
 

 
Guia para certificação Nivel 01 

Certified International EFT® Practitioner Level 01 
Programa de certificação em Practitioner e Master Practitioner Associação Brasileira de 

Praticantes de EFT e International EFT. 
 
Sobre a legalidade da EFT: recordemos que em nosso país quando cursos como Psicologia e arquitetura foram pela 
primeira vez propostos, os que acreditaram na idéia tornaram-se os primeiros profissionais formados e reconhecidos 
nestas áreas, enquanto os demais foram considerados não habilitados e impedidos legalmente de exercer a função, a 
ABPEFT quer dar a todos que já trabalham com a EFT a oportunidade única de se incorporar à Primeira Associação 
de EFT no Brasil, se você quer realmente contribuir para algo que fará parte da posteridade, venha fazer parte de 
nosso corpo de terapeutas energéticos e/ou docente ou habilite-se para representar-nos em sua cidade.  

 
Parabéns por decidir-se tornar um Practitioner EFT certificado pela ABPEFT, 
IEFT e afiliadas nacionais e internacionais, você acaba de dar um importante 
passo para o crescimento da EFT em nosso pais e para seu crescimento 
profissional junto à comunidade nacional e internacional de terapias lingüísticas 
e energéticas: 
 
6 passos para a certificação: 
1.Entrar em contato, e solicitar os testes e roteiro de relatório. 
 
2.Responder ao teste escrito, e realizar o atendimento com 3 clientes (podendo 
ser amigos, e/ou familiares) com relatório completo dos atendimentos. 
 
3.Enviar os documentos com duas copias assinadas por você e pelas pessoas 
atendidas para ABPEFT, uma copia escaneada para agilizar o processo e 
posterior envio por correio, ou apenas por correio. 
 
4.Aguardar a correção e considerações, se aprovada: 
Efetuar o pagamento para a inscrição e credenciamento, valor promocional: 
$97,00 (Dólares Americanos) no equivalente em reais (inclui credenciamento e 
numero de Praticante, direito de uso das marcas da ABPET e international 
EFT, link para o diploma digital que é seu certificado de habilitação e o link 
poderá ser usado em todas as publicidades e fornecido a seus clientes como 
forma de demonstrar seu credenciamento junto a nossas instituições, e um ano 
de anuidade em nossa Associação). 
 
5.Se  houver alguma correção a ser feita você será orientado (sem custo 
algum) por um Practitioner de nossa Associação e terá o direito de refazê-lo 
por até 2 vezes, ao ser aprovado, siga o item 4. 
 
6.Em até 15 dias seu cadastro será efetuado e seu diploma on line 
disponibilizado. 
  
 
 
 
 



 
 
Roteiro:  
  
1) Escreva a data, nome do instrutor /facilitador nome e local de realização de 
treinamentos de EFT que você tenha feito e anexar as cópias dos certificados*: 
 
a) ____________________________________________________________ 
 
b)_____________________________________________________________ 
 
*Caso não tenha certificação ou não tenha tido instrutor explique-nos como 
adquiriu os conhecimentos técnicos.  
 
4) Completar e declarar ter um mínimo de 60 horas de praticas com EFT*, e 
pelo menos 3 horas  documentadas seguindo o procedimento a seguir: 
 
Instruções para documentar as praticas: 
1- Escolher 3 pacientes para aplicar a EFT. 
2- Relatar o caso detalhadamente 
3- Relatar as frases usadas instalação, procedimento e afirmações positivas 
(se usadas) e o nível inicial e final do SUD. 
4- Comentários pós-seções, assinado pelo paciente. 
 
** Nota: Até 20 horas das 60 horas podem ser utilizadas em auto aplicação, 
aplicação em animais, e de cura à distância, as outras 40 horas em 
atendimento presencial e/ou via Skype ou telefone, estas praticas não tem que 
ser documentadas apenas declaradas por você em formulário próprio e 
assinado dando ciência de sua responsabilidade no atendimento. 
 
5) Providenciar pelo três(3) “insights” criativos sobre o uso da EFT. Você deve 
assim escrever três frases que estejam relacionadas à sua pratica. 
 
6) Imprimir duas cópias do "Código Ética da EFT." Manter um de seus 
registros. Ler, assinar e rubricar, e retornar uma (todas as 4 páginas) para a 
ABPEFT. 
 
7) Imprimir duas cópias de "Política de direitos autorais e Logos " Mantenha um 
para seus registros. Leia assinar e devolver uma (todas as 3 páginas) para 
ABPEFT. 
 
9)Criar um “Biografia pessoal” indicando suas áreas de interesse ou a 
especialização relativa à EFT assim como outros modalidades complementares 
que você usa. Limite por favor sua biografia a 150 palavras. Você pode ainda 
incluir um retrato a sua biografia enviando-nos por email. 
 
10) Efetuar o pagamento para a inscrição e credenciamento, valor promocional: 
$97,00 (Dólares Americanos) no equivalente em reais (inclui credenciamento e 
numero de Praticante nível 01, direito de uso das marcas da ABPET e 
international EFT segundo as regras de "Política de direitos autorais e Logos ", 
link para o diploma digital que é seu certificado de habilitação e o link poderá 



ser usado em todas as publicidades e fornecido a seus clientes como forma de 
demonstrar seu credenciamento junto a nossas instituições, e um ano de 
anuidade em nossa Associação). 
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