
Què és la tècnica d’alliberament emocional ?
És  una  tècnica  cos-ment  que  consisteix  a  reconèixer  la  part  fosca  de  la  persona  per
transformar-la en part de llum. És una combinació d’expressió verbal i estimulació de punts
de meridians per a redirigir l’energia, neutralitzar els dos hemisferis del cervell i desarticular
bloquejos  de  manera  ràpida  i  efectiva.  Funciona  especialment  bé  per  al  trauma.  Està
demostrat en veterans de guerra.
A més, la tècnica d’alliberament emocional (E.F.T. o Tapping) estimula el cervell per alliberar
serotonina, l'hormona de la felicitat que ens fa també estar tranquils.  En el coaching la faig
servir per  desbloquejar el  que  està frenant el  nostre  desenvolupament.  Un  cop hem  fet
Tapping i tret els nostres problemes serà més fàcil progressar en l’àmbit professional. Aquest
procés és ràpid i eficaç i fa un canvi profund canviant els nostres mals hàbits per actituds
positives.

Què és el Coaching d’Èxit ?
Èxit  vol  dir  ser  tu  mateix.  Manifestar  la  teva  pròpia  magnificència.  Sóc  especialista  en
principis  bàsics  de  l’èxit  i  ajudo  a  les  persones  a  establir  l’equilibri  en  la  seva  vida  tot
centrant-la en dur a terme el resultat positiu desitjat. El Coaching d’Èxit cobreix totes les
àrees de la vida mitjançant una valorització per a planejar, visualitzar, dur accions a terme i
celebrar l’acompliment d’objectius utilitzant sistemes i eines pròpies.

Què és el Tapping per al Benestar ?
És una metodologia de 7 passos amb resultats positius transformadors comprovats amb la
qual ajudo a les persones que volen crear benestar portant-les a fer un procés amb mi per
eliminar obstacles que no els permetien expressar el seu vertader potencial per a complir els
seus objectius financers creant l’impacte social desitjat.

Què és el Taller de joia ?
És un taller on aprens a estimular la joia i a donar-te una injecció de felicitat.
Al fer Tapping conjuntament, tot el grup se’n beneficia. Se’n diu: borrowing benefits. 
Per això sempre se’n surt enriquit i més relaxat alhora que alliberat, conscient i obert a noves
perspectives. 

El creixement personal ha estat la constant recerca en la meva vida, centrat en les 
primeres dècades en mi mateixa i en les últimes en els grups i en què puc jo ajudar 
a treure de millor de dins d’una persona per a la seva felicitat i expansió. Sóc una 
alliberadora, una portadora de claredat i una cocreadora de progrés. Això amb el 
coaching après de primers grans mestres americans, fa que les persones que 
treballen amb mi evolucionin amb fermesa, poleixin emocionalment el que no 
necessiten i donin passos positius endavant a la seva vida, sovint construint nous 
projectes i avançant com ni elles mateixes pensaven que podien fer abans. Aquesta 
jornada potenciarà fortament a qui hi participi que s’endurà eines valuoses i 
material de suport a casa resultat d’anys de recerca, formació i pràctica en èxit i  
alliberament emocional.

En el meu compromís professional és un honor enfortir les persones que venen a 
mi fent-les veure el seu potencial per a ser creadores tant de la seva riquesa 
interior com professional, fent-les conscients de la seva exuberància i felicitat en 
cada aspecte de la seva vida. Comencem treballant en una nova visió de tu, una 
que no has mai tingut abans i una que et plau de descobrir. El que jo practico és el 



camí d’autoreconeixement on veuràs la teva llum acomplir paulatinament els teus 
somnis essencials. Et donaré suport en aquesta experiència per l’art de la 
manifestació de qui ets realment, i l’art de la
prosperitat donant-te les eines cardinals indispensables. Estar oberta per a tal 
propòsit és el sol ingredient necessari, un cop hagis entès que realment ho desitges 
i t’ho mereixes.

Rosàngela Bertran   
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