredito em si. Obrigada por 
acreditar em mim e neste programa também. 

 



 

 

Segredos da Prosperidade - http://cristina-teixeira.com                                                        7 

 

Introdução à relação Mente- Corpo-Dinheiro 
 

Hoje em dia, cada vez mais especialistas em várias áreas estudam 
a relação mente/corpo/dinheiro e a ação do nosso pensamento 
sobre a matéria.  

Comprova-se através de pesquisas, estudos científicos e a nossa 
própria experiência, que tudo começa no campo do pensamento 
que tudo criamos e modificamos na vida. 

Somos co criadores da nossa existência. 

O nosso corpo e o nosso Sistema de Orientação Emocional são 
melhor guia e laboratório que nos mostram a verdade sobre tudo o 
que se passa na nossa vida. 

Desde as alterações e evolução constantes nas nossas células, 
começando no processo vibracional que leva à transformação dos 
acontecimentos da vida sabemos agora que é possível tudo 
criarmos em função do nosso desejo através do nosso poder mental 
e assim sendo podemos criar novas realidades melhores e 
consequentemente curar a nossa vida tornando-a mais rica, mais 
próspera a cada momento. 

O Tapping é uma técnica já sobejamente conhecida pelos seus 
magníficos resultados. Agora você tem esta ferramenta e todas as 
técnicas que ele inclui como algo de muito especial que você pode 
utilizar consoante a sua necessidade e desejo, podendo realizar 
coisas maravilhosas, libertando das cargas do passado que já não 
precisa e andar em frente. 

Transformar o seu sistema de crenças introduzindo novas crenças 
positivas que fazem a sua energia vibrar mais alto e estar em 
sintonia com a realização dos seus sonhos, é um dos objetivos que 
lhe proponho alcançar neste programa. 

Procurarei nestas 24 semanas levar até si todo o máximo de 
conhecimento e prática para que possa você mesmo tornar-se 
independente para alcançar o bem-estar e felicidade que deseja. 
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Esta semana vamos iniciar com informação sobre os exercícios de 
EFT que você pode fazer diariamente. 

Considero importantes estes exercícios direcionados a certas 
emoções ou pensamentos que nos colocam na vibração negativa.  

O que você precisa é estar do lado positivo da vida para estar em 
sintonia com o que deseja alcançar. Todos estes exercícios estão 
direcionados a limpar sentimentos negativos relacionados com os 
nossos problemas. Até hoje acreditávamos serem necessários quer 
pela observação dos hábitos e crenças da nossa família, quer do 
mundo ao nosso redor. 

Assim se constrói o nosso sistema de crenças. Através da 
aprendizagem desde crianças com o mundo que nos rodeia. E 
vivemos na pele os resultados disso. 

No Curso de EFT falo mais em detalhe sobre isso. 

Recomendo que comece a fazer o seu Diário com anotações sobre 
as suas experiências desde o início. 

Vai ser–lhe muito útil na organização do seu trabalho de 
Desenvolvimento Pessoal. 

Poderá consultar mais tarde e ver o caminho que percorreu e tudo o 
que tem alcançado. Mesmo pequenos benefícios e melhoras são de 
celebrar. 

Por isso agradeça também e celebre em cada dia a vida e tudo o 
que você conseguiu criar e melhorar. Você é capaz. 

Liberte-se da ansiedade do que ainda está por fazer no seu 
percurso de desenvolvimento pessoal pois tudo virá no tempo certo 
e essa ansiedade e preocupação só atrapalham e atrasam o 
processo. 

Depois de ter passado na vida mais ou menos dissabores e 
sofrimento na vida financeira e não só, saboreie os momentos de 
paz e alívio. São esses que devem ser sobretudo valorizados e 
fixados na sua mente e energia para que possa ter cada vez mais 
momentos assim. 
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Recomendo que pratique os exercícios de EFT deste Módulo 
diariamente durante esta semana e sempre que sentir necessidade. 
Faço-o pelo menos 3 a 5 vezes em cada exercício mas siga o seu 
corpo e as suas emoções. São o melhor guia. 

Seguindo o protocolo da EFT, pela escala SUD avalie de 0 a 10 o 
quanto sente essas emoções e sentimentos acerca do dinheiro. 
Procure levar a 0 os sentimentos e transformar em bem estar, 
positivismo, boa energia para construir cada dia da melhor forma. 

É no dia de hoje que construímos o dia de amanhã. 

O seu corpo é o seu melhor guia e as suas emoções são o melhor 
indicador do caminho e da vibração em que está. 

Embora qualquer hora seja boa para fazer os seus exercícios e 
mudar a sua vibração, o melhor horário será a parte da manhã e/ou 
à noite antes de dormir.  

Mas pode escolher o seu horário consoante se sentir melhor. 

Siga os ensinamentos do Curso de EFT. Se ainda não fez essa 
formação considere fazê-lo para ter os melhores benefícios com o 
uso da Técnica pois irá ensinar-lhe as técnicas base e muita 
informação complementar nos Módulos de atualizações e 
complementos para poder tirar o melhor benefício com a EFT. 

Encontrará mais serenidade, confiança e bem-estar. 

Na próxima semana iremos começar a trabalhar com a EFT nos 
aspetos de raiz que causam os problemas financeiros, entre outros. 

Participe das aulas online e das sessões de apoio que irão ajudar-
lhe em todo o processo do seu programa de transformação pessoal 
com o objetivo de o ajudar a alcançar mais prosperidade. 

Boas práticas de EFT. 
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Compreender a ligação mente - corpo - dinheiro 
 

A ligação mente- corpo- dinheiro era algo que eu já vinha a 
descobrir através de livros de Louise Hay entre outros há uns 16 
anos a esta parte. 

Esta ligação tem sido alvo de atenção de muitos autores 
conhecidos como Deepak Chopra, Bob Proctor, Dr. Joe Vitale entre 
outros. 

Durante anos eu comecei a perceber através de Louise Hay que era 
necessário desenvolver uma mudança de pensamento face a nós 
mesmos, à vida e ao dinheiro. 

Esforçava-me, perante as mais graves circunstâncias, a ter um 
pensamento mais positivo. 

Mas nunca via as coisas acontecerem de forma positiva. Muito pelo 
contrário, as coisas foram piorando cada vez mais. 

Quando descobri a EFT em Maio de 2013 tudo começou a fazer 
sentido para mim. Através do estudo da Psicologia Energética 
passei a compreender as verdadeiras razões da minha vida de 
doença e da situação financeira de quase miséria. 

Os exercícios de EFT tornaram-se na ferramenta mais poderosa 
que me ajudou a transformar de uma pessoa em grave estado a 
todos os níveis à vida que alcanço hoje com mais saúde, uma 
carreira maravilhosa, realizando os meus sonhos e ajudando outros 
a fazer o mesmo. E tudo por compreender a ligação mente-corpo-
dinheiro. 

Espero nestas breves páginas ajudar o leitor a alcançar essa 
claridade e a realizar as transformações que deseja na sua vida. 

Uma coisa é certa: se deseja ter uma vida financeiramente melhor 
precisa comprometer-se com as mudanças a começar por praticar 
no dia-a-dia com a EFT revisitando alguns eventos do passado, 
transformando emoções, libertando de cargas por vezes 
desconfortáveis. De facto com aminha vasta experiência e ouvindo 
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os meus clientes que concordam que é melhor libertar logo de uma 
vez ao invés de passar a  vida com a mesma carga às costas. 

Prometo que a recompensa é superior ao que pode imaginar. 

Eu nunca pensei onde iria chegar e ainda tenho um caminho de 
descobertas pela frente. Tal como você. 

O caminho vai-se revelando a cada dia. 

A partir de agora recomendo que comece a prestar atenção aos 
acontecimentos da sua vida e à forma como as coisas surgem. 

A vida irá desenrolar-se a cada dia melhor. 

Mesmo os momentos mais difíceis são facilmente ultrapassados 
com a utilização da EFT e dessa forma é possível criar sempre 
melhores experiências na sua vida. 

Encontrar a sua ligação mente/dinheiro neste processo pode ser a 
parte mais complexa, facilitada pelo uso da técnica, irá refletir-se na 
sua vida em geral e na conta bancária, em particular. 

 

Será suficiente pensar positivo e agir? 
 

Desde o conhecimento global que o livro O Segredo de Rhonda 

Byrne revelou, o mundo passou a perceber algo mais sobre as Leis 
Universais e a Lei de Atração. 

Na verdade existem várias leis da vida que precisamos aprender a 
utilizar. 

Algumas são muito importantes e regem a nossa vida como a Lei 
de Atração, a Lei de Permitir, a Lei de Aceitação, entre outras. 
Podemos, com elas, aprender a melhor forma de vibrarmos em 
harmonia para vivermos bem.  

Na verdade a Lei de Atração está sempre a funcionar. Partindo do 
princípio que tudo na vida, incluindo nós, somos vibração e que 
traduzimos vibrações na forma de palavras, sentimentos, emoções 
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e diversas expressões, estamos em sintonia com as vibrações de 
tudo o que nos rodeia. 

Certamente já experimentou situações em que pensa em alguém e 
essa pessoa telefona. Desejar ter algo e sentir entusiasmo 
crescente como se já tivesse isso que deseja e vê-lo a materializar-
se. Ou ter a experiência de viver na tristeza, frustração e numa luta 
constante, sentir-se mal e não alcançar objetivos. 

Já deve ter notado a diferença. 

Convido-o a fazer uma introspeção de eventos passados e procure 
sentir o que sentiu na altura na sua energia, nas suas emoções e 
reações no corpo ou outras e ver a diferença. 

Há diferenças no sentir quando se está focado e entusiasmado com 
um projeto e alcança resultados por pequenos que sejam e quando 
se está desanimado e com medos e o que resulta disso. 

Também a experiência de estar entusiasmado com um projeto de 
negócio ou emprego, por exemplo e depois correr tudo mal, 
também é uma experiência que traz muito ensinamento.  

As razões de isso acontecer também a Psicologia Energética nos 
ajuda a descobrir. Durante estes 6 meses de programa você vai ter 
oportunidade de encontrar muitas respostas para muitas perguntas 
guardadas em si talvez há muito tempo. 

Para quem procura aprender a usar a Lei de Atração apenas 
usando a mente consciente, encontra muitos bloqueios e 
dificuldades. Principalmente quando procuramos ter a mente 
positiva. Isto pode parecer confuso mas eu vou explicar porquê. 

Eu fiz esse caminho durante anos e depois aprendi com a EFT que 
de facto a nossa mente não gosta que lhe mintam. O que mudou 
para si pensar, por exemplo: “ tenho sempre dinheiro quando 
preciso ou a prosperidade financeira está sempre comigo” quando 
na verdade a sua conta bancária diz o contrário? 

Eu lembro que só sentia frustração e desânimo a cada passo 
porque, simplesmente, as coisas não corriam bem por mais que eu 
tentasse fazer por isso em termos mentais e práticos. 
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Mas não considero todo esse esforço de pensar no positivo perdido 
pois trouxe-me a aprendizagem para que agora possa realizar o 
trabalho com EFT a nível mais profundo quando passo a fazer a 
programação positiva. 

Se você tem esse tipo de conhecimento de trabalho de 
programação positiva então será bom pois poderá após a limpeza 
dos eventos negativos inspirar-se para programar o positivo com o 
Tapping. 

 

“A base da vida é a liberdade, o resultado da vida é a expansão 

e o propósito da vida é a alegria.” 

Abraham 

 

Reconhecer a ligação mente-corpo-dinheiro é muito simples na 
verdade. 

Se pensar por momentos nas suas contas para pagar note na 
reação fisiológica, na resposta do seu sistema nervoso. 

Talvez não esteja habituado a ouvir as suas reações emocionais 
porque é demasiado desconfortável pensar, por exemplo, numa 
dívida que tem há muito tempo ou na sua situação de desemprego, 
ou na frustração que sente no trabalho que tem agora, ou na 
frustração de algo que gostava de fazer e nem pensa nisso porque 
não acredita que valha a pena. 

Mas se tentar por alguns momentos pensar nisso o que sente? O 
que acontece no seu corpo? 

Na aula em direto faremos alguns exercícios que o ajudarão a sentir 
e entender esta ligação. 

A Lei de Atração funciona na base de que atraímos tudo conforme 
sentimos e desejamos. Mas o desejo que o Universo ouve não é o 
desejo consciente. É a nossa vibração no subconsciente que o 
Universo traduz e assim nos envia mais disso que vibra em nós. 
Este processo funciona de forma, muitas vezes impercetível. Por 
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isso, a importância da EFT, para você poder eliminar tudo o que é 
negativo e vibrar de forma mais positiva. Assim você vai receber 
mais do que está agora a criar, depois da transformação positiva, 
ou seja, você vai poder criar novas experiencias maravilhosas na 
sua vida. 

Uma coisa é certa e científica: não podemos estar nas duas 
vibrações, positiva e negativa, ao mesmo tempo. 

Se você deseja uma coisa boa que lhe daria prazer e felicidade mas 
se vive no medo de não a ter, na tristeza, na frustração, ou se tem 
outros sentimentos e crenças negativas em relação a isso, em que 
vibração você sente que está? 

Há um grande desafio em estar no alinhamento do que se deseja 
quando estamos num estado emocional e de pensamentos 
negativos. 

É preciso mudar a vibração no subconsciente para que possa estar 
entusiasmado com o que deseja ter ou até sentir como se já tivesse 
para que se possa materializar. 

Você pode querer ter ganhos melhores mas na sua mente a 
conversa pode ser: 

• Isso é impossível 
• Está errado ter muito dinheiro 
• Eu seria  ganancioso 
• Na minha família nunca ninguém conseguiu isto 
• Para ter muito dinheiro vou ter que trabalhar muito e por 

aí adiante. 
 

Estas são apenas algumas das crenças limitantes que o impedem 
de alcançar os seus sonhos. 

Neste programa eu vou ensinar como você vai descobrir a razão 
dessas crenças negativas e limitantes e transformá-las em  crenças 
capacitantes que o vão levar à ação que precisa ter para alcançar 
as suas metas. 
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O pensamento positivo pode ser dínamo inspirador mas na verdade 
só funciona quando nos sentimos bem ao fazê-lo. Se sentimos 
resistência a verdade é que estamos focados no que não queremos 
ao invés de estar focados no que queremos. A maioria das pessoas 
está assim talvez 90% do tempo. 

Já tinha pensado nisso? 

Por isso dou indicação sobre estes iniciais exercícios que poderão 
ser necessários ainda durante algum tempo na sua caminhada de 
transformação e em situações pontuais. Pois temos velhas crenças 
agregadas a este estado de espírito e hábitos mentais que precisam 
algum tempo e persistência para serem mudados para que você 
possa ser verdadeiramente livre. 

A resposta de stress na relação mente/dinheiro é muito visível. Este 
estado de stress impede que a sua mente esteja livre para ter as 
ideias brilhantes que precisa para resolver os seus desafios da vida. 
É muito difícil estarmos entusiasmados na vida para alcançar algo 
quando estamos a viver num estado constante de escassez, 
medos, percas, vazios e frustrações ou outros sentimentos 
negativos acerca de dinheiro. 

Eu vivi assim quase toda a minha vida até ter descoberto a EFT. 

Para que a Lei de Atração funcione a favor do que deseja é preciso 
libertar-se de limitações e sentir-se entusiasmado e colocar o seu 
coração sem medo nos seus projetos e ideias. 

As emoções negativas, muitas vezes inconscientes bloqueiam a 
possibilidade de poder ir mais além. 

 

Três leis essenciais 
 

Há três leis que é preciso ter em mente 

Para termos o que queremos é preciso primeiro Pedir. 

O segundo passo é Permitir. 
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O terceiro passo é Receber. 

Muitas pessoas nem se atrevem a pedir porque não se consideram 
merecedoras. Ou só pedem até um certo ponto e não se atrevem a 
pedir mais que isso. 

Quanto ao receber, essa é uma parte que costuma estar bloqueada 
em muitas pessoas. 

Você poderá analisar o quanto está bloqueado se pouco recebe do 
que pede, conscientemente. 

 Na verdade o Universo envia tudo o que pedimos, a nossa fonte é 
infinita, mas não estamos preparados para receber ou nem sequer 
acreditamos nessa possibilidade. 

O Universo responde a todos os nossos desejos. Como referi atrás, 
o que conta para o Universo é a nossa vibração. 

Todos os nossos sentimentos que estão no subconsciente 
comandam sempre tudo o que criamos na nossa vida pois é essa a 
energia a que respondem as Leis Universais da Vida. 

Quando há uma concordância entre a mente consciente e 
inconsciente, a parte emocional e energética está equilibrada e 
alinhada com a nossa Fonte de Energia, então recebemos o que 
desejamos. 

Eu vou dar um exemplo simples. 

Imagine que você tem uma máquina de lavar roupa que já está 
bastante usada e até com alguns problemas. 

Como ela vai funcionando você fica tranquilo porque aquela velha 
máquina “ vai desenrascando” mas, no fundo, o seu desejo é o de 
ter uma máquina nova. 

Entretanto, lembra-se que gostaria de ter um fogão novo e foca aí a 
sua meta. 

Sente-se entusiasmadoa com a ideia e até consegue sentir como se 
já tivesse o fogão e segue em frente realizando o seu trabalho. 
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Entretanto, rapidamente, você tem a quantia necessária para 
materializar o seu 2º desejo que é o de comprar o fogão. 

Mas, na loja, sente algo que a impede de comprar na hora o fogão 
que sonhava ter. Sem entender muito bem porquê decide pensar 
um pouco mais. 

No dia seguinte descobre que a sua máquina de lavar roupa 
avariou. 

Sente-se até contrariado pois não era bem isso o que queria. 

Mas entretanto sente que o melhor é realizar o desejo mais antigo 
que é o de comprar a máquina de lavar roupa! Até porque, no 
momento, tornou-se mais urgente. 

Mas nem vê a possibilidade de agora comprar tudo junto. 

Este caso passou-se comigo. Conhecendo a EFT fui trabalhando no 
stress e crenças que sentia sobre tudo aquilo. 

Encontrei de facto a sintonia que tinha com o meu desejo. Estava a 
conseguir materializar todos os desejos para aquele Natal mas 
estava um pouco bloqueada pois achava que era muito comprar os 
dois eletrodomésticos. 

 

Libertei-me de crenças negativas, dos bloqueios que me impediam 
de realizar a compra, o stress e acabei por ter a verba, em dias, 
necessária para fazer as duas compras! 

Se eu não estivesse aberta a receber isto não teria sido possível 
como eu vinha a observar toda a minha vida em que muitas coisas 
desejava ter mas nunca conseguia ter nada por mais que 
desejasse, ou fizesse para ter. Desde a infância que as coisas 
nunca vinham até mim.E tudo o que , por vezes, conseguisse sumia 
rápido. 

Cok o trablaho da EFT isso mudou e passei cada vez mais a 
acreditar em mim e no apoio da vida, na minha capacidade de criar 
as condições para ter o que queria. 
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Você também pode fazer o mesmo. Todos temos as mesmas 
capacidades. 

Pode libertar-se da preocupação sobre como vai conseguir as 
coisas e tomar consciência do seu poder criador. Apenas precisa 
libertar-se dos bloqueios que o impedem de Pedir, ser acapz de 
realizar coisas e Receber. 

Você pode agora encontrar todos os dias motivos para agradecer e 
celebrar a cada passo dado em frente tal como eu faço. 

O permitir e acreditar fazem parte 100% do processo. Isso é 
fundamental para ter a “ porta” aberta. 

 

A preocupação com “os comos” 
 

Outra parte que bloqueia alcançar o que se quer é estarmos 
constantemente preocupados com os “comos”. 

“ Como vou conseguir isto? Como vou receber aquilo?” 

Esta é a habitual conversa interior esquecendo que o Universo é 
que se encarrega dessa parte. A nós cabe-nos a parte de sentirmos 
merecedores de todo o bem, de pedir, praticar o que é preciso para 
se materializar e confiar, ter a fé que move montanhas é que é 
preciso e simplesmente permitir que as coisas venham e receber. 

Mas ainda temos muita resistência. 

Neste momento talvez você não esteja bem a ver onde está essa 
resistência. Eu também não sabia, mas ao passo que fui 
trabalhando com a EFT as resistências foram cedendo e as coisas 
foram-se tornando realidade. 

Os bloqueios surgem quando menos esperamos através de gatilhos 
emocionais que normalmente não entendemos. 

Por exemplo, você vai a uma reunião de negócios. É-lhe 
apresentada uma oportunidade de melhorar na sua carreira. Você 
vai para casa entusiasmado, mas na manhã seguinte sente uma 
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sensação de desânimo estranha e começa a ter dúvidas, medos, 
preocupações, desconfianças e por aí adiante. 

Memórias presentes no inconsciente que, por vezes, vêm ao 
consciente e não damos atenção sobre situações passadas com 
família ou outras situações vêm à tona e isso é o que está a 
bloquear o seu progresso. 

Lembro-me de um caso de uma jovem que começava a trabalhar 
em vendas com um novo produto em colaboração com outra 
pessoa. 

Descobriu na sessão de EFT que, devido a medos, culpas, revoltas 
e outros sentimentos antigos de experiências negativas passadas 
num certo emprego nem sequer sentia coragem para fazer o 
trabalho ou até contactar os clientes.  

Depois da sessão sentiu outro entusiasmo para andar em frente e 
isso refletiu-se nas suas vendas e ganhos financeiros. 

Todos estes estados emocionais drenam a sua energia e, por isso, 
é normal sentir-se esgotado com um elevado nível de stress sem 
conseguir pensar em mais nada do que o lado negativo das 
situações financeiras em que vive. 

Esse estado conduz a que tomemos escolhas que nos levam 
muitas vezes onde não queremos. 

Fazemos escolhas e tomamos opções baseadas em experiências 
anteriores. Por vezes desistimos de aprender. Ficamos bloqueados 
com erros passados ou experiências negativas. Isso faz com que 
não aproveitemos as oportunidades que nos surgem e que 
podemos desempenhar melhor agora com as experiências que 
tivemos anteriormente. 

Devido a tão negativas experiências que a maioria das pessoas têm 
e às crenças relacionadas com dinheiro desde o passado, é que o 
dinheiro tem sido das coisas mais difíceis de se manifestar na vida 
das pessoas. 
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Numa sociedade pouco voltada ainda ao conhecimento interior e 
desenvolvimento pessoal tudo isto tem passado ao lado ao longo de 
décadas. 

Hoje em dia milhões de pessoas acordam para esta realidade da 
relação mente-corpo-dinheiro tão evidente e por isso vemos todos 
os dias exemplos de pessoas que de uma forma inconsciente ou 
consciente encontram o seu poder criador, lembram-se da sua 
origem e do seu papel de co-criadores das suas vidas e tomam o 
leme seguindo em frente e criando a vida que querem, ganhando o 
que querem e realizando os seus sonhos. 

Parabéns por estar aqui e ser uma dessas pessoas motivada para 
começar a viver a grande aventura de realizar grandes coisas na 
sua vida. 

As perguntas sobre porque não tem mais dinheiro serão 
respondidas passo a passo ao longo deste programa. 

Bruce Lypton e as descobertas da Neurociência mostram que 
apenas 10 ou 15% da nossa mente comanda a nossa vida de forma 
consciente. A parte do subconsciente é a mais poderosa e por isso 
é que é necessário realizar um trabalho profundo, agora facilitado 
com a EFT que torna possível a qualquer pessoa de forma 
acessível tomar consciência do seu real poder e brilho interior. 

A cada passo irá sentir-se com mais segurança e capacidade para 
conduzir a sua vida de forma cada vez mais eficiente e realizada. 

Quando não temos bloqueios emocionais passamos a sentir tudo 
na vida a desenrolar-se de forma cada vez mais fácil, tal como o 
curso natural da vida é suposto ser. 

Apenas as crenças limitantes estão a impedir que assim seja. 

Vamos mudá-las? 

 

Onde você está agora? 
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Para iniciar este percurso eu convido a fazer uma análise sobre a 
sua vida no momento presente. 

Observe a imagem da Roda da vida e tome anotações sobre como 
está a sua vida e qual o nível de satisfação ou insatisfação em que 
se encontra nas várias áreas. 

 

 

 

 

Nestes espaços você poderá tomar as notas principais 
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O que você pretende alcançar neste programa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como você se imagina daqui a 6 meses, 1 ano, 2 ou 5? 
 

Qual a sua imagem de vida ideal? 

Visualize e descreva um breve texto em baixo. 
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Como fazer EFT 
 

Se você ainda não fez a Formação completa sobre a EFT para 
poder tirar os melhores benefícios neste programa ou em tudo o 
que quiser para a sua vida futura, poderá aproveitar o 
acompanhamento do Curso de EFT oferecido neste curso para ter 
apoio e a sua formação ser mais completa. 

Recomendo que veja o vídeo de apoio “Como fazer EFT” que tem 
na página correspondente a este Módulo para o ajudar agora que 
está no início. 

Sendo a EFT- Técnicas de Libertação Emocional uma ferramenta 
de Desenvolvimento Pessoal, vamos utilizá-la na limpeza de todos 
os eventos negativos, emoções e transformar o nosso mundo 
interno num mundo melhor, cheio de luz e visão positiva sobre si e 
a vida para poder alcançar o que deseja. São as Técnicas que 
vamos utilizar e que lhe vão permitir efetuar revelações 
maravilhosas e transformações na sua vida. 

 

A EFT, Emotional Freedom Techniques ou Terapia de Libertação 
Emocional vem trazer-nos a chave para muitas questões. 

Aprendemos com esta Terapia a conhecermo-nos melhor. 
Conhecermo-nos é fundamental para a nossa felicidade pois o ser 
humano que não se conhece não é feliz. 

Esta Terapia auxilia-nos a ter um diálogo interno que nos leva a 
aprofundar esse conhecimento, de forma positiva e criativa e isso 
contribui para a melhoria da nossa saúde e da nossa vida em geral. 
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Também chamado de tapping, vindo da Psicologia Energética, 
recomendado pelos maiores nomes como Louise Hay, Bob Proctor 
entre muitos outros, está comprovado clinica e cientificamente.  

Tem revolucionado a medicina convencional, porque ultrapassa em 
resultados positivos, tudo o que conhecemos. 

Pode ser utilizado por qualquer pessoa, em todas as idades e em 
qualquer situação ou lugar.  

É uma técnica muito acessível na sua aprendizagem e, cada 
pessoa que a aprende pode partilhar com quem desejar, pois pode 
estar sempre seguro uma vez que não tem quaisquer efeitos 
negativos na sua utilização. 

Em minutos pode aliviar uma série de situações, como veremos 
adiante.  

Não se utilizam medicamentos e pode ser utilizada a par com 
qualquer terapêutica, terapia, ou outra técnica que esteja a utilizar. 
Irá diminuir o tempo de doença ou de recuperação, o que se traduz 
em melhoria financeira e na economia. 

Em todas as situações da vida podemos utilizá-la pois permite 
reprogramar a nossa mente de forma positiva para mudar o que 
queremos e alcançar tudo o que desejamos. Prepara-nos melhor 
para enfrentar os desafios da vida, auxiliando a que tudo corra 
melhor. 

É já um fenómeno mundial e cada vez mais praticado por milhares 
e milhares de pessoas que constatam os seus benefícios. 

A EFT ajuda-nos a fazer a transformação que desejamos mudando 
crenças e hábitos negativos e ajudando-nos a, em curto espaço de 
tempo, viver melhor. 

 

“Não adianta querer resultados diferentes fazendo sempre a 

mesma coisa pois isso é insanidade e não nos trará resultados 

diferentes e mais positivos.” 

 (Einstein - adaptado por mim) 
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O nosso cérebro e a EFT 
 

Toda a informação está armazenada em 100 biliões de células 
nervosas. Mas não é missão impossível aceder a essa informação, 
pois ela, de alguma forma, está disponível quando queremos. 

Podemos fazer a analogia com o nosso computador. Se tivermos as 
pastas cheias de informação, o disco cheio, vírus que afetam o 
sistema, a solução passa sempre por uma limpeza no sistema 
geral. Então já podemos instalar no novo sistema operativo a nova 
informação para que ele possa funcionar devidamente. Todos 
sabemos que o nosso computador pessoal precisa de ser limpo e a 
informação atualizada, periodicamente.  

Na realidade a carga de informação negativa na nossa mente é 
constante, daí o acumular de situações negativas na nossa vida 
quando a mente está cada vez mais saturada de informação 
negativa. No entanto isso só acontece com a nossa permissão. É 
da nossa responsabilidade o tipo de informação que estamos 
abertos a receber. 

Quando estamos ainda muito sintonizados com pensamentos e 
emoções que vibram de uma forma menos positiva, o normal é 
cada vez mais recebermos informação que se instala com o mesmo 
tipo de conteúdo e vibração. 

Por isso é necessária a vigilância e limpeza constante da nossa 
mente. Desta forma cada vez mais passamos a receber mais 
informação positiva e, por consequência, o nosso corpo vibra de 
forma cada vez mais saudável e tudo o que nos acontece também 
tem tendência a ser mais positivo. 

Por isso podemos de facto comparar-nos a um computador em que 
o sistema de manutenção passa pelo mesmo processo: limpeza 
periódica e mudança de informação. 
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O ensinamento de “vigiai e orai” aqui aplica-se perfeitamente e 
entende-se. Precisamos cuidar do nosso bem-estar mental e de 
estar em sintonia com as boas vibrações que nos levam ao bem 
que desejamos. 

É importante libertar-nos dos eventos passados traumáticos que 
nos causam bloqueios energéticos e que estão na origem de todos 
os nossos problemas. 

 

Na EFT aprendemos que: 

Pensamento gera sentimento e sentimento gera 

comportamento. 

 

A nossa mente viaja constantemente entre o passado e o futuro. 
Vivemos muito pouco no momento presente. Segundo estudos 
realizados apenas uns 5%, das 24h, é passado de forma consciente 
no presente. A maioria dos pensamentos que temos são negativos 
passando a maior parte do tempo a ser comandados por programas 
mentais instalados devido aos eventos passados e emoções não 
resolvidas na nossa energia. 

Este é o maior problema da humanidade. Reviver vezes sem conta 
de forma consciente e inconsciente o passado e por isso ficamos 
condicionados. 

Nós não fomos educados a lidar com as nossas emoções e, muito 
menos com os nossos pensamentos. Guardamos tudo lá num baú 
bem longe da consciente lembrança, pois não sabíamos, até agora, 
como lidar com a dor que isso nos causa. O que é compreensível, 
de facto. Temos feito tudo o que é possível para sobrevivermos. 

Tudo na vida é energia e somos energia. Conforme o teor dos 
nossos pensamentos assim eles vibram, porque somos vibração e 
entramos em sintonia com tudo o que vibra na mesma sintonia. 
Assim se processam os efeitos no nosso corpo e na nossa vida 
Reviver sem conta situações de dor, mágoa, raiva e revolta entre 
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outros sentimentos só traz doença a vários níveis: física, financeira 
e não só. 

Passamos o tempo a falar do que nos aflige, ou então não falamos 
calando a dor dentro de nós que se vai somatizando em problemas 
por vezes muito mais graves. 

Quando eu descobri esta realidade, de que a EFT trata as questões 
financeiras foi uma revelação extraordinária para mim. Mas entendi 
de imediato. Fez todo o sentido para mim. Nunca vacilei ao usar a 
EFT no que quer que fosse e agradeço muito a mim mesma por 
isso. Pois sempre tive os melhores resultados. Comecei a ver a 
minha vida a mudar.  

Situações financeiras que estavam a afetar a minha saúde foram 
sendo limpas, entre outras de outras origens, e aí a saúde ia-se 
restabelecendo aos poucos. Também via o reflexo nos 
acontecimentos da vida. As chamadas que chegavam com convites 
para trabalhar, como por exemplo para começar nas Clinicas onde 
presto serviço. As pessoas que surgiam pedindo a minha ajuda e 
apoiando nos meus projetos. Tudo se começou a materializar. 

Ainda me lembro de ter aplicado muito a EFT com os exercícios que 
lhe indico neste Módulo 1 e foi assim que consegui dar o primeiro 
passo e contar ao dono da clinica o que tinha descoberto, que tinha 
feito a minha formação e começar a trabalhar. Nunca eu pensei 
sequer nessa possibilidade nem me atrevia uma vez que tinha 
muito baixa auto- estima e estava ainda no início do meu processo 
de cura. 

No entanto nem sempre foi um percurso fácil pois no início eu ainda 
não tinha muito conhecimento sobre como tratar problemas 
financeiros com a EFT. Rapidamente comecei a investir em 
formações nessa área e novos  horizontes se abriram para mim e 
comecei uma verdadeira odisseia de estudo e prática com EFT em 
tudo o que eram limitações e bloqueios, traumas financeiros ou 
outros padrões emocionais eu fui mudando com a  EFT passo a 
passo. 
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Foi um caminho extraordinário e continua a ser pois iniciei com 49 
anos a minha carreira, a melhor de todas ,que nunca tinha sequer 
sonhado na vida sendo uma benção tão grande a de poder 
aproveitar toda a aprendizagem que a dor trouxe, com a  qual 
sempre me esforcei para aprender nestes 15 anos de doença 
emocional e física. 

A doença financeira esteve sempre presente até agora. Essa existia 
de forma silenciosa e só com a EFT tenho conseguido curar todas 
as áreas da minha vida. 

Por vezes chegam-me pessoas, às sessões de EFT, que nem 
conseguem falar do que as aflige. Têm muita dificuldade. E os 
sintomas de sofrimento no corpo são notórios devido a isso. Outras 
falam bastante nervosas no que as aflige, mas sem perceber como 
isso está a afetar a saúde da sua vida. 

Se, por um lado cada vez que falamos sobre o problema estamos 
sempre a reforçar e a fortalecê-lo, por outro, calar os problemas 
dentro de nós, também tem efeitos devastadores. 

Até à descoberta da EFT não era possível aceder tão facilmente a 
essa informação e muito menos reprogramar a nossa mente. Este 
era um problema de difícil resolução. 

Agora tudo fica superado para quem, como você está de parabéns 
por ser um entusiasta da vida, com visão e começando num 
caminho de descoberta do seu verdadeiro EU e das suas 
maravilhosas capacidades. 

Eu não imaginava onde iria estar em apenas dois anos de prática 
com a EFT. 

Você consegue imaginar? 
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A importância da EFT na saúde emocional, física e financeira. 
 

Todas as emoções negativas nós projetamos no futuro. Sempre que 
acontece algo idêntico ao que passámos, sentimos desconforto. A 
doença desenvolve-se de maneira silenciosa. Pode levar muitos 
anos até que se declare no corpo físico. Mas isso acontece mais 
cedo ou mais tarde, normalmente. 

Começamos a criar um círculo vicioso e a recorrer aos químicos 
que vão calando o corpo. Mas o que causa o sofrimento está lá e lá 
continuará até ser tratado convenientemente. Tudo isto porque 
temos tendência em não ouvir o corpo. E ele é o nosso melhor 
conselheiro pois é através dos sintomas físicos que nos mostra o 
caminho certo a seguir. 

Com a EFT podemos desenvolver um caminho maravilhoso 
enquanto criamos um diálogo connosco e vamos trabalhando nas 
nossas emoções. 

Tomamos consciência da nossa capacidade e poder de criação de 
novas experiências positivas. Eliminando assim o padrão de 
experiências negativas. 

Todos nós vivemos constantemente no passado, tendo muita 
dificuldade de viver o momento presente, que é onde se constrói o 
futuro. 

O passado já não existe. Nós só temos o presente. O futuro ainda 
não foi criado. Somos nós que o criamos no presente. 

Em função de como pensamos e sentimos no dia de hoje, estamos 
a construir o amanhã. Então, até podemos ter um dia hoje muito 
feliz, mas lá bem dentro de nós, no nosso subconsciente, há ainda 
aquela energia negativa de algum evento no passado, que pode até 
ter sido ontem e que nos faz vibrar numa energia negativa. E é isso 
que o Universo vai ouvir.  

Uma vez que estamos habituados a este processo ele passa a ser 
automático, com uma programação que se repete sem darmos 
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conta, passamos a funcionar em piloto automático e a viver a vida 
em sofrimento condicionados por situações que já não existem. 

Ao estarmos a viver, mesmo de forma inconsciente, memórias de 
acontecimentos passados limitamos muito a nossa vida, porque 
vivemos no medo de que “aquilo” volte  a acontecer. 

É por isso que é comum, por exemplo, alguém que teve um 
acidente de carro chegar a ter medo de voltar a dirigir pois pode 
acontecer o mesmo.  

Vivemos assim num stress constante, condicionados pelo nosso 
passado. Poderia dar muitos exemplos acerca disto. 

Muitas vezes acontece precisamente aquilo que não queremos que 
volte a acontecer porque fomos condicionados pelo medo. Devido à 
questão não estar resolvida, continuamos a precisar de passar pelo 
mesmo. 

Como isto acontece? A Física Quântica explica tudo isto, pois, uma 
vez que vivendo no medo que “aquilo” volte a acontecer e é nessa 
vibração que vivemos, é esse o sinal que enviamos e recebemos na 
vida sempre em função do que criamos mentalmente, na nossa 
energia subtil. Será por isso difícil termos resultados diferentes se 
não mudarmos o nosso padrão de pensamento, mas de forma a 
mudarmos a vibração da nossa energia sintonizando com o que 
desejamos realmente. 

 

O Universo não ouve o nosso consciente. Ele só ouve o nosso 

subconsciente 

 

Daí que quando temos instaladas crenças negativas, também 
bloqueamos a possibilidade de melhoras na nossa vida. 

Uma das crenças negativas que mais tenho encontrado nas 
sessões de EFT é a crença de que, se os nossos familiares têm 
uma certa doença nós também vamos tê-la. Essa crença leva a que 
criemos em nós doenças que nunca até seria suposto termos. Aliás, 
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toda a crença negativa que envolve doenças está precisamente em 
criá-las e até a impedir de as ultrapassar.  

Um dos aspetos mais comuns que precisa ser tratado com EFT é o 
facto de se acreditar que a doença é crónica e que não tem cura. 
Isso dificulta todas as possíveis melhoras e recuperação da pessoa. 

O facto de uma pessoa ter um familiar com cancro ou outra doença, 
não implica que a vá ter. Muitos estudos científicos demonstram 
hoje em dia que é possível sair desse caminho. 

Através do Tapping podemos mudar os nossos hábitos mentais e 
alimentares também. Isso faz com que tenhamos mais respeito pelo 
nosso corpo. Com a EFT alteramos a vibração das nossas células e 
podemos inclusive, transmitir essa vibração às nossas futuras 
gerações, cortando os vínculos com os padrões negativos das 
gerações passadas. 

Seguindo uma melhoria de pensamentos, emoções e 
comportamentos alimentares você terá desta forma mais respeito 
pelo seu corpo e por isso poderá viver melhor. 

Antes da EFT este tipo de mudança era quase impossível e só 
alguns conseguiam alguns progressos a muito custo. 

Até hoje era muito difícil mudar os padrões de comportamento 
devido a não conseguirmos lidar com o passado. Mas nós não 
somos a mente nem os nossos sentimentos. Somos nós os donos 
da nossa mente e que  podemos ter parte ativa e melhorar a 
frequencia e direção dos nossos pensamentos. 

Aprender a viver emocionalmente de forma positiva e no presente, 
será uma grande mais-valia, pois todas as experiências são válidas 
ao nosso crescimento.Chama-se a isso inteligência emocional. 

Um facto também relevante a obsevar é que apenas passamos 5% 
do nosso tempo focados no prensente e consctruindo o futuro de 
forma positiva. Por esse motivo desenvolvemos as mais diversas 
doenças e problemas de relacionamento ou financeiros. 

Você consegue evoluir de forma positiva se estiver focados no 
presente. Por isso é importante treinar a sua mente. 
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Recordo que a  doença só surge devido às aberturas que lhe 
damos com os nossos pensamentos negativos e emoções ligadas a 
eventos do passado que não estão resolvidas no nosso sistema 
emocional e  energético e não estão tratadas convenientemente.  

 

Todo o nosso sistema físico e vida material são comandados 

pela frequência dos nossos pensamentos e emoções. 

 

Com a EFT eu tenho vivido experiências maravilhosas. Aprendi que 
podemos escolher o que pensamos, o que sentimos. Podemos 
tomar as rédeas da nossa vida.  

Podemos transformar o nosso corpo, a vibração das nossas células, 
acabar com padrões negativos de comportamento, transformar a 
dor em aprendizado de forma suave e eliminar o sofrimento, apenas 
com suaves toques instalando a informação necessária para isso. 

Somos um sistema perfeito fruto de elevada tecnologia e 
engenharia com um enorme potencial. 

Estamos em processo de evolução constante e em grande fase de 
mudança por isso dou os meus parabéns por estar aqui e que o seu 
percurso, com a EFT, seja de muita paz, saúde e prosperidade. 

Você é capaz e merece!  
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A História da EFT 
 

EFT foi desenvolvida a partir de uma técnica que foi descoberta nos 
anos 80 pelo Dr. Roger Callahan quando ele estava a trabalhar com 
uma paciente chamada Mary que tinha fobia em relação à água. 

Há mais de um ano que o Dr. Roger Callahan procurava auxilia-la 
sem grandes progressos. 

As queixas de Mary eram dores de cabeça frequentes, pesadelos, e 
mal-estar no estômago relacionando todos esses sintomas com o 
medo que sentia da água. 

Por muitos anos ela procurou ajuda mas as melhoras eram 
irrelevantes. 

Certo dia Dr. Roger fez uma experiência enquanto ela se queixava 
do seu mal-estar no estômago e tocou-lhe com leves pancadinhas 
com a ponta dos dedos no meridiano dos estomago, na zona logo 
abaixo dos olhos. 

O alivio de Mary foi total e imediato o que muito surpreendeu o Dr. 
Roger e a sua paciente. 

Foram testar as melhoras numa piscina próxima e realmente 
confirmou-se que Mary, finalmente, tinha ultrapassado o seu 
problema. 

Dr. Calham iniciou então pesquisas e desenvolveu uma técnica 
ainda hoje utilizada por muitos profissionais de Psicologia entre 
outros, a TFT - “Terapia do campo do Pensamento” ou “Thought 
Field Terapy”. 

No início sofreu pelo ceticismo apesar da sua eficácia, mas hoje em 
dia é foco de atenção a nível mundial. 

Entretanto, em 1995, surge Gary Craig engenheiro hoje também 
mundialmente reconhecido por esta sua dádiva à humanidade. 
Sendo muito interessado pela melhoria do desenvolvimento pessoal 
tomou conhecimento do trabalho do Dr. Roger Callahan e entrou 
em contacto para conhecer melhor a EFT. Viu o potencial de ajuda 
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da TFT e que o Dr. Calham descobrira algo que iria mudar a vida de 
muitas pessoas. 

Sendo uma técnica originária da acupunctura milenar chinesa, esta 
técnica, ao ser aplicada de forma confortável, sem agulhas é, sem 
dúvida, uma excelente técnica para ser aplicada. 

A TFT exige um diagnóstico demorado, sendo uma técnica mais 
complexa, daí que Gary Craig desenvolveu uma técnica mais 
simples que é a que hoje vamos conhecer melhor neste e-Book. 
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EFT derivando da Acupunctura 
 

Se estiver familiarizado com a Técnica de Acupuntura sabe que no 
nosso corpo existe uma rede de meridianos, como se fosse um 
circuito elétrico. E é isso mesmo. 

O circuito elétrico que conduz energia a todos os órgãos do nosso 
corpo. 

Por isso é importante beber água quando se faz EFT: porque a 
água é boa condutora. 

Gary Craig descobriu os benefícios da associação da PNL 
(Programação Neuro Linguística) com os toques suaves nos 
meridianos. 

Quando acontece uma situação traumática de maior ou menor grau, 
ou situação de stress, os nossos meridianos em algum lugar ficam 
bloqueados levando a dificuldades no fornecimento adequado de 
energia e isto promove o desequilíbrio emocional e até físico. 

Os acontecimentos negativos, independentemente da sua 
gravidade, causam um choque no nosso sistema, tipo um curto-
circuito. 

Fica esse acontecimento memorizado na nossa energia, nas 
nossas células e no nosso subconsciente. 

A partir daí o nosso corpo, o comportamento das nossas células e 
órgãos, as nossas ações e maneira de estar na vida são 
comandadas por esse zzzt condicionando muitas vezes a nossa 
vida de forma grave. 

 

Pensamento gera Sentimento, Sentimento gera 

Comportamento. 
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Através do uso de EFT é possível promover o desbloqueio 
energético e restituir o equilíbrio emocional e por conseguinte a 
saúde integral da sua vida. 

Então o pensamento ao mudar no positivo gera sentimentos 
positivos que, por conseguinte, geram comportamentos positivos 
nas nossas células, na nossa energia que se refletem na vida em 
geral. 

Para realizar uma mudança rápida e eficaz utiliza-se a EFT, a 
exemplo de outras técnicas como a reflexologia, ou acupressão, 
com um estímulo que é dado apenas através do toque de forma 
suave e confortável. 

Associando o toque à palavra que expressa o que sentimos àcerca 
de determinado evento da vida ou problema presente revela-se a 
raiz do problema e encontram-se caminhos para a cura. 

A EFT proporciona melhoras nos nossos problemas, ao 
combinarmos de forma adequada a Psicologia Moderna à Técnica 
de Acupuntura sem Agulhas. 

Somos energia. E tudo o que nos rodeia é energia com a qual 
interagimos incessantemente, conforme já referi.  

Exames médicos confirmam isso hoje em dia. Se não tivéssemos 
essa rede de energia no nosso corpo não seria possível termos as 
melhoras que se alcançam com a EFT. 

 

EFT não tem efeitos secundários nem contra indicações. 

Aliás é de toda a conveniência que uma pessoa que tenha alguma 
patologia grave ou menos grave que seja a utilize junto com os 
tratamentos ou terapias que estiver a fazer. O alívio emocional é 
muito importante na recuperação de qualquer problema de saúde. 
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Provas Científicas 
 

Estamos numa fase de transição. A medicina tem dado largos 
passos no campo da investigação e no desenvolvimento de novas 
técnicas. 

Surgiram recentemente novas abordagens terapêuticas que estão a 
mudar as áreas da medicina, da psicologia e da psicoterapia. 

Novos conceitos surgem para que encontremos cada vez mais 
terapias que nos auxiliem com eficácia. 

A utilização da EFT através dos estímulos na pele dos terminais dos 
meridianos junto com a utilização da palavra seguindo certos 
protocolos terapêuticos de PNL, favorece uma restruturação 
cognitiva e mudança de comportamentos. 

Embora recente, é uma técnica cada vez mais utilizada por 
profissionais de saúde e também profissionais de outras áreas, 
como por exemplo, professores, treinadores, formadores, 
terapeutas, etc. 

Quando aparece alguma inovação a nível terapêutico em qualquer 
área da medicina, procuramos sempre por provas que sustentem a 
teoria que parece levar às melhoras ou cura de determinado 
problema. 

No caso da EFT, desde quando foi descoberta, a comprovação dos 
seus resultados positivos tem sido por demais evidente. 

Milhões de pessoas em todo o mundo praticam-na quer a nível 
particular e/ou profissional. 

Estudos têm demonstrado a sua eficácia para além de tudo o que o 
cliente sente e das melhoras que tem quando a experimenta. 

Há muito tempo que eu tinha chegado à conclusão de que para 
termos uma vida sã e equilibrada isso depende do nosso estado 
emocional. 
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Desde há uns 15 anos para cá que eu estudava incessantemente e 
procurava respostas para os meus problemas e depressa descobri 
que as respostas estavam e estão sempre dentro de nós. 

Há imensos livros de auto ajuda em diversas áreas que 
encontramos nas prateleiras das livrarias e online. 

Cada vez mais o ser humano dedica-se ao estudo de si próprio e 
isso é muito bom pois é esse o caminho da cura. 

Eu levei isso muito a sério durante os meus problemas de saúde e 
nunca desperdicei um momento de dor que fosse sem procurar 
perceber o que aquilo queria dizer. 

Isso ajudou-me a sobreviver e a chegar até à EFT. 

Muita gente lê livros e até assiste a eventos que os ajudem a 
encontrar as respostas e um caminho. E tudo isto é muito bom e 
importante. Mas ultrapassar as dificuldades é um fardo penoso que 
persiste por muitos anos. 

A minha busca incessante trouxe-me a EFT e o meu objetivo é levá-
la a cada vez mais pessoas. Porque ela é de longe o mais eficaz 
meio de auto conhecimento e melhoramento pessoal, para além de 
todo a ajuda que traz na resolução dos nossos problemas. 
Aprendemos com a EFT a viver melhor, a sermos melhores, a 
mudar de hábitos que nos condicionavam a vida e a ser livres 
emocionalmente.  

É um instrumento prático mas científico também. E altamente 
eficiente. 

Se formos comparar com as terapias convencionais, gastando 
horas e horas de psicoterapia e, embora haja algum alívio e ajuda é 
certo que, em muitos casos, o problema persiste. Verifico isso todos 
os dias quando falo com os meus clientes sobre o que os traz às 
consultas e relatam problemas graves que têm e estão em 
tratamento até psiquiátrico há anos e que persistem não obstante o 
esforço, despesa e medicação, etc. 
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Por vezes, numa sessão de EFT esses problemas quase 
desaparecem ou começa a surgir a clareza e os caminhos para a s 
soluções. 

Quando eu descobri a EFT compreendi de imediato o que fez por 
mim pois salvou-me! Mas, e para os outros, como seria? Como 
funcionaria para os pacientes? 

Isso para mim é o mais importante. E verifico a cada dia cada vez 
mais que escolhi o caminho certo porque de facto a EFT ajuda as 
pessoas como nada que eu tenha conhecido antes. Superou tudo o 
que eu poderia imaginar em termos de resultados. 

 A imagem a seguir mostra fotos de análises de sangue que são 
realizadas antes e depois da EFT. Numa pessoa saudável 
verificamos o sangue fluir de forma harmoniosa e livre. Numa 
pessoa com enfermidade isso já não se processa.  

 

 

Na primeira imagem vemos a foto de uma análise a uma gota de 
sangue de alguém com algum tipo de desequilíbrio na sua saúde e 
a seguir o progresso logo depois de ter efetuado rodadas de EFT. 

Isto para além de todas as melhoras que as pessoas testemunham 
por elas próprias são provas científicas do efeito benéfico imediato 
da aplicação da EFT. 

No entanto o maior laboratório que conta são os resultados práticos, 
e o testemunho de quem se trata dia a dia com EFT. E isso são 
provas que nenhum instrumento científico pode negar. 

Recomendo que faça as suas pesquisas sobre o trabalho de 
diversas personalidades do mundo médico, científico acerca do 
estudo da EFT 
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Estudos científicos são realizados mundialmente, dos quais 
podemos destacar os do Dr. David Feinstein, psicólogo clínico, 
pioneiro em Psicologia Energética, cujos serviços tem prestado 
nomeadamente no Hospital John Hopkins, Universidade de 
Medicina Antioch College, e a Escola Profissional de Psicologia da 
California. Autor de mais de 80 livros, e co-autor junto com a sua 
esposa Donna Eden e Gary Craig. 

São também realizados estudos em outras Universidades 
Americanas, Laboratórios, Faculdades de Medicina entre outras, 
onde se estuda a EFT e os seus resultados únicos. 

 

A aplicação da EFT proporciona ao corpo as condições que 

precisa para restaurar o equilíbrio e a saúde da vida 

integralmente. 

 

As descobertas levam a que agora saibamos que, ao praticar a EFT 
estamos a trabalhar numa zona chamada  amígdala. 

Sempre que passamos por um evento traumático, ele condiciona a 
nossa energia como tenho vindo a falar.  

Então ao trazermos à consciência, através da palavra, um evento 
traumático e fazemos o tapping, a amígdala recebe a informação de 
que já está tudo bem. 

De um lado a amígdala aumenta a resposta de stress que se sente 
no corpo, de outro lado enviamos o sinal contrário com a EFT. 

Gera-se um conflito entre lutar ou fugir, mas dura breves momentos, 
pois o tapping já está a diminuir a resposta ao stress que já não 
ocorre mais. Na próxima vez que a pessoa se encontrar numa 
situação idêntica à que causou o trauma, ou algo que o faça 
lembrar, já não tem mais essa resposta fisiológica. Por outro lado 
quebra-se o padrão de acontecimentos negativos. 



 

 

Segredos da Prosperidade - http://cristina-teixeira.com                                                        42 

 

É por isso que a EFT pode salvar uma vida. Porque o seu efeito é 
muito rápido e pode, por exemplo libertar uma pessoa de um ataque 
de pânico em minutos. 

Nós temos umas antenas incríveis que nos levam a estar em 
sintonia de novo com situações que não queremos reviver. Quando 
essas situações são tratadas com a EFT não existe mais a 
necessidade de passarmos por elas, porque perderam a sua 
energia e quebrou-se assim o padrão e a sintonia. 

O nosso cérebro tem a capacidade de mudar a níveis que não 
conhecíamos há 10 anos. E tudo isso hoje já é estudado e 
comprovado cientificamente. 

Desta forma hoje em dia é comprovada a eficácia e o 
funcionamento da EFT.  
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Quais os benefícios da EFT? 
 

O sucesso da EFT deve-se a milhares e milhares de pessoas que 
estão a alcançar grandes mudanças bastante significativas em nós 
refletindo-se na nossa vida em geral. 

Torna-se possível 

•  
• Ter ideias criativas; 
• Planear e alcançar objetivos; 
• Libertar os bloqueios que impedem a prosperidade 
• Aliviar o stress, ansiedade , depressão e ataques de pânico 
• Eliminar medos, fobias diversas 
• Acalmar problemas de ordem compulsiva como por exemplo 

dependências e vícios (alimentares, tabaco, álcool.) 
• Aumentar e equilibrar a nossa energia 
• Gerir sentimentos negativos (raiva, revolta, etc) 
• Modificar maus hábitos 
• Melhorar a performance desportiva ou artística 
• Melhorar o desempenho e a produtividade em várias áreas 

profissionais 
• Promover crenças e comportamentos positivos 
• Tudo isto reflete-se no corpo físico auxiliando nas melhoras ou 

possível recuperação de estados de doença emocional, física 
ou financeira. 

• Reduz e elimina memórias traumáticas 
 

A EFT não elimina as emoções que precisamos, que 
são saudáveis e que nos protegem. 

Quando nos libertamos, através da EFT da bagagem 
negativa conseguimos pensar com mais tranquilidade e 

clareza e encontrar as soluções que procuramos. 
Em cada pessoa que experimenta EFT tem para toda a vida 
uma ferramenta que pode usar em qualquer circunstância. 
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Iniciando a parte prática da EFT 
 

Para começar, a EFT é uma Terapia confortável. O seu objetivo é 
proporcionar a quem a faz o maior conforto emocional e físico 
possível. 

• Não se utilizam agulhas 
• Não se prescrevem remédios 
• Não se efetuam cirurgias 
• Os toques são suaves e indolores. 
• Não é invasivo 
• A pessoa apenas trata o que deseja  
• É sempre aplicado pelo próprio cliente na consulta 
•  

O Terapeuta apenas toca com todo o respeito no cliente se for de 
extrema necessidade caso não esteja em condição física e o 
permita. Cada cliente de EFT aprende a técnica com o apoio do 
Terapeuta e seguindo as suas instruções fica orientado com o modo 
mais adequado de utilizar a técnica e as frases direcionadas ao seu 
problema. 

 
 

Falar com o corpo 
 

A primeira coisa a fazer quando se faz EFT é ouvir o seu corpo, 
analisar os seus sentimentos, defini-los e avaliá-los. 

 

Um dos objetivos deste curso é guiá-lo na sua pesquisa interna, na 
sua viagem de auto conhecimento através do seu guia interno e 
aprender a ouvir a sua intuição que é o guia mais seguro de todos. 

Para identificar o que sente precisa ouvir-se a si próprio, precisa 
ouvir o seu corpo. 
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Desenvolver/ praticar o diálogo com o nosso corpo e responder de 
acordo com o que ele precisa, é essencial ao nosso equilíbrio. 

A EFT ensina e ajuda-nos nesse processo a conhecermo-nos 
melhor. 

Sofremos por não ouvirmos o nosso corpo e negarmos as dores, ao 
abafarmos constantemente o sofrimento que fica cristalizado no 
nosso ser causando doença e dor. 

Fugimos de nós num caminho que não tem fuga possível, até 
porque não há nada melhor do que esse convívio e dialogo com nós 
mesmos e conhecermos o ser maravilhoso que somos. Acredite. 
Você é a pessoa mais importante que pode conhecer! 

Quando estamos despertos tomamos consciência das nossas 
prioridades das quais depende o nosso equilíbrio e qualidade de 
vida. 

Procure descontrair-se profundamente para iniciar essa viagem ao 
seu interior. Quando estamos relaxados em corpo e espirito o 
padrão das nossas ondas cerebrais muda e fica mais lento 
permitindo aceder a informação que de outra forma não seria 
possível. Esse nível mais profundo chama-se de nível alfa e o 
estado em que estamos mais activos, o de vigília é conhecido como 
beta. 

O estado alfa tem grandes benefícios para a sua saúde e bem-
estar, por isso recomenda-se tanto a meditação como prática 
habitual. 

Em EFT basta por alguns momentos serenarmos nossa mente, 
fazer silêncio mental, para acedermos ao nosso guia interno e 
encontrarmos as respostas que precisamos para a efetuar. Se 
desejar ir mais longe será ainda mais benéfico para alcançar as 
pistas que o levarão aos aspetos em que precisa trabalhar. 

Prestamos então atenção ao nosso ser integral e interrogamo-nos: “ 
Que me está a acontecer? Que quer dizer este sintoma 
perturbador? Que significado tem para o meu progresso? O que 
preciso hoje? 
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“Qual ou quais as razões destas mensagens?” “ Corpo, o que 
precisas?” 

E penetrando com harmonia e sincero desejo de 
autodescobrimento, de identificar as causas do desequilíbrio, 
identificamos a causa real e trabalhamos nela com EFT. 

A EFT é uma ajuda real que funciona no desbloqueio dos nossos 
meridianos para repor o equilíbrio e proporcionar a segurança, a 
fixação no ideal de ter saúde e uma vida melhor a cada dia. 
Permitimos desta forma que o nosso corpo esteja mais na sua 
capacidade de auto regeneração. 

Para isso procure um lugar calmo, silencioso. Deite-se ou sente-se 
de forma confortável e toque na parte do seu corpo onde sente 
desconforto. 

Respire fundo 3 vezes de forma calma mas profunda e pergunte: 
“Meu corpo, o que precisas? Quem ou o quê está aqui?” 

Aguarde calmamente sem pressas a resposta.  

Aceder à resposta pode não ser imediato. Pode levar alguns dias ou 
até mais mas não desista. Siga a sua intuição. Ela diz-lhe sempre o 
caminho correto. Assim como poderá imediatamente surgir uma 
imagem, ou sons, ou uma memória seja de que forma for. Aplique 
EFT em cada aspeto em separado.   
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Focando detalhes de Procedimento 
 

Quando escolher a mão dominante siga sempre com a mesma na 
mesma direção. Termine sempre a rodada. Caso contrário convém 
repetir pois pode não surtir o efeito desejado. 

Também pode utilizar ambas as mãos. 

Procure sempre que possível estar em ambiente tranquilo pois é no 
silêncio que nos encontramos melhor connosco mesmos. 

A respiração e água durante a sessão são primordiais. Sem 
oxigénio e água nós não vivemos. 

A água como boa condutora é essencial na prática da EFT porque 
estamos a trabalhar com os circuitos eléctricos do nosso corpo. 

Pode fazer as suas rodadas de EFT em diversas circunstâncias e 
lugares. Antes de dormir, ao acordar ou em qualquer outro 
momento será benéfico desde que se foque por minutos no que 
sente e no que está a fazer sem distrações. 

Se não puder por algum motivo falar em voz alta poderá fazer EFT 
em silêncio, dizendo as frases no seu pensamento e prestando 
muita atenção a elas. 

Para um trabalho diário mais profundo como neste programa, você 
vai ter oportunidade de o fazer. Recomendo que disponibilize uma 
meia hora ou até 1 hora por dia, para fazer o seu trabalho de 
transformação pessoal. 

Poderá dividir os seus aspetos para trabalhar ao longo do dia. 

Disponibilizar-se para cuidar de si vai proporcionar-lhe excelentes 
resultados dia após dia.  
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Receita Básica 
 

A Receita Básica de EFT é extremamente fácil e é importante que a 
memorize para que cada rodada de EFT possa durar cerca de 1 
minuto mais ou menos. 

Definindo assim o sentimento que tem, passe a avaliar de 1 a 10 
sendo que, 1 quer dizer que o sentimento lhe incomoda pouco e 10, 
incomoda muito. 

Digamos que o sente é ansiedade. 

Então inicie no ponto de karaté dando pancadinhas suaves mas 
firmes dizendo a frase de instalação três vezes. 

  

As pancadinhas devem ser efetuadas pelo menos 4 a 7 vezes em 
cada ponto. 

Há duas formas de se efetuar a fase inicial de preparação. 

No Ponto de Karaté ou no Ponto Doído conforme mostra a 
imagem. 
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O ponto doído deve ser esfregado com a mão fechada fazendo leve 
pressão, pois conforme o nome indica, é um ponto sensível e em 
EFT deve ter-se o máximo de conforto possível em tudo o que se 
faz. 

Tendo em mente o sentimento que necessita ser trabalhado, diga 
em voz alta 3 vezes utilizando o exemplo da ansiedade: 

“Embora eu sinta esta ansiedade eu amo-me e aceito-me 
profunda e completamente.” 

Seguidamente passa a dar os toques nos restantes pontos, mas 
desta vez apenas com uma palavra lembrete que foi escolhida da 
frase de instalação. Ou seja neste exemplo: “Esta ansiedade”. 



 

 

Segredos da Prosperidade - http://cristina-teixeira.com                                                        50 

 

Apenas diga uma vez a palavra lembrete enquanto faz a rodada 
iniciando no Ponto da cabeça e terminando no ponto abaixo do 
braço junto da axila. 

Respire fundo e analise se diminuiu o sentimento,  a dor, ou o que 
esteja a tratar. 

Anote então em que numero está e continue com outra rodada. 

Mas desta vez fazendo algumas alterações. 

Esta adaptação é necessária porque a mente subconsciente tende 
a reagir de um modo muito literal, por isso as rodadas seguintes 
precisam ser adaptadas para dar informação ao cérebro de que 
agora só terá que lidar com “um resto” de problema, seja ele qual 
for. 

Com um pouco de prática você fará isto muito facilmente e 
naturalmente. 

 

Então voltando ao Ponto de Karaté: 
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“Embora eu ainda sinta esta ansiedade eu amo-me e aceito-me 
profunda e completamente”. 

E nos restantes pontos será utilizada a frase lembrete “este resto 
de ansiedade” que só necessita dizer apenas uma vez enquanto 
faz as leves batidas nos restantes pontos. 

Faça rodadas repetindo este procedimento até se sentir o melhor 
possível.  
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Melhorando a Rodada Básica 
 

Estágio Gama 9 
 

Estes pontos que descreverei a seguir são muito importantes na 
medida que potenciam a Rodada Básica. 

Este método pode até tornar-se divertido na medida em que temos 
que cantar e fazer exercícios com os olhos. 

A sua finalidade é de auxiliar o nosso cérebro a trabalhar 
equilibrado e bem sintonizado. 

Ou seja, pelas ligações nervosas, certos pontos do cérebro são 
estimulados quando os olhos se movimentam. O hemisfério direito 
do cérebro corresponde à nossa parte criativa e do lado esquerdo à 
nossa parte matemática. Assim ao cantar estimulamos a parte 
direita que é criativa e quando contamos, a parte esquerda que é a 
parte matemática. 

Após anos de experiência, Gary Craig descobriu que aumentava a 
eficiência da EFT. Acelerando o processo que visa à libertação 
emocional, especialmente se for intercalado entre cada duas 
rodadas Básicas de EFT. 

Convém memorizar bem a ordem como a sequência é feita para 
que tenha os melhores resultados. 
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Na continuação da Rodada Básica, continua com 2 dedos a dar as 
pancadinhas suaves mas agora na ponta dos dedos conforme 
mostra a figura acima. 

• No Ponto Gama 9 continue a bater mas agora não precisa de 
dizer a frase lembrete excepto uma vez e depois faz o 
seguinte exercício enquanto bate nesse ponto. 

• Fechar os olhos e abrir. 
• Espreitar pelo canto do olho para a direita e depois para a 

esquerda olhando para baixo. 
• Cante por exemplo, “parabéns a você” ou “noite feliz” 

rapidamente (bastam 5 notas de musica) e depois conte até 5. 
•  

Basta fazer isto uma vez 

Para auxiliar na eficiência e rapidez do processo você pode 
fazer o Gama 9 nas duas mãos e cantarolar e cantar quando 
termina. 
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Respire fundo e avalie o sentimento e os eventuais sintomas. 

Frases chave que recomendo utilizar 
 

Estes são os exercícios que falei no início deste e-Book de apoio ao 
seu Curso. 

Estas frases serão de apoio diário para aliviar e transformar o seu 
estado emocional a cada dia face ao dinheiro. 

Com a mente liberta de stress, preocupações e foco no negativo 
pode agora ver mais longe e permitir que a sua energia flua em 
sintonia com o bem que precisa alcançar. As ideias fluem e a vida 
acontecerá para si de uma forma mais positiva. 

Estes foram os primeiros exercícios que fiz quando conheci a EFT e 
que me ajudaram na vida financeira. 

Para além do trabalho necessário que irá conhecer nas próximas 
semanas, todos os dias os desafios estão ainda presentes e é 
preciso agir. 

É necessário que a sua energia esteja a maior percentagem de 
cada dia num modo cada vez mais positivo. Quanto mais positivo 
estiver, melhores circunstâncias se criam para que a prosperidade 
se materialize cada vez mais.  

 

Preocupações 
 

Avalie sempre antes e depois de 0 a 10 a intensidade do 
desconforto. 

3 vezes no PK: Embora eu me sinta preocupada com … (coloca o 
seu problema aqui)... eu amo-me e aceito-me profunda e 
completamente. 

Nos outros pontos a frase lembrete - Esta preocupação. 

Repita até chegar ao 0. 
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Ansiedade 
 

PK: Embora eu me sinta ansiosa porque …. (a razão do 
problema)…. eu amo-me e aceito-me profunda e completamente. 

Nos outros pontos a frase lembrete – Esta ansiedade 

 

Stress 
 

PK: Embora eu sinta este stress porque … (coloca o problema)… 
eu amo-me e aceito-me profunda e completamente 

Nos outros pontos a frase lembrete - Este stress 

Medo 
 

PK: Embora eu sinta este medo porque … (coloca o problema)… eu 
amo-me e aceito-me profunda e completamente 

Nos outros pontos a frase lembrete - Este medo 

 

Culpa 
 

PK: Embora eu sinta esta culpa porque … (coloca o problema)… eu 
amo-me e aceito-me profunda e completamente 

Nos outros pontos a frase lembrete - Esta culpa 

 

Tristeza 
PK: Embora eu me sinta triste porque …. (a razão do problema)…. 
eu amo-me e aceito-me profunda e completamente. 

Nos outros pontos a frase lembrete – Esta tristeza 
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Adapte a frase protocolo colocando por palavras suas o que sente 
nesse momento, nas reticências explique o porquê de se sentir 
assim. 

 

Exercício para o inspirar e programar para um dia feliz 
 

Instruções: Cada frase, que vai encontrar em baixo, no meio das 
estrelinhas é praticada em cada ponto a partir do ponto da 
sobrancelha. Nestes exercícios não precisa do ponto de karaté. São 
puramente incentivadores e motivacionais. 

Pode fazê-los comigo nos vídeos de apoio. 

 

Tendo aliviado o sentimento negativo, faça este exercício para 
elevar a sua energia e inspirá-lo(a) para o dia. 

 

*** Hoje é um novo dia***Agradeço por ele***Cada dia é uma 
página do livro da minha vida***Esse livro sou eu que o 
escrevo** Eu hoje escolho escrever nele experiências 
maravilhosas***Eu posso fazer deste dia um dia 
feliz***Escolho ter hoje um dia harmonioso e próspero***É 
seguro acreditar que sou capaz*** 

 

Respirar fundo. 

 

*** Eu sou co criador(a) da minha vida***Liberto-me de dívidas 
e medos e sigo em frente*** A minha imaginação é criativa e 
poderosa*** Eu liberto-me dos medos de sonhar***E escolho 
sentir-me uno(a) com o Universo*** E com a vida*** A cada 
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minuto eu crio uma vida melhor a partir de hoje*** Esta é a 
minha promessa*** 

Respirar fundo 

***Eu vivo este dia com um sorriso no rosto*** E no 
coração***Liberto-me do pessimismo e dou lugar à 
esperança*** O otimismo sempre presente***A certeza de 
alcançar o que quero*** Celebrando cada pequeno passo que 
dou, vou em frente ***Hoje é um dia único ***E escolho vivê-lo 
de forma feliz*** 

 

Respire fundo e analise as sensações. 

 Se sentir resistências ao bem-estar e confiança anote o que vem à 
mente para aplicar a EFT em cada aspeto individualmente. 

 

Boas práticas de EFT. 

Até à próxima semana. 

 

Praticas diárias recomendadas durante o curso. 

1- Fazer Tapping diariamente seguindo a orientação do curso. 
2- Postar no grupo do Facebook partilhando experiências  
3- Pedir ajuda sempre que sentir necessidade 
4- Juntar-se a nós na próxima aula online. 

 
Cristina Teixeira 

Coach Transformacional com EFT 

http://cristina-teixeira.com 


