


Como o EFT pode 
ajudar a 

transformas suas 
emoções e crenças



EFT – Emotional 

Freedom 

Tchnique
Criada por Gary Craig



Qual é a pessoa mais 

importante para você?

Quanto tempo você utiliza por 

dia para cuidar dela?



O trauma psíquico 

Experiência        Amígdala           Congelamento    

Resposta de        Dissociação

Luta ou Fuga                                           

Distúrbios psiquiátricos                                        

Homeostase       Liberação da      Doenças Físicas 

tensão            TEPT Agudo ou Crônico



O que precisa ser trabalhado:

• Memórias das sensações corporais e estados 
emocionais congelados

• Respostas motoras 

• Crenças fragilizadoras, paralisantes ou que 
geram ansiedade desproporcional

• Compulsão a repetição



Como trabalhar:

• Escolher situações do cotidiano que o deixa 
com um “sensação” de desconforto ou com 
um sentimento que gera pensamentos 
repetitivos “ Ficar remoendo”.

• Estabelecer um “diálogo interno” sincero com 
esta situação. Pode escrever se considerar 
necessário.

• Criar frases que estabeleça relação de 
equilíbrio.



Exemplos de frases:

• “ Apesar de estar me sentindo totalmente indignada com o 
que ela me disse, eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo 
completamente e profundamente.”

• “Apesar de sentir que todo meu corpo está sentindo raiva e 
isso me machuca profundamente, eu me amo,  eu me aceito e 
me perdoo completamente.”

• “ Apesar de ser sempre muito difícil para mim lidar com esta 
situação e eu me sentir muito vulnerável, eu sei que uma 
parte sábia e bonita dentro de mim me ajudará a cuidar disso 
e resgatar o meu bem estar. Eu confio em tudo de bom que já 
consegui conquistar na minha vida e isso faz parte de Quem 
Eu Sou.”



Exemplos:

• “Apesar da minha perna estar doendo muito e isto está me
destruindo, eu me amo, eu me aceito e me perdoo
completamente.”

• “Sinto que toda vez que preciso falar com esta pessoa, me
sinto desorganizada e irritada e não sei de onde vem. Mas, em
algum lugar dentro de mim habita este desconforto . E desejo
que isto seja cuidado pelo o que há de mais bonito e sábio em
mim. Eu me amo, eu me aceito e eu me predoo.”

Importância do autoconhecimento e de aprender  a 
reconhecer suas qualidades, habilidades e forças. Fazer um 

inventário de situações de vida em que estas estiveram 
presentes. 





Relação dos pontos com emoções:

• Começo e acima da sobrancelha – trauma, 
frustração e inquietude.

• Lado do olho – raiva.

• Debaixo do olho – medo da perda, ansiedade, 
fobia, adicção.

• Debaixo do nariz – confusão mental, inversão 
psicológica profunda.

• Curva do queixo – paralisação e vergonha.



• Debaixo da clavícula – ansiedade e 
insegurança.

• Debaixo da axila – ansiedade e autoestima.

• Dedo mínimo – mágoa.

• Dedo médio – ciúmes, adicção e inveja.

• Dedo indicador – culpa.

• Dedo polegar – intolerância e arrogância.

• Gamut – depressão, dor física, solidão.

• Karate – tristeza, bem estar geral.
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