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Cristina Teixeira
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baixado este conteúdo. 
Dedico-lhe este trabalho especialmente. Que 
este conteúdo sobre Transformação Pessoal  
com a EFT o/a auxilie  a conhecer esta técnica. 
Que possa aproveitar da melhor forma as 
potencialidades de ajuda que ela traz. 
São muito superiores ao que pode imaginar. 
Por isso os meus parabéns, por investir na 
melhoria da qualidade da sua vida ao ter baixado 
este manual. Que este o/a ajude a dar os 
primeiros passos. Há muito mais para conhecer 
mas acredito que este conteúdo lhe pode dar 
claridade e ajuda para os seus primeiros passos 
rumo a uma vida melhor. 
 
Sucesso e felicidade para si!
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Seja você dona de casa ou empresária/o, tal como todo o Ser Humano, 
você tem os seus sonhos e as suas metas. 
Um dos erros que mais impede qualquer pessoa de alcançar metas é deixar 
de sonhar. 
Isso acontece porque, uma vez fracassadas experiências anteriores, elas 
ficam gravadas na sua mente de forma subtil. Mas são o que comandam o 
seu futuro em relação às suas metas. 
Se você quer deixar de ser refém do passado há algo que precisa e pode 
fazer. 
Neste guia , oferta do Tapping para Abundância Club, você vai poder seguir 
alguns passos simples para ultrapassar limitações. 
Vai ter mais foco nas suas metas desde que aplique as técnicas conforme 
ensinado. 
Vamos começar? 
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1º Passo

Parar, analisar as suas metas e opções ouvindo os seus pensamentos e 
emoções
Estabeleça a sua meta e escreva: Qual o valor que deseja alcançar no 
mês, daqui a 6 meses e/ ou no ano?
Essa meta é viável? Tem um negócio ou trabalho que lhe permita alcançar 
essa meta?
O que precisa fazer para chegar lá?
Se não tem um negócio ou trabalho que lhe permita alcançar isso o que 
pode fazer?

Pegue uma caneta e um caderno para começar a planear 
e a desbloquear as suas metas. 
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2º Passo

Em relação a cada pergunta acima. Anote todas as emoções, crenças , 
pensamentos que lhe tenham surgido.
Consegue estabelecer a sua meta? 
O que sentiu? 
O que pensa sobre isso? 
Acredita que consegue alcançar? 
Consegue facilmente visualizar-se alcançando a  sua meta e tudo fluir 
como deseja? 
O que veio à mente? 
Quais os níveis de stress? 
Tome o seu tempo em silêncio, nesta instrospeção. Descreva no seu 
caderno.

 
 
 

Pegue caneta e um caderno para começar a planear 
e a desbloquear as suas metas. 
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2º Passo

 
Tudo o que seja negativo ou contraditório ao que deseja você pode libertar e 
mudar aplicando a  EFT em cada aspeto que lhe apareceu.
 
Porque precisa fazer isso?- Para poder libertar-se de crenças limitantes 
baseadas em experiências do passado e poder abrir-se a novas 
oportunidades e experiências mais positivas de vida. Ao mesmo tempo 
desenvolve a energia que precisa para dar os passos em frente para 
alcançar as suas metas com mais segurança.
Só mudando o seu foco emocional e energético você pode atrair situações e 
condições diferentes para alcançar o que deseja.
 
Vamos continuar.

Pegue caneta e um caderno para começar a planear 
e a desbloquear as suas metas. 
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2º Passo

Continue a fazer a mesma análise e procedimento. Tome o seu tempo. É 
a sua vida que está nas suas mãos. Você está a poucos passos da sua 
libertação.
 
Imagine que tem uma meta de 10.000€ que deseja alcançar no mês que 
vem. O quanto isso é importante para si? Como a sua vida mudaria com 
esse valor?
Acredita e sente verdadeiramente, como se já os tivesse, que chega lá?
 
Sente bloqueios para ir em frente? Analise esses sentimentos. O que o 
prende? Qual é a conversa mental?
 
Porque sente stress, medo ou outros sentimentos só de ir em frente?
Quais as crenças e sentimentos?
 
Descreva no seu caderno para depois fazer a transformação.
Vamos continuar.

Pegue caneta e um caderno para começar a planear 
e a desbloquear as suas metas. 
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3º Passo

Aprenda as técnicas base da EFT e aplique para limpeza e 
transformação das emoções e crenças negativas em foco positivo 

natural. Vai também alinhar-se com a sua meta.

Os principais pontos da Rodada Básica

https://cristina-teixeira.com/baixe-manual-eft-agora/
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3º Passo

Aprenda as técnicas base da EFT e aplique para limpeza e 
transformação das emoções e crenças negativas em foco positivo 

natural. 

O Protocolo base

Analise de 0 a 10 em que 0 é nada 10 é muito, o quanto de intensidade 
sente o desconforto emocional sobre o aspeto escolhido 
Seja especifico. Cada frase trata cada tema. 
Siga e adapte do que foi realizado na palestra. 
 
No Ponto de karaté: 
Embora eu sinta...( descreve o sentimento e motivo), 
 ,eu amo-me e aceito-me profunda e completamente. 
 
Nos outros pontos. 
Vai repetindo o sentimento associado ao problema e porque o sente 
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3º Passo

Continuando a limpeza e transformação

Conforme o alívio que sentir analise os seus pensamentos, a sua energia e 
como vai mudando a sua visão sobre o problema. 
 
Quando estiver num desconforto de 2 para baixo pode aplicar a EFT nos 
mesmos pontos falando frases positivas sobre o que deseja que aconteça. 
 
Veja como as sente. 
 
Se ainda sente falta de acreditar nisso ou resistência ou algum nível de 
stress vá repetindo os exercícios até total mudança de emoção e visão. 
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4º Passo

Escreva de novo as suas metas e comece o planeamento e os mapas 
mentais para chegar ao objectivo do mês. 
 
Se sentir preparado pode traçar metas e objetivos para todo o ano. 
 
Se sentir medos ou inseguranças aplique a EFT para mudar tudo isso. 
 
É tudo uma questão de foco energético e  emocional. 
 
Tudo o que cria e vive na sua vida está baseado no seu sistema de crenças, 
emoções e vibração pessoal. 
 
 

Passando a acção
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4º Passo

O seu foco muda consoante o seu sistema de crenças e parte emocional. 
 
Trabalhar apenas com a parte da mente consciente é bem mais difícil para 
realizar o que deseja. 
 
Porque a Mente Criadora é o seu Subconsciente. 
 
A Mente Consciente apenas realizar experiências de vida uns 5%. 
 
Por isso a importância de aproveitar ferramentas como a EFT para realizar 
as reais mudanças de vida que deseja. 
 
Só você pode fazê-lo. E tem todo o poder para isso. 
 

Passando a acção
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5º Passo

Com estes exercícios iniciais você pode alcançar alívio,  mudanças e mais 
foco. Mas pode não ser o suficiente. 
 
Porque por detrás dos bloqueios financeiros, que engloba a dificuldade de se 
alcançar metas,  há um mundo para descobrir. 
 
Por isso eu ofereço-lhe mais recursos para ter acesso a conhecimento e 
métodos simples e eficazes para ter toda a claridade que precisa. 
 
Para além disso, tem agora a oportunidade de ter acesso a conteúdo 
exclusivo para si. Você vai poder realizar uma profunda transformação 
financeira na sua vida. 
 
 
 

Passando a acção
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O que dizem da Cristina

Testemunho da Lília Buraga- Coach de EFT- formada no Tapping para 
Abundância Club 
 
Bom dia estimada Cristina! 
 
Espero que está tudo ótimo consigo! 
 
Hoje quero deixar o meu testemunho como enorme agradecimento pela 
transformação maravilhosa que os seus cursos me trouxeram. 
Ao longo dos últimos 6 anos andei a juntar conhecimentos, ferramentas e 
cursos que me ajudassem a mudar a minha realidade insatisfatória de uma 
vida cheia de dificuldades. Mas nada resultava como eu esperava... Estava 
mesmo desesperada e a gastar dinheiro " em vão". 
 
 
 
 

http://cristina-teixeira.com/cursos-de-eft/
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O que dizem da Cristina

Quando conheci técnica EFT em 2016, tive resultados fantásticos. Senti o 
potencial desta ferramenta como nunca outro conhecimento me 
proporcionou... Mas naquela altura não tive a orientação suficiente para 
continuar e ser persistente. E isso, eu percebi só agora, é fundamental. 
 
No início deste ano tinha tomado a decisão que só faria mais um curso... 
mas tinha que ser o tal que me ajudasse a mudar para sempre o meu 
destino, a minha realidade, a minha história pessoal. Em Abril estava a frente 
de uma enorme dúvida. Tinha pesquisado muito sobre cursos e formações 
de transformação pessoal disponíveis... encontrei vários com muito boas 
referências e testemunhos de resultados incríveis. 
 
Mas tinha decidido que era último que faria e tinha que ser o melhor para 
mim. Desta vez tinha que confiar mesmo na minha intuição, pois não tinha 
meios financeiros para errar e voltar a tentar de novo. 

http://cristina-teixeira.com/cursos-de-eft/
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O que dizem da Cristina

Escolhi o curso Tapping para Abundância Club...há 6 meses atrás. Agradeço 
todos os dias, a mim mesma e ao Universo, pela escolha que fiz . 
 
Hoje só a pessoa que sempre sonhei ser, tenho apoio e orientação, coragem 
de mudar o que me incomoda, limpar e curar o passado, projetar com toda 
segurança o meu futuro...e sobre tudo ajudar os outros. 
 
E tudo isso graças a si Cristina, a seu trabalho e dedicação para com os 
seus alunos, a o seu exemplo da vida transformada. 
 
Espero que mais pessoas conseguem aproveitar o potencial valor dos seus 
cursos! Imensamente grata Cristina por tudo! 

http://cristina-teixeira.com/cursos-de-eft/
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O seu próximo Nível

 
Agora imagine que pode ter nas suas mãos conhecimentos e métodos simples e 
eficazes para alcançar todas as suas Metas de hoje em diante. 
 
Vou oferecer-lhe a oportunidade agora mesmo de poder ir mais longe no trabalho de 
desenvolvimento profissional para alcançar as suas metas . 
 
Você gostaria de  também dobrá-las e levá-las muito mais longe? 
 
Para além disso libertar-se de todo e qualquer bloqueio profissional e financeiro. 
As técnicas da EFT e da Psicologia Energética são as mais poderosas  e avançadas 
para dar claridade e passar logo a acção de transformação. 
 
E porque acredito que você pode ir muito mais longe do que imagina eu criei uma 
oportunidade única para si. 
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O seu próximo Nível
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O seu próximo Nível

 Há técnicas simples, porém muito poderosas e efectivas, que podem acelerar as 
melhoras do seu bem estar e da sua vida. 
Por muito tempo foram exclusividade dos grandes Coachs e transformação pessoal na 
área financeira e não só, em Inglês. 
 
Agora estão ao seu alcance. 
 
Quero convidá-lo/a para conhecer a claridade por detrás dos seus bloqueios financeiros 
e a oportunidade de transformação pessoal para alcançar as suas metas. 
 
Esta é uma cortesia do Tapping para Abundância Club para Abundância Club que é um 
projecto único com um poder enorme de ajuda e transformação profissional e de 
qualidade de vida.Desta forma você pode alavancar o seu negócio ou profissão mais 
além. 
Você vai conhecer um material inédito e sentir a experiência profundamente 
transformadora e entusiasmante passo a passo.  
 
 
 
 
 

Sim! Quero aprender mais sobre metas dobrá-
las e alcançá-las agora

https://cristina-teixeira.com/inscricao-sessao-estrategica
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O seu próximo Nível
  
 
Você acaba de ganhar uma sessão individual comigo gratuita de Coach Financeiro 
com a  EFT.( teria o valor de 85€). 
 
Nela vamos analisar o seu problema. Vou dar claridade sobre o mesmo e dar a melhor 
recomendação e  orientação para o seu caso. 
 
 
 
Você vai programar a sua mente para estar focada nos melhores resultados para ter 
mais abundância na sua vida. 
 
Esta é uma oferta inédita a pensar em si para que possa levar o seu negócio a um nível 
mais elevado. 
 
 

Sim! Quero marcar agora a minha
sessão para viver com mais abundância

https://cristina-teixeira.com/inscricao-sessao-estrategica
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O que dizem da Cristina

Qualquer assunto que diga respeito ao autoconhecimento e à melhoria de 
vida da condição humana desperta em mim uma curiosidade que me impele 
para a procura, para o estudo do mesmo… e se percebo que traz benefícios 
para o equilíbrio humano (a nível holístico), então, dedico-me inteiramente, já 
que sou terapeuta de Reiki. E por me considerar como tal, tenho a obrigação 
e a responsabilidade de cuidar de mim em primeiro lugar, do meu bem estar. 
Como se costuma dizer: se eu não estiver bem, não poderei ajudar 
ninguém… O meu primeiro contacto com a EFT foi uma “casualidade”… 
encontrei um livro sobre o assunto cujo título me despertou interesse. Depois 
de ver o índice, comprei-o… mas como tudo o que nos interessa nunca é o 
bastante, achei que era pouca informação, queria saber mais… apliquei em 
mim e os resultados foram escassos… mas havia resultados mesmo assim! 
A EFT (siglas em inglês para Técnica de Libertação Emocional) é, sem 
dúvida, algo a que todos deveriam ter acesso. 

http://cristina-teixeira.com/cursos-de-eft/
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O que dizem da Cristina

Já se escreve e fala muito sobre ela, mas para quem não tem a informação 
adequada, recebe retalhos desse saber e acaba por desistir, concluindo 
que a técnica não resulta… e não é verdade. Quem tenha conhecimento do 
conteúdo completo da técnica e a aplique devidamente, obtém resultados 
muito positivos e consegue melhorar significativamente o seu estado… e, 
consequentemente, quando se sente bem, toda a sua vida melhora… 
MESMO! Comecei a pesquisar e encontrei a informação da Cristina 
Teixeira: ia haver formação on line! Aventurei-me. Além da comodidade de 
poder gerir o meu tempo de dedicação ao estudo da informação que me ia 
sendo apresentada, tive o acompanhamento ativo e oportuno da formadora 
que, incansavelmente, sempre se disponibilizou para que os seus 
formandos conseguissem atingir os seus objetivos pessoais. A Cristina é 
merecedora do maior elogio. Excelente formadora, humana, capaz de se 
pôr no lugar de quem precisa de ajuda, é efetivamente uma referência 
nesta área em Portugal. Muito obrigada, Cristina.  por a ter encontrado... 
nada é por acaso não é mesmo?

http://cristina-teixeira.com/cursos-de-eft/
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Cristina Teixeira

Coach Transformacional 

Especialista em Tapping para Abundância 

Formadora de EFT

https://www.facebook.com/EftLiberdadeEmocional/
https://www.youtube.com/channel/UCkUz2kTEPXNjhSPq1JBTUJQ

