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ENTREVISTA	A	LA	DRA.	ROSÀNGELA	BERTRAN,	COACH	D’ÈXIT	I	DE	

TÈCNICA	D’ALLIBERAMENT	EMOCINAL	O	TAPPING	PER	AL	BENESTAR	
	
	
1)	Quina	classe	de	guarició	ofereixes?	

	
	
La	classe	de	guarició	que	ofereixo	és	amb	treball	interior,	tractant	amb	ambdues	
parts;	tant	la	fosca	com	la	llum,	amb	E.F.T.,	la	tècnica	d’alliberament	emocional	,	
amb	Coaching	d’Èxit	o	amb		Tapping	per	al	Benestar.		
	
E.F.T.	com	una	tècnica	cos-ment,	Coaching	d’	Èxit	treballant	amb	ambdues	ments,	
la	 subconscient	 i	 la	 conscient,	 i	 Tapping	 per	 al	 Benestar	 ajudant	 a	 desfer	 els	
bloquejos	 que	 impedeixen	 la	 manifestació	 de	 la	 riquesa	 incloent	 el	 trauma	
financer	o	 tractant	el	dolor	provocat	per	 la	manca	de	benestar	que	molt	sovint	
està	 connectada	 directament	 a	 certs	 trastorns	 del	 nostre	 sistema	 nerviós.	
	
Sovint	utilitzo	E.F.T.	o	tapping	per	proporcionar	transformació	interior	i	això	té		
resultats	en	el	nostre	món	exterior,	en	les	relacions,	a	 la	feina,	 i	en	el	paper	del	
qui	 realment	 som	 en	 la	 societat	 que	 sovint	 canvia	 amb	 aquesta	 tècnica.	
Sorprenentment,	 en	 moltes	 ocasions	 el	 dolor	 corporal,	 millora	 o	 desapareix.	
	
	2)	Dra.	Rosàngela,	com	a	Coach	proporciones	guarició	per	a	què?	
	
De	 vegades	 proporciono	 uan	 guarició	 per	 problemes	 físics	 treballant	 i	 fent	
tapping	amb	el	context	emocinal	del	problema	físic.	
	
Sovint	 proporciono	 guarició	 per	 el	 “mal	 de	 guanyar	 diners”,	 això	 requereix	
treballar	en	el	 tornar	al	 teu	autèntic	ésser	 (del	qual	podem	estar	allunyats	per	
alguna	raó)	i	ajudo	a	viure	en	integritat	per	tal	de	permetre’ns	de	rebre	el	diner	
que	mereixem	per	qui	realment	som	a	la	nostra	vida,	aplicant	també	l’E.F.T.	a	tot	
el	procés.	
	
Haig	de	dir	que	els	resultats	em	sorprenen,	perquè	a	part	del	mal	del	diner,	o	del	
mal	 físic,	 els	 meus	 clients	 deixen	 de	 fumar	 o	 fins	 i	 tot	 de	 tartamudejar	 per	
exemple,	 sense	 treballar	directament	en	aquestes	altres	questions,	 la	qual	 cosa	
em	ve	de	nou.	¿No	és	sorprenent?	
	
3)	Com	proporciones	guarició	amb	el	Coaching	d’Èxit	o	amb	el	Transformacional	
per	al	Benestar?	
	
Fer	Coaching	per	a	l’Èxit	a	de	les	persones	representa	una	guarició	en	tant	que	és	
una	 superació,	 un	millorament	 i	 equilibri	 en	 totes	 les	 arees	 de	 la	 seves	 vides.		
Saps,	 com	 humans	 que	 som,	 fracassem	 quan	 tenim	 por	 o	 hem	 perdut	
l’entusiasme,	 o	 quan	 estem	 confusos,	 però	 també	 tenim	 èxit	 quan	 som	 lliures,	
tenim	claredat	i	continuem	essent	creatius	i	estant	vius..	És	en	aquest	camí	que	
porto	els	meus	clients.	Aquesta	guarició	en	la	ment,	esperit	i	ànima	es	reflecteix	
també	en	el	cos.	La	gent	millora	generalment	com	la	unitat	personal	que	són.	
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Més	contents	aconsegueixen	estar,	més	saludables	i	menys	risc	d’emmalaltir.	
	
Combino	 el	 Coaching	 d’Èxit	 amb	 el	Tapping	 per	 al	 Benestar,	 com	 a	 una	 de	 les	
primeres	 50	 coachs	 al	 planeta	 (TIW	Coach)	 autoritzada	 per	Margaret	 Lynch,	 i,	
primera	 a	 Espanya.	 Això	 m’ha	 donat	 una	 clau	 de	 la	 psicologia	 del	 diner,	 Sí,	
vertadera	 psicologia	 del	 diner.	 	 Fent	 tapping	 en	 la	 nostra	 psicologia	 del	 diner	
porta	a	lliberació	autèntica	i	a	la	satisfacció.	
	
Ser	feliç,	tenir	salut	i	benestar	no	és	un	mite,	és	possible	tenir-ho	tot	o	caminar	
cap	a	obtenir-ho.	 	És	un	procés	que	pot	portar	més	o	menys	 temps,	 i,	una	part	
gran	d’això	és	la	nostra	responsabilitat	 i	constància	del	nostre	treball	 i	progrés.	
Per	això,	invitar	la	nostra	consciència	i	també	la	consciència	del	cos	és	crucial.	
	
4)	 Aleshores	 utilitzes	 l'E.F.T	 com	 una	 part	 important	 de	 la	 guarició	 i	
transformació?	
	
Sí,	 i	 de	 fet,	 ja	 que	 aquesta	 és	 una	 tècnica	 cos-ment,	 està	 també	 tenint	 els	 seus	
resultats	en	 la	 salut.	Algunes	vegades	pregunto	als	meus	clients	 	 en	quina	part	
del	 cos	 es	 reflecteix	 el	 problema	 que	 estan	 presentant,	 i	 arribem	 a	 superar	 el	
problema	 que	 tractem	 tenint	 en	 compte	 el	 context	 del	 cos.	
	
Ningú	ve	a	mi	sense	problemes	emocionals,	 i	els	hem	de	netejar	amb	E.F.T.	per	
aconseguir	que	la	persona	vagi	cap	endavant.	Tots	tenim	un	trauma.	Sempre	dic	
que	 qui	 estigui	 lliure	 de	 traumes	 pot	 tirar	 la	 primera	 pedra.	 Al	mateix	 temps,	
podem	 aprendre	 de	 trauma	 i	 de	 com	 també	 s'emmagatzema	 en	 el	 cos,	 en	 la	
nostra	amígdala	del	cervell	on	queden	enmagatzemats	els	nostres	traumes,	i	així		
treballem	 en	 el	 trauma	 i	 podem	 desfer-nos	 d'aquesta	 marca	 i	 dels	 nostres	
pensaments	negatius.	
	
5)	 Ens	 pots	 donar	 un	 exemple	 de	 la	 connexió	 ment-cos	 aplicada	 a	 resoldre	
qüestions	que		patim?	
	
Es	clar	que	sí.	Doncs	bé,	el	cos	és	un	indicador.	Per	exemple,	jo	puc	preguntar	on	
és	 en	 el	 cos	 de	 la	 persona	 que	 sent	 el	 problema	 presentat	 i	 aquesta	 persona	
contesta	 que	 té	 la	 sensació	 a	 l'estómac,	 en	 el	 qual	 es	 troba	 el	 nostre	 tercer	
chakra,	que	és	el	nostre	centre	de	poder	personal.	
	
Probablement	preguntant	com	està	el	seu	poder	personal	arribarem	a	entendre	i	
a	 netejar	 amb	 E.F.T.	 el	 que	 estava	 bloquejant	 precisament	 aquest	 centre	 del	
poder	personal	 d'aquest	 individu.	Quan	 arribem	a	baixar	 la	 intensitat	 d'aquest	
mal	de	panxa	a	0,	en	general	 l’individu	ja	ha	deixat	anar	el	problema	relacionat	
amb	 el	 seu	 poder	 personal.	 Tornar	 al	 nostre	 poder	 significa	 sovint	 tornar	 al	
nostre-equilibri.	
	
El	poder	ve	de	dins,	del	nostre	interior.	És	una	força	increïble	que	resideix	en	el	
nostre	 cos,	 en	 el	 tercer	 chakra.	 Quan	 se	 suprimeix	 enmalaltim.	 Somatitzen	 i		
sovint	ens	ve	algun	tipus	de	dolor	que	es	pot	sentir	a	l'estómac.	
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	6)	Quin	és	l’objectiu	comú	amb	totes	les	modalitats	que	tu	utilitzes	normalment?	
	
El	meu	propòsit	en	ambdós	casos,	tant	de	Coaching	d’Èxit	com	de	Tapping	per	al	
Benestar	és	provocar	un	canvi	per	a	la	transformació	que	esmentava	abans.		
En	ambdós	casos	aplico	l’	E.F.T.		
Amb	el	Tapping	per	al	Benestar	veiem	com	la	qüestió	és	bastant	més	gran	que	els	
diners,	i,	això	ja	és	el	primer	pas	per	a	un	procés	de	transformació.	
	
	7)	 Com	 a	 coach	 Transformacional	 per	 al	 Benestar	 quina	 classe	 de	 guarició	
proporciones?	
	
És	 molt	 interessant	 per	 a	 mi	 ser	 una	 Coach	 de	 Tapping	 per	 al	 Benestar.	
Certament	puc	dir	que	els	problemes	de	diners	determinen	la	felicitat.	Saps….que	
diners,	 plaer	 i	 llibertat	 estan	 tan	 relacionats	 entre	 si,	 i	 tots	 relacionats	 amb	 el	
nostre	 chakra	 segon	 on	 les	 relacions	 es	 reflecteixen,	 on	 resideix	 la	 nostra	
permissió	per	connectar	amb	la	gent		i	amb	el	món	en	les	nostres	vides.	
	
M’encanta	 aprofundir	 i	 solucionar	 tot	 el	 que	 ha	 condicionat	 el	 nostre	 poder	
negatiu	pel	que	fa	els	diners.	És	per	això	que	podem	tenir	traumes	financers.	Els	
nostres	antics	paradigmes,	i	la	nostra	psicologia	en	general	està	relacionada	amb	
el	diner.		
	
El	 diner	no	 és	material	 només,	 clar	 que	 té	un	paral·lelisme	dins	nostre	 amb	 la	
forma	material		que	é	sel	nostre	cos,	i,	tal	com	som	també	espirituals,	mentals	o	
emocionals,	 el	 diner	 conté	 també	 tots	 aquests	 components.	 El	 diner,	 vinculat	
amb	el	segon	chakra,	està	connectat	al	sexe	i	a	la	creació.	Pensem	en	el	divertit	i	
legendary	ball	de	la	Liza	Minelli	de	Money	a	la	peli	de	Cabaret,	està	jugant	amb	el	
segon	chakra	i	el	plaer	o	la	pena	o	la	malaltia	és	totalment	real.		
	
Clients	 amb	 trauma	 financer	 estan	 guarint	 del	 que	 els	 tenia	 traumatitzats	 i	
comencen	a	veure	amb	claredat	noves	possibilitats	per	guanyar	diners	per	ells	
mateixos.	 O	 quan	 veuen	 els	 vots	 negatius	 que	 van	 fer	 per	 inèrcia	 sense	 mai	
qüestionar-se	que	literalment	els	estava	bloquejant,	perquè	probablememnt	era	
una	actitud	 inconscient.	Doncs	sí,	els	diners	 tenen	també	a	veure	amb	el	poder	
personal.	
	
8)	Llavors	penses	que	el	poder	personal	té	a	veure	amb	la	guarició?	
	
El	 nostre	 poder	 o	 força	 personal	 és	 l’expressió	més	 alta	 de	 l’ésser.	 És	 la	 plena	
energia	que	viu	en	nosaltres	amb	la	màxima	expressió	de	qui	som	purament.	No	
ha	de	ser	 ferit	per	ningú	o	per	cap	estructura	social	o	 jeràrquica,	sovint	dins	 la	
família.	 Ni	 tampoc	 per	 alguna	 questió	 de	 gènere,	 que	 sovint	 carreguem	 en	 un	
programa	generacional	antic.	
	
M’agradaria	entrar	en	la	discussió	dels	dos	tipus	de	poder.	Aquest	de	permetre	el	
qui	som	vertaderament	i	el	poder	negatiu		de	ser	“dominats	per”	en	el	qual	cas	és	
una	manca	de	poder,	el	poder	suprimit	al	qual	apuntava	abans.	
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Per	 a	 aquest	 poder	 negatiu	 ha	 d’existir	 algú	 o	 alguna	 situació,	 creença	 o	
programa	 rondant	 pel	 nostre	 sistema	 nerviós	 sense	 que	 ho	 permetem	
conscientment.	Això	passa	molt	més	sovint	del	qeu	ens	podem	pensar.	
	
Membres	 de	 la	 família	 dominats	 per	 altres.	 Nens	 dominats	 per	 persones	
autoritàries,	a	 l’escola	per	exemple.	Parelles	que	estan	destruint	 l’un	a	 l’altre	el	
seu	poder	personal	sagrat,	sense	admetre-ho,	per	alguna	debilitat.	Caps	furiosos	
amb	els	treballadors.		I,	segurament	el	pitjor	és	l’abús	en	qualsevol	aspecte	humà.	
Això	sona	familiar	suposo	….	
	
La	meva	experiència	m’ha	demostrat	que	quan	ens	alliberem	del	que	ens	frenava	
o	suprimia	el	nostre	poder	personal,	molt	sovint	guarim	de	qüestions	doloroses	
també	en	el	cos,	localitzades	en	el	nostre	chakra	tercer.	
	
Així	 que	 jo	 diria	 que	 aquest	 cridar	 a	 la	 consciència	 del	 cos,	 amb	 la	 ment,	 és	
probablement	un	art	d’atenció	plena		cap	a	la	salut	i	la	felicitat	en	el	qual	l'auto-
consciència	 i	 auto-compassió	 afegides	 al	 tapping	 dels	meridians,	 sovint	 són	els	
fonaments	de	la	transformació.	
	
9)	Com	et	va	impactar	la	Margaret	Lynch?	
	
Vaig	haver	d’anar	a	Amèrica	per	trobar	 la	Margaret,	com	també	vaig	trobar-me	
amb	la	Marcia	Wieder,	gràcies	a	la	Margaret,	en	un	altre	viatge.	
	
Quan	vaig	conèixer	a	la	Margaret	i	vaig	veure	com	considerava	la	part	fosca	i	la	
part	de	llum	en	la	seva	unitat	,	em	va	tocar	profundament.	Finalment	vaig	trobar	
una	persona	amb	qui	em	podia	relacionar	en	termes	d’expressió	i	la	seva	funció	
guaridora.	
Posseïm	les	dues	cares	i	és	questió	de	veure	la	capacitat	en	nosaltres	d’ambdues,	
la	 qual	 cosa	 porta	 a	 escollir	 conscientment	 i	 a	 dominar	 el	 que	 ha	 anul·lat	 el	
nostre	poder	o	el	que	el	pot	anul·lar.	Així	vaig	descobrir	per	primera	vegada	el	
Tapping	i	també	la	seva	capacitat	de	transformar.		
Quan	 la	 nostra	 ment	 conscient	 crida	 la	 consciència	 del	 cos,	 juntament	 anem	
despertant	l’incoscient	i	poc	a	poc	descobrim	qui	som	vertaderament.	Gràcies	a	
nosaltres,	no	gràcies	a	algú	altre.	Com	a	coach	puc	mostrar	eines	i	donar	support	
amb	results	 formidables,	però	el	poder	vertader	està	sempre	dins	el	 client.	Em	
deixo	 fluir	 i	 si	 reforço	a	 les	persones	és	només	perquè	 faig	 referència	al	poder	
amb	la	meva	pròpia	experiència	de	poder	i,	així,	fent	de	mirall	i	corresponent-los,	
toquen	el	seu	propi	poder.	El	concepte	és	allà	i	està	disponible	dins	cada	persona.	
Tothom	és	 capaç	 de	 permetre’s	 a	 si	mateix	 de	 ser	 qui	 de	 veritat	 és.	 L’ésser	 és	
intrínsic	 a	 cada	 individuu.	 I	 diguem-ne	 que	 quan	 permets	 això,	 estàs	 en	 el	 teu	
poder.	
	
10)	 Quines	 altres	 guaricions	 proporciones	 com	 a	 coach	 o	 quins	 altres	
components	són	importants	en	la	teva	pràctica	de	coaching?	
									
M’encanta	treballar	amb	els	meus	clients	per	descobrir	el	vot	d’	INVISIBILITAT	,	
sempre	relacionat	amb	el	poder	personal,	-perquè	el	poder	és	la	nostra	força,	el	
nostre	motor–	Així	descobreixen	sempre	més	qui	són	vertaderament.	
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Cada	cosa	que	practico	està	relacionada	amb	l’altra	,	així	doncs,	guarició	a	través	
de	 l’expressió	 és	 clau	 per	 a	 mi.	 Expressió	 de	 qui	 realment	 ets.	 Tenint	 la	
possibilitat	de	verbalitzar	la	teva	veritat.	M’agrada	guardar	aquest	espai	per	les	
persones	que	reben	el	meu	coaching	i	invitar-les	de	totes	les	maneres	possibles	a	
que	 s’expressin.	 Sovint	 passa	 que	 fent	 el	 vot	 d’invisibilitat	 ens	 amagem	 i	
reprimim	força	la	nostra	expressió.	O	fins	i	tot	ens	desviem	totalment	del	nostre	
autèntic	poder	i	fem	veure	que	som	algú	altre.	Juguem	un	rol	que	és	aprovat	i	no	
pas	 refusat,	 perquè	 no	 volem	 ser	 refusats	 i	 en	 canvi	 ens	 estem	 refusant	 a	
nosaltres	mateixos….		
	
Algunes	persones	desenvolupen	altres	personalitats	des	de	l’infantesa	per	plaure	
als	 altres.	 O	 sigui	 que	 si	 no	mostres	 qui	 ets	 no	 obtindràs	mai	 el	 que	 vols.	Mai	
arribem	a	estar	en	el	vertader	poder	nostre	,	i,	com	que	desenvolupem	per	anys	
“falsos”	rols,	la	gent	es	pensa	que	som	algú	que	no	som	pas	en	la	nostra	profunda	
realitat.		
Quan	no	expresses	qui	ets,	al	final	has	de	viure	amb	tu	mateix	com	si	fossis	algú	
que	no	ressona	amb	tu	mateix	que	fuig	del	teu	propi	poder	personal.		
I	així	passa	que	el	dia	que	decideixes	confessar	 i	dir	 la	 teva	veritat	comences	a	
guarir	 i	 també	a	estar	centrat	en	el	teu	poder.	El	sol	 fet	d’expressar	a	través	de	
verbalitzar	 ja	 fa	 que	 estiguis	 treient	 fora	 del	 teu	 cos	 aquella	 pena	
emmagatzemada	d’amagar-te	i	no	sentir-te	còmode.		El	que	importa	és	mostrar-
te	 per	 qui	 realment	 viu	 dins	 teu.	 El	 vot	 d’invisibilitat	 afecta	 també	 a	 la	 nostra	
expressió,	 el	nostre	5è	 chakra	 i	 el	nostre	poder	personal,	 el	 t3r	 chakra.	 Si	 tens	
mal	de	coll,	per	exemple,	està	relacionat	amb	el	5è	chakra.	
	
M’agrada	invitar	els	clients	a	reconeixer-se	per	ells	mateixos,	per	qui	són,	i,	a	que		
s’enxampin	 a	 ells	 mateixos	 quan	 no	 estan	 jugant	 el	 seu	 propi	 rol.	 Sovint	 això	
desencadena	un	procés	 i	 també	un	principi	 del	 vertader	nou	 ells,	 així	 com	un	
camí	d’afirmació	que	porta	a	una	evolució	amb	resultats	totalment	nous	atesa	la	
recuperació	del	seu	poder.	I	de	nou	vull	remarcar	que	això	condueix	també	a	la	
guarició	d’aspectes	físics,	no	només	de	la	seva	ànima.	
	
	
Make It A Brilliant Day!  
Dr. Rosàngela Bertran ~ CEO 
Love, Recognition, Success and Transformational Wealth Coach 
Spain Tel. 676 216 995  - 972 822 078 
U.S.A. Tel. 805 709 2016 
 
rosabertrancat@gmail.com 
rosabertran.com 
Art blog: www.rosangelapoesia.wordpress.com 
Newsletter blog: www.rosabertran.wordpress.com 
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BIO	
 
La Dra. Bertran ha nascut a Barcelona, s’ha format a Suïssa pel batxillerat, Venècia, Itàlia, per la 
llicenciatura, Espanya per al doctorat, i Estats Units per la formació de Coaching i especialista d’E.F.T. 
(Emotional Freedom Technique o tècnica d’alliberament emocional) que forma part de la psicologia 
energètica, branca de la medecina energètica. Com a Coach d’Èxit i especialista en les emocions ajuda 
a les persones a ser elles mateixes tot desenvolupant el seu potencial i treient el que els bloqueja per a 
dur-ho a terme. Veure els projectes i transformacions en les persones que venen a ella és el seu 
objectiu que viu amb passió, tot acompanyat-les. La Rosàngela ajuda també, com a Coach de Tapping 
per al Benestar a les persones que volen crear benestar portant-les a fer un procés amb ella per 
superar  els bloquejos i limitacions que no els permeten expressar el seu vertader potencial i valor per 
guanyar diners i manifestar el propi benestar econòmic. Per al coaching d’Èxit s’ha format amb els seus 
mentors : Jack Canfield (el primer coach d’Èxit del món) i Jodi Nicholson, Margaret Lynch (Fundadora 
del Tapping per al Benestar) i Marcia Wieder, la coach de 3 presidents d’Estats Units, per manifestar 
els teus somnis, i. avui capdavantera del Nobel Peace Price Wome’s Iniciative 
(Iniciativa de dones premis Nobel per la Pau)   
 
La Dra. Bertran utilitza la tècnica d’alliberament emocional la qual aplica per netejar els sentiments que 
frenen a les persones per a evolucionar i que va aprendre de la mà de Dawson Church (bestseller del 
llibre The genie in your genes) i actualment del seu fundador al món, i professor predilecte, Gary Craig. 
Seguint la seva intuició, la vida la va fer anar a espategar justament a aquests mentors, fonts de valor 
incalculable per a la seva professió. 
 
Speaker, autora, Doctora per la Universitat de Girona i políglota, abans de coach, professora 
Universitària (Venècia, Trento, Girona, Barcelona). És creadora de diversos cursos i workshops entre 
ells: Tapping per al Canvi que fa en anglès, català i castellà; L’Art d’Estimar que fa també en angles, 
català i castellà, workshops de Tapping Coaching i Amor, cursos de desenvolupament personal a 
través de l’ escriptura psicològica i teatral, creadora també de workshops de Percepció de l’Art, 
de Recerca Emocional i d’Autoestima i molts d’altres per a manifestar la persona que portem a dins. Ha 
creat el Taller de celebració de la vida que acompanya amb el seu personal tast de vins i caves per a 
cada emoció de celebració i que completa amb diverses formes celebratives creant un ambient de 
cohesió i joia naturals en els seus actes. 
 
Especialitat i Formació Professional d’Emotional Freedom Technique (EFT)  a San Francisco, 
Califòrnia. Certificat Professional de Coach d’Èxit (CPSC) a Tampa, Florida. Membre de la Federació 
Internacional de Coaching (ICF). Certificat de Tapping Into Wealth Coach (TIWC) o Tapping per al 
benestar, essent una de les primeres 50 coachs al planeta autoritzada per Margaret Lynch, de Boston, 
Massachussets i la primera a Espanya de Tapping per al Benestar. Membre de la Women Speakers 
Association (WSA) o Associació de dones speakers d’ U.S. i Canadà. Membre de l’ Associació 
Internacional de Teràpia amb Arts Expressives (IEATA) i per això també fa coaching d’Art. Ensenya 
també a ensenyar a professors.  
 
rosabertran.com 
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