
 

 

EFT simples para alívio rápido do estresse  
(Uma adaptação do Emotional Freedom Technique original desenvolvido por Gary Craig: 

www.emofree.com) 

Objetivo: Aliviar o estresse, a ansiedade e perturbações; acalmar a carga emocional 

ligada a memórias, experiências e traumas dolorosos; equilibrar e restaurar o fluxo de 

energia no corpo; reconectar mente, corpo e emoções.  

Use quando:   

• Sentir-se estressado, ansioso ou perturbado 

• Sentir-se agitado, esgotado ou desconectado  

• Sentir-se ferido, assustado ou traumatizado 

• Precisar se acalmar e se reconectar 

• Precisar realinhar a mente, o corpo e as emoções  

Experiências comuns: 

• Redução ou liberação do sofrimento emocional 

• Sentir-se calmo, equilibrado, mais relaxado 

• Melhor capacidade de focar e de estar presente 

Passos: 

1. Pense em uma memória estressante ou perturbadora.   
2. Sintonize-se com ela, e avalie a intensidade emocional de 0 a 10, onde 0 = 

nenhuma intensidade; e 10 = sobrecarga.   
3. Bata no ponto do karatê, enquanto repete essa afirmativa 3x:      

- “Mesmo que eu tenha esse(a)___________, eu profundamente e completamente 
me amo e me aceito.” 

4. Bata suavemente na sequência de pontos, 7-10 toques em cada ponto, em um ou 
nos dois lados, enquanto pensa no estresse.   

5. Verificação: o que você percebe agora? Se você ainda tiver alguma intensidade 
emocional remanescente, volte ao passo 3, repita a afirmativa, e a bata na 
sequência de pontos conforme a necessidade, até que a intensidade emocional 
chegue a zero.  
 

Observação: Pode ser que nem toda a perturbação se dissipe após uma única rodada 

de tapping! Mas após cada rodada, você deve sentir uma liberação ou diminuição da 

perturbação; bem como se sentir mais relaxado, equilibrado e integrado.   

Acompanhe o vídeo: https://youtu.be/3XtU8aSEQZY 
 

Termos de uso 
A informação nessa página é de natureza educativa, e fornecida apenas como informação geral sobre 
redução de estresse. Não tem a intenção de criar, nem se constitui como uma relação profissional entre 
os membros da equipe do projeto Recursos para Resiliência, ou da Association for Comprehensive 
Energy Psychology (ACEP) e o leitor. Não deve ser considerada como aconselhamento médico, 
psicológico, de coaching ou profissional de qualquer natureza. https://www.r4r.support 
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Pontos EFT para Tapping: 

Lateral da mão/ponto do karatê  
Topo da cabeça 
Sobrancelhas (canto interno das sobrancelhas) 
Lateral dos olhos (osso na lateral externa de cada olho)  
Embaixo dos olhos (borda do osso, abaixo da pupila)  
Embaixo do nariz 
Queixo (na depressão do queixo, abaixo do lábio) 
Abaixo da clavícula (na pequena depressão logo abaixo da clavícula, e 

aproximadamente 5 cm distantes da linha média do corpo)   
Embaixo dos braços (na linha média externa do tronco, ou na costura de sua blusa, 

aproximadamente 10cm abaixo da axila)   
 Lateral das costelas (bata com a mão aberta na lateral das costelas inferiores)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termos de uso 
A informação nessa página é de natureza educativa, e fornecida apenas como informação geral sobre 
redução de estresse. Não tem a intenção de criar, nem se constitui como uma relação profissional entre 
os membros da equipe do projeto Recursos para Resiliência, ou da Association for Comprehensive 
Energy Psychology (ACEP) e o leitor. Não deve ser considerada como aconselhamento médico, 
psicológico, de coaching ou profissional de qualquer natureza. https://www.r4r.support 

topo da cabeça 

embaixo do nariz 

queixo 

ponto sensível 

embaixo da axila 

10cm 

sobrancelha 

lado do olho 

embaixo do olho 

clavícula 

ponto do karatê 

https://www.r4r.support/

