
 

 

EMF – Técnica de Harmonização do Campo 

Electromagnético 

Electromagnetique Field Balancing Tecnique 

«A técnica EMF é o trabalho energético que Kryon 

prognosticou» 

Livro VII, Cartas de Casa, paginas 153  

 

 

A técnica de harmonização do campo electromagnético humano foi desenvolvida por 

Peggy Phoenix Dubro, na América, em 1995. Actualmente pratica-se em mais de 70 

países e está a iniciar-se também em Portugal. Esta técnica consiste num processo de 

evolução pessoal e amplificação da consciência, através não só da tomada de 

conhecimento da carga energética humana, como também da respectiva 

responsabilização pelo fortalecimento da mesma. Segundo a autora, o objectivo da 

técnica é fomentar uma realidade onde cada ser humano possa reconhecer a sua 

conexão única com a fonte criativa de todas as coisas – a energia do amor. 

Peggy Dubro descobriu que essa conexão individual com a fonte de energia universal e 

ilimitada se faz através da UCL - Universal Calibration Lattice (Malha de Harmonização 

Universal). A nossa malha individual permite-nos captar e utilizar essa energia cósmica  

ilimitada, transferindo assim energia de um circuito para outro. O estado da malha 

energética individual afecta tudo o que sentimos, pensamos e fazemos, pelo que cada 

indivíduo que deseja evoluir conscientemente, beneficia ao conhecê-la e dela cuidar.  

Esta transferência processa-se canalizando tecnicamente a energia cósmica através de 

uma série de fibras ou filamentos eléctricos luminosos, cheios de informação, que 

entram, saem e envolvem o nosso corpo. Assim,  registam-se mudanças energéticas 

que vão até ao nível celular e até ao nosso campo de energia sub-atómica. A malha 

corresponde a uma extensão do sistema nervoso simpático e parassimpático, que nos 

assiste no desenvolvimento das capacidades inerentes à nossa plena expressão.  

O objectivo do processo é a aquisição gradual da harmonia do campo energético 

(electromagnético) individual, assim como a consciencialização e a utilização do 

poder e da sabedoria inatos no ser humano. 



FASE I / FASE II  

 
= Com: Georgina Mendes (96 221 24 88) e Teresa Lopo (96 607 14 68) 

   = Duração: Três dias de actividades.  

   = Requisitos: Frequência dos dois dias do Atelier, ”A EXPERÊNCIA DA MALHA” . 

   = Participação: 320 euros 

 

As quatro primeiras Fases da EMF criam a fundação energética para sustentar 

a habilidade de co-criar a nossa vida mais iluminada. 

Este é um programa de três dias de intensa aprendizagem teórica e prática 

sobre as Fases I e II. 

É um programa de Formação de Crescimento Pessoal.  

Será entregue informação escrita sobre a matéria tratada. 

 

FASE I - Aprender a trabalhar o Equilíbrio Energético entre SABEDORIA e 

EMOÇÕES. 

1º Dia: 

= Demonstrações em vídeo. 

= Exercício do Arco e seu alinhamento. 

= Fase I: Teoria, técnica e sua aplicação prática. 

 

FASE II – Integrar o passado e a nossa própria história 

2º e 3º Dias: 

= Demonstrações em vídeo. 

= Meditações de alinhamento. 

= Fase II: Teoria, técnica e aplicação prática. 

 

Este curso de três dias, para além de uma experiência de crescimento pessoal, 

é também o segundo passo no treino para se converter num Profissional Certificado na 

EMF Balancing Technique®, sendo para isso necessário realizar 16 sessões de prática 

supervisionadas, num prazo de 3 a 6 meses (conforme a 

conveniência de cada um). 

 

 



Material fornecido: Manual para cada participante. 

Material a trazer: Caderno, lápis ou caneta, água, meias quentes para utilizar 

na sala de trabalhos. 

Participação: 320 euros (pagamento de 60€ no acto da inscrição, até 15 dias 

antes do início do curso) 

NIB: 0032 0115 00201036641 60 (agradecemos o envio da identificação da 

transferência, para georgina.mendes@gmail.com ou para tdiaslopo@netcabo.pt ) 

 

 

 

Biografias 

 

GEORGINA MENDES – TERAPEUTA 

Biomagnetismo, Reebirthing, Trabalho Energético Xamânico, Técnica Creditada e Mestre Supervisora em EMF 

Balancig 

Nasci no Porto, em 1948, frequentei o curso de Matemáticas Aplicadas da Faculdade de Ciências de Lisboa e em 

1971 ingressei na Tap como Assistente de Bordo, onde permaneci 35 anos.  

Desde que me lembro, existe em mim a necessidade de entender qual o propósito do ser humano no universo, 

sentindo como uma evidência que tudo o que existe são apenas formas diferenciadas de energia. Em 1989, no 

E.C.K. - Bordéus em França, aprendi a tomar consciência das energias que nos cercam, bem como das  nossas 

próprias energias e durante dois anos, no ECK-Lisboa, como kinergista, procurei transmitir essa consciência a quem 

frequentava os cursos dessa instituição. Mais recentemente fiz a formação em Florais de Bach e nessa prática 

verifiquei quão profundamente reequilibram o nosso emocional. E prossegui com formação em Rebirthing que me 

permite ajudar a resolver problemáticas com origem no parto e na fase intra-uterina.  

A iniciação ao Xamanismo abriu-me uma via espiritual mais abrangente e paralelamente uma actuação mais 

consciente durante os trabalhos energéticos. 

A EMF Balancig Technique, abriu-me a porta para níveis energéticos mais subtis, ao permitir-me trabalhar sobre a 

Rede Electromagnética do ser humano.  

A oferta da formação em ARC e Biomagnetismo por parte do Manuel Alfaia, e o seu convite para integrar a equipa 

após a formação, encheu-me de alegria porque ia poder pôr-me ao serviço dos outros, da melhor forma que sei. 

 

TERESA LOPO - Psicologia Clínica e Educacional, Intervenção Familiar, Psicossomática, Reiki Essencial, Xamanismo, 

Técnica Creditada e Mestre Supervisora em EMF Balancing Technique 

Nasci em 1948 na Madeira e vivi até aos quinze anos em Moçambique, onde senti e integrei, de um modo muito 

real e como um primeiro berço, a força, a natureza e o acolhimento que a Terra nos proporciona como seres 

activos, potencialmente felizes e saudáveis. Ali vivenciei também a clareza das interrelações como a solidariedade, a 

partilha, a simplicidade e a liberdade. Em Lisboa, aos 23 anos, casei, tive duas filhas e formei-me em Psicologia 

Clínica e em Psicologia Educacional, retomando o gosto pelo aspecto relacional e pela compreensão dos meandros 

do desenvolvimento individual. Fiz uma longa psicanálise individual que me deu a estrutura e a confiança para me 

formar e trabalhar como psicoterapeuta. O desejo de partilhar as variadas redescobertas que vinham ter comigo, 

orientou-me para, durante vinte anos, intervir como psicóloga num colégio e para dar aulas em duas universidades. 

Na prática destas actividades foi surgindo em mim não só a consciência do modo como alguns dos nossos 

comportamentos se repetem, cíclica e inconscientemente, como também a vontade imensa de colaborar e facilitar 

a quebra e a saída deste ciclo aparentemente fechado. Assim, formei-me como Terapeuta Familiar em 1990, iniciei 

a prática do Yoga e da Meditação e tornei-me Mestre em Reiki Essencial em 2000. Na pesquisa que efectuava sobre 

a compreensão dos ciclos repetidos e fechados que ia encontrando nos nossos comportamentos, surgiu verificar e 

perceber que determinadas doenças apareciam com maior facilidade em determinadas dinâmicas familiares, em 

certos elementos da família e em circunstâncias emocionais específicas, o que me levou ao desejo de formalizar 

essa pesquisa num Mestrado em Psicossomática, em 2002. A sensibilidade ao trabalho energético que também 



realizava, veio amplificar e acelerar todo o meu desenvolvimento interior e, em consequência, toda a minha 

actividade pessoal e clínica. Em 2003, pelas vicissitudes da minha vida, tomei contacto com o Xamanismo, que me 

permitiu relembrar e reintegrar a relação inicial com a Terra. Fiz então a iniciação, que me possibilitou uma mais 

clara abertura pessoal em termos espirituais e uma possibilidade mais ampla de participar e intervir 

energeticamente nos processos de  cura ou de evolução individual. Recentemente, encontrei-me com a EMF 

Balancing Technique, uma técnica de crescimento pessoal e de amplificação da consciência individual, que se 

processa em treze fases e que me despertou um interesse apaixonante. Tornei-me Profissional Creditado e depois 

Mestre Supervisora para as fases I-IV, em Dezembro de 2009. 


