
 

 

APOIO NA CABEÇA  

(APOIO FRONTAL/OCCIPITAL) 
(Adaptado de Pontos Neurovasculares Touch for Health de Terrence Bennett) 

 

Objetivo: Essa é uma técnica ponderosa para acalmar 

emoções “negativas”, processar a experiência emocional 

e equilibrar os hemisférios cerebrais. Você pode fazer isso consigo mesmo ou com um 

parceiro.   

 

Os Passos:  

1. Escolha algo em que focar: uma lembrança, sensação corporal OU uma 

perturbação emocional. Avalie a questão ou lembrança de 0 a 10.   

2. Coloque uma mão na testa, com o dedo mínimo sobre as sobrancelhas e o 

polegar na raiz dos cabelos.  Coloque a outra mão, suavemente, na parte de trás 

da cabeça.  

3. Foque suavemente em sua questão, perturbação, ou experiência interna, 

respirando suave e profundamente.   

4. Respire profundamente pelo nariz, suavemente. 

Perceba como o calor de suas mãos ajuda a 

conectar e a acalmar seu cérebro.    

5. Mantenha essa posição suavemente por alguns 

minutos, até que você perceba uma sensação de 

calma interna. Pode ser que você sinta uma 

pulsação nas duas mãos, ou até que a questão ou 

perturbação mude e seja liberada.  

Você pode, também, segurar a cabeça de um amigo por 2 a 5 minutos, até que ele 

sinta alívio. 

Observação: Quando você segura sua testa e base do crânio com suas mãos enquanto 

respira, pode ser que você perceba seu corpo se acalmando, mudando, processando e 

se reintegrando.  

Acompanhe o vídeo: https://youtu.be/QgPqxBJqrTc 
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 

Use quando: 
Sentir-se ansioso, aborrecido ou inquieto 

Sentir-se dissociado ou desconectado  

Experiências comuns: 
Sentir-se mais calmo e equilibrado 

Sentir-se conectado e integrado 

https://youtu.be/QgPqxBJqrTc
https://www.r4r.support/

