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Como oferecer alto valor e fidelizar os seus clientes 

Para sessões de atendimento.  

 

Um dos desafios que encontrei no princípio da minha carreira com 

atendimento de EFT foi garantir a continuidade dos clientes nas sessões. 

As pessoas alcançavam boas melhoras, fantásticas muitas vezes, mas 

arranjavam sempre uma desculpa para não continuar. 

Sabemos que levar a EFT às pessoas, pode ser um desafio no meio de uma 

mentalidade de crenças limitantes que impedem as pessoas de aproveitar 

inovações que lhes fazem bem. 

Por outro lado os processos de auto sabotagem fazem, sem que elas 

percebam, criar resistência  em fazer algo que de facto lhes resolva o 

problema. 

Isto acontece em muitas terapias e até na medicina convencional. Por 

algum motivo o cliente arranja sempre desculpas para não seguir um 

tratamento ou um trabalho de desenvolvimento pessoal. Por bons 

resultados que tenha acaba sempre por faltar a sessões marcadas.  

Embora também há exceções, claro. 

Impedimentos que surgem. Desculpas diversas. Falta de credibilidade de 

que desta vez vai resolver o problema e por aí adiante. 

Na verdade, trata-se de um processo de auto sabotagem inconsciente da 

própria pessoa, como referi acima. Também pode acontecer que o cliente, 

depois da primeira sessão, embora tenha melhoras, por algum motivo não 

se sinta sintonizado com aquela terapia. Seja EFT ou o que for. 
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Aí é libertar e deixar ir pois cada um tem o direito de escolher o seu 

caminho. 

O hábito de deixar andar e a baixa auto estima que não incentiva a cuidar 

de si também é um fator que causa muita desistência na continuidade de 

uma terapia. 

Talvez você, se for terapeuta, já se tenha confrontado com este problema. 

Ou mesmo como paciente/cliente também tenha vivido estas experiências 

de deixar tratamentos antes de os terminar, mesmo tendo melhoras. 

Por vezes as melhoras são suaves mas são melhoras. Porém a pessoa 

desvaloriza, esperando milagres. Não tem consciência de que recebeu 

mais naquela sessão do que em anos.  

Eu encontrei a forma de resolver esta situação que é o que vamos ver 

neste e book. Esta roda já foi inventada. Spas e ginásios entre outras 

terapias adoptam o sistema de fidelização de clientes de várias formas. 

Mas, em relação a EFT ou terapias eu ofereço algumas sugestões que 

aprendi em formações com diversos mentores com quem investi e 

estudei.  

E acredito que podem fazer diferença para si. 

Para mim causaram diferença de dígitos e de satisfação nos meus clientes. 

Claro que é compreensível que uma pessoa que tem um problema e faz 

uma sessão terapêutica, seja do que for, e, não sentir resultados pouco 

incentivo terá para voltar. 

Uma coisa é certa. Cada pessoa tem o seu livre arbítrio de escolher o que 

quer ou não fazer com a sua vida. Cada um tem o seu caminho. 

 

Passando à pratica para sabotar a auto sabotagem  
 

Neste e book eu vou apresentar alguns métodos que passam pelo 

trabalho de EFT e pelo diálogo que você pode ter com o seu cliente desde 

a primeira sessão. 
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São estratégias comprovadas que irão levar a maior parte dos seus 

clientes de primeira vez a querer continuar a trabalhar consigo. 

Mais do que isso. Irão dizer Sim! E fechar um pack de sessões de valor 

mais elevado para continuar a trabalhar consigo. 

Isso vai ajudar a garantir a sua renda e para o cliente os benefícios são 

ainda superiores. 

Pois irá dar-lhe a oportunidade de evitar faltar às sessões e fazer um 

trabalho de continuidade que lhes vai ajudar a ter resultados melhores e 

mais consistentes. Vai superar a auto sabotagem. 

Convenhamos. A EFT é extraordinária desde a primeira aplicação. Mas não 

é numa sessão que se resolvem problemas, por vezes bastante graves, 

sejam na área do bem estar ou financeiro que o seu cliente lhe apresente. 

É necessário um trabalho persistente, com estratégia e continuado para 

resolver esse problema. E você pode fazê-lo. 

 

Uma coisa que aprendi logo desde cedo na EFT é que não era suficiente 

saber a técnica e oferecer bons resultados nas sessões. 

Na verdade todos os clientes e alunos com quem trabalhei até hoje 

sempre tiveram bons resultados em cada sessão ou aula. 

A maior parte foram experiências de transformação maravilhosas. 

Vou passar então a pontos chave que você pode aplicar na sua estratégia 

de trabalho para levar mais resultados desde o início ao seu cliente e 

garantir uma maior conversão para fechar packs de sessões para poder 

oferecer mais e melhores resultados. 

1- Preparação de um script para a sua primeira sessão 

2- Esse script será adaptado durante a sessão ao perfil do seu cliente. 

3- Sentir, ouvir e compreender o seu cliente é uma chave importante 

na primeira sessão. Fará assim como uma anamnese procurando 

saber sobre o seu caso, o que já fez para resolver a situação, e onde 

o seu cliente quer estar. 

4- Aplicará métodos poderosos de investigação e transformação logo 

desde a primeira sessão. Atenção: Sempre adaptado ao perfil do 

seu cliente. Não há dois iguais. A sua intuição será o seu melhor guia 
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junto com o estudo e conhecimento das diversas técnicas que 

ensino no Tapping para Abundância Club. 

5- Saia do erro de generalizar que o que serve para um serve para 

outro.  

6- Procure também sair da resistência quando lhe aparece algum caso 

dito raro pois nunca teve nenhum caso assim. Na verdade nenhum 

caso lhe apareceu antes pois são todos diferentes. 

7- Se você é terapeuta em outras áreas conhece certamente métodos 

maravilhosos para chegar desde o início ao coração do problema do 

seu cliente. 

8- Essa claridade será um clarão que iluminará o seu cliente e já aí ele 

dará valor ao que pagou para estar consigo. 

9- Ao passar a um processo de libertação com a EFT poderoso ainda 

mais ficará impressionado e aliviado.  

10- No decorrer da sessão há alguns pontos de diálogo que 

levarão o seu cliente a ficar consigo por mais tempo até ter o seu 

problema resolvido. Irei expôr abaixo. 

 

O objetivo de um Terapeuta ou Coach de EFT é sempre ajudar a 

resolver os desafios do seu cliente no menor espaço de tempo possível. 

Dependência não é para aqui, no meu ver. 

Quanto mais livre a pessoa for melhor. 

As pessoas estão cansadas de terapias onde andam anos e anos presas 

,a investir milhares e continuam com os problemas. 

Você pode marcar a diferença. 
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Exemplo de um script com perguntas certas para respostas certas 

 

 Comece, além do cumprimento inicial, perguntando se tem o x 

tempo previsto disponível para a sessão. 

 Recomende que o telemóvel ou outras distrações estejam no 

silêncio. 

 Certifique-se que o seu cliente vai estar focado apenas na sessão. 

 Este é o seu momento especial que deve aproveitar ao máximo. 

Pode falar isto mesmo ao seu cliente. 

 “Gostaria de saber o que preparou para a sessão?” E aí descreve o 

que irão fazer. 

 Elimine qualquer ansiedade de falar antes do tempo de packs de 

sessões ou outra oferta que pode vir a fazer-lhe no final. Isso pode 

matar a oportunidade. 

 O seu cliente ainda não tem a experiência, os benefícios da sessão. 

O seu subconsciente, e não só, já ficaria à defesa podendo bloquear 

e sabotar a sua própria oportunidade transformadora. 

 Ofereça a maior claridade sobre a causa do problema e também o 

melhor alívio que possa dar. 

 Mostre caminhos e o que podem fazer. 

 Lembre-se que nem seria possível tratar todos os aspetos de uma 

questão ali mesmo. 

 Siga o coração, verifique o estado emocional da pessoa e dê o seu 

melhor oferendo o essencial naquele momento. Para que ela tenha 

o melhor alívio e faça com que deseje ir mais longe. 

 Eu considero a primeira sessão assim como uma mostra especial de 

um pouco do que podemos fazer pelo cliente. 

 Mostre que ainda há trabalho a fazer. No entanto, a cada passo, vai 

sendo mais rápida a mudança que pretende. 

 Durante a parte em que o seu cliente conta a sua história pode 

comentar solidariamente: “Como deve ter sido frustrante passar 

por isso.” “ Eu entendo já passei por aí.” “ Quanto isso lhe custou” 

 Com uma caneta  e papel convide o seu cliente se consegue colocar 

em números o prejuízo que tem tido  por estar nessa situação. A 

maioria das pessoas nem tem coragem. Se for o caso não force. O 

seu cliente já entendeu a gravidade da situação. 
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 Mostre que também é humano/a e que entende a sua dor. 

 Seja honesto/a sobretudo. Partilhe o seu coração para que haja 

sintonia e confiança. 

 É com amor que irá ajudar na cura, seja do que for, financeiro ou 

não, do seu cliente. 

 E ele precisa sentir esse amor, esse apoio que procurou talvez por 

muito tempo. 

 

 Ao mostrar sobre a EFT e oferecendo benefícios na prática mais do 

que teoria. O seu cliente começa a perceber que encontrou algo 

que faz a diferença. 

 No final apresente a sua melhor recomendação e a sua proposta de 

valor. O seu pacote e preços. Aí pare e permita que ele se 

manifeste. 

 “Como está sentir-se?” Também é uma boa pergunta para analisar 

durante e no final da sessão. 

 No fina da parte da sessão terapêutica, antes de entrar na proposta 

de continuação ajude o seu cliente a avaliar a transformação desde 

que chegou até aquele momento. 

 “Quando chegou você chegou estava...” e refere o estado em que 

chegou pelas próprias palavras que ouviu do seu cliente. Procure 

fazer isto em conjunto om ele.  As mudanças com a  EFT costumam 

ser tão subtis ou tão presentes que , na sessão o cliente ainda nem 

conseguiu digerir a informação. Mas é bom tomar consciência ali 

mesmo. Depois de sair vai estar focado em mil coisas para fazer e 

nem dá pelos benefícios que teve. 

 Agora como se sente? Deixe que ele próprio tome consciência e fale 

pelas suas palavras. 

 “Proponho o seguinte para alcançar o que deseja.” Adapte à 

situação. 

 Você gostaria de trabalhar comigo? 

 Porque acha boa ideia trabalhar comigo? Ouça atentamente. 

 Se o problema for dinheiro pode perguntar: Se o problema não 

fosse dinheiro você trabalharia comigo? Esta costuma ser uma 

pergunta forte pois mostra se o seu cliente ficou mesmo satisfeito e 

que deseja de facto trabalhar consigo. 

 Quando está pronta para começar? 
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 Porque adiar as suas melhoras? 

 Como imagina continuar sozinha de aqui em diante? 

 Continuando assim como se imagina daqui a uns meses ou anos? 

 

Se o seu cliente, mesmo gostando da experiência que lhe ofereceu, não 

tem mesmo capacidade financeira para continuar faça uma parceria com 

ele. 

“Vamos juntos ver o que podemos fazer”. 

Ajude o seu cliente a pensar. Ouça em que situação ele /a está e o que 

poderá fazer. 

Eu lembro-me que, quando comecei eu não tinha recursos para cursos 

nem terapeutas de EFT. Fui procurando no Youtube, em vídeos gratuitos 

de várias fontes, para ir limpando a negatividade sobre dinheiro. 

Era ainda um processo superficial mas ajudou nesse início. Os recursos 

foram chegando de várias formas e consegui o dinheiro para os cursos e 

poder trabalhar começando a atender com a EFT nas Clínicas médicas em 

que estive. 

Proponha alguns exercícios de EFT para ajudar a aliviar o stress financeiro 

e a sua mente a ter ideias e a focar-se para arranjar meios para realizar o 

trabalho consigo. Pois os seus benefícios ainda serão superiores. 

Você dá e recebe. Pois o seu cliente poderá ficar bem grato/a por esta 

ajuda extra e poderá voltar entusiasmado para trabalhar consigo. 

Se sentir que o cliente não é para si ou se sentir que não vocacionado para 

continuar liberte e deixe ir. Ofereça o acesso ao seu conteúdo gratuito 

para que continuem em contacto online. No futuro poderão haver 

mudanças. Ou não. 

O ideal é ter os clientes que de facto oferecem boas experiências de 

transformação e ajudar a quem está aberto a uma mudança interior 

maior. 
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Tarefa: 

Prepare um script com os pontos e perguntas chaves para aplicar na sua 

primeira sessão. Liberte-se da ideia de fazer um guião e segui-lo 

maquinalmente. Tudo tem que ser natural e adaptado em cada momento.  

Não há dois iguais. 

Sucesso nas suas sessões de EFT.   

Gostou desta aula? 

Partilhe sobre esta aula no grupo do Face. Partilhe das suas experiências e 

resultados. Coloque lá também as suas dúvidas para que eu possa ajudar. 

 

Abraço de luz e sucesso. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Alguns tópicos falados em outro ebook são válidos na sessão. 

Vou referir alguns pontos citados anteriormente. 

Fale sobre o antes e depois. Mostre a imagem de como está e onde quere 

estar. 

Pode fazer perguntas diretas ao seu cliente. E mostrar-lhes a visão onde 

podem vir a estar utilizando o que que apresenta. 

Siga o coração mas seguindo uma estratégia.  

Levar claridade sobre o ponto onde estão é importante depois da 

apresentação inicial. Muitas pessoas estão alheadas da realidade em que 

vivem interiormente. 
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A dificuldade de imaginar o futuro que deseja sentindo isso como que já 

seja realidade é um desafio para muitos. Talvez para si também.  

A boa notícia é poder agora mudar isso e tomar as rédeas da construção 

da vida que deseja. 

Com uma estratégia de apresentação certa em webinars e também nas 

sessões você vai poder ajudar o seu cliente a ter mais claridade sobre a 

sua realidade. 

É importante ajudá-la a ver, sentir e reconhecer o seu problema. Como 

referi a maioria está alheada da realidade. O despertar pode “abanar” 

emocionalmente um pouco o seu público.  

Para curar também é preciso sentir, viver a experiência de transformação. 

Começa um novo caminho rumo à luz e à libertação. 

 

Tarefa: Preparar um script com estrutura para o webinar escrito. Pode ser 
elaborado com aplicações de mapas mentais. Uma que gosto é o 
mindmeister. Mas pode fazer pesquisa e encontrar a que for melhor para 
si. 

Espero que tenha gostado deste conteúdo. Participe nas aulas de apoio 
em direto ou aulas em vídeo relacionadas com o tema para ir mais longe. 

Ah! Fazer agora as coisas costuma funcionar sempre para mim.:) 

Depois partilhe os seus resultados no grupo do Face. 

Abraço de luz e vamos continuar.  

Nota: Lembre-se de aproveitar o trabalho de EFT nos bloqueios que sente 
e, nas próximas aulas, vai ter mais claridade, ideias, e soluções para 
libertar de bloqueios para realizar as vendas de sucesso que deseja. 


