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RESUMO 

O EFT (Emotional Freedom Technique), também conhecido como Tapping é um método terapêutico 
universal, que pode curar problemas físicos, emocionais, traumas, fobias, etc. Baseia-se no princípio 
de que todos os problemas, físicos ou emocionais que acontecem na vida das pessoas, tem suas 
origens em problemas emocionais não resolvidos, e quando se curam estes problemas emocionais, 
curam-se também os sintomas visíveis, ou seja, as doenças. O Tapping age nos meridianos de 
energia que levam a energia vital (Ch’i) para o corpo inteiro. 
 
 
PALAVRAS CHAVES: Tapping, meridianos, energia vital. 

 

 

ABSTRACT  

EFT (Emotional Freedom Technique), also known as Tapping, is a universal therapeutic method, 
which can cure physical, emotional problems, traumas, phobias, etc. It is based on the principle that all 
physical or emotional problems that occur in people's lives have their origins in unresolved emotional 
problems, and when these emotional problems are cured, the visible symptoms, ie diseases are also 
cured. Tapping acts on energy meridians that carry vital energy (Ch’i) to the entire body. 
 

KEY WORDS: Tapping, meridians, vital energy 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, milhões de pessoas no mundo inteiro vivem com stress, doenças,  

problemas emocionais, traumas, fobias, e vários outros incômodos. Na correria do 

dia a dia, elas não conseguem conquistar uma vida melhor, mais feliz e saudável, 

então acabam aceitando uma vida cheia de dores, traumas emocionais, vícios, 

desequilíbrios e stress. Sem outra alternativa, por falta de tempo, de dinheiro, ou de 

vontade para ir em busca de uma solução, acabam tomando remédios para curar a 

dor, dormir melhor, controlar a ansiedade – remédios esses que não são muito 

melhores do que as próprias doenças, e, com o tempo, acabam gerando novas 

doenças e desequilíbrios. 

E a maioria das pessoas se sente presa neste círculo vicioso, sem saber como sair. 

Como se livrar da depressão, ansiedade, dores, conflitos, tratamentos caros. Como 

parar de depender de médicos, remédios e psicólogos. 

Por outro lado, existe também uma infinidade de terapias alternativas, que prometem 

curar vários problemas, sem serem tão invasivas quanto a medicina tradicional. 

Porém as terapias alternativas às vezes têm o problema de terem um alto custo, 

principalmente se for levado em conta que os tratamentos naturais têm uma duração 

muito longa, ou seja, é necessário investir bastante tempo e dinheiro, coisa que a 

maioria das pessoas não consegue fazer, ou acaba desistindo, depois de algum 

tempo. 

Porém, existe uma terapia alternativa que pode ser feita sem custo, e com pouco 

tempo por dia, e essa terapia se chama Tapping! Com a prática do tapping é 

possível cuidar da saúde física e emocional. É uma técnica muito simples, não 

invasiva, e, depois de aprender como funciona, a pessoa pode fazer sozinha, ou 

seja, gratuitamente! 

O   tapping   proporciona   alívio   para    dores  crônicas,   problemas    emocionais, 

 vícios,   fobias,   traumas  e  doenças.  Apesar  de  ser  uma   técnica  relativamente  

nova,  ela  é  baseada  numa  prática  da  medicina oriental que já tem mais de 5000  

anos.   Como  a  acupuntura  e  a  acupressura,  o  tapping  usa  uma técnica de 

utilização dos meridianos de energia do corpo. É possível estimular esses 

meridianos de energia simplesmente dando leves batidinhas sobre pontos 
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específicos nos meridianos. Assim se estimula a energia e o poder curador do 

próprio corpo.   

 O corpo humano é muito mais poderoso e sábio do que  se pode imaginar – é cheio 

de vida, energia, e habilidade de auto-cura. Com o tapping, é possível acessar todo 

esse poder e sabedoria. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Como o tapping funciona: 

Todas as emoções negativas que as pessoas sentem causam um desequilíbrio na 

energia do corpo, que por sua vez vai causar dores e doenças. Doenças e dores, 

por sua vez, causam stress emocional, que acaba fatalmente causando sintomas 

físicos. Então, é necessário que se veja a saúde do corpo como um todo. Não se 

pode tratar os sintomas e ignorar as causas, ou vice-versa. 

O corpo humano, como todas as coisas no Universo, é composto de energia. 

Quando se consegue equilibrar essa energia, consegue-se acabar com as dores e 

problemas emocionais que acontecem por causa do desequilíbrio de energia. O 

tapping equilibra as energias do corpo, e atenua as emoções negativas. 

A técnica básica consiste em focar na causa do problema, ou seja, na emoção 

negativa: pode ser medo, ansiedade, um problema não resolvido, ou qualquer coisa 

que esteja incomodando. É importante identificar a emoção que está por trás do 

problema. Mantendo o foco na emoção/problema, a pessoa deve usar as pontas dos 

seus dedos para dar leves batidinhas em pontos específicos dos meridianos. Fazer 

isso enquanto se concentra em aceitar e resolver as emoções negativas, vai acessar 

a energia do corpo e equilibrá-la. 

 

2. E o que são os meridianos? 

São canais interligados, que carregam  a força vital da vida (Ch’i) para o corpo 

inteiro. Cada meridiano é associado a um órgão do corpo, e cada um tem um final, 

que é uma localização específica na superfície do corpo, onde é possível acessá-lo 

através do toque.  Este conceito vem da medicina tradicional Chinesa, que 
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denomina a energia do corpo como Ch’i. Os chineses descobriram 100 pontos nos 

meridianos e também descobriram que estimulando estes pontos, era possível curar.  

De certa forma, o tapping é similar a acupuntura, já que a acupuntura assim como o 

tapping, promove a cura através da estimulação dos meridianos, e do fluxo de 

energia do corpo. E a grande vantagem do tapping é a não utilização de agulhas! 

Outra vantagem é que o tapping é muito simples, e pode ser feito por qualquer 

pessoa, quando quiser, onde quiser. É grátis e relativamente rápido. Pode ser usado 

com objetivos específicos em qualquer tipo de desafio ou problema. E ainda, como 

bônus, dá as pessoas que o usam o poder da auto-cura. 

 

3. A Ciência explica o Tapping 

Embora exista uma certa resistência por parte de alguns médicos e psicólogos, com 

relação ao tapping, por acharem que não funciona, muitas pesquisas provam o que 

milhares de pessoas ao redor do mundo já descobriram:  que o tapping produz 

melhoras e curas em várias questões que muitas vezes tratamentos com médicos e 

remédios não conseguem curar.  

E é cada vez maior o  número de renomados autores, médicos e psicólogos que 

estão usando o tapping e recomendando aos seus pacientes/clientes. Entre eles, 

citamos Deepak Chopra, Bob Proctor, Joe Vitale, Jack Canfield, Wayne Dyer, Louise 

Hay, entre muitos outros. 

WAYNE DYER (1940-2015) escritor americano, autor de vários best sellers, (entre 

eles ‘I can see clearly now”, ‘Manifest your soul’s purpose’ e ’10 secrets for Success 

and Inner Peace’) usou o tapping por muito tempo, e de acordo com ele, o tapping é 

uma poderosa ferramenta que pode nos colocar em contato com uma força maior, 

que ele chama de Inteligência Divina. Segundo ele, quando nos sintonizamos com o 

plano Divino, percebemos que a força que nos criou é infinita, e uma vez que 

estejamos alinhados com ela, conseguiremos remover qualquer obstáculo.  

LOUISE HAY usa o tapping junto com afirmações positivas. Ela diz que quando 

conheceu o tapping, ficou maravilhada, por perceber que uma coisa tão simples 

pudesse funcionar tão bem. E ela explica a importância em focar nas atitudes ou 

coisas negativas que  se quer mudar, quando se começa a fazer o tapping: é 

necessário ter a coragem de olhar para o negativo que precisa ser mudado, da 
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mesma maneira que quando alguém vai limpar uma casa precisa  ver a sujeira, ou 

quando vai lavar a louça também precisa enxergar a sujeira que quer limpar, assim 

também, quando se quer atingir um objetivo através do tapping, é necessário olhar 

para as raízes negativas, que estão causando os problemas que se quer exterminar.  

E só depois de praticar o tapping com consciência nas raízes negativas que 

causaram o problema,  pode-se então, segundo Louise,  praticá-lo novamente, 

usando afirmações positivas. 

Foram feitos estudos em várias universidades, e inclusive na Harvard, durante a 

última década, que provaram que a resposta do cérebro ao stress e ao medo – que 

é controlada por uma pequena glândula no cérebro chamada amigdala* pode ser 

diminuída com a estimulação dos pontos meridianos usados na acupuntura, 

acupressão e tapping.  Embora esses estudos tenham focado na acupuntura, 

usando agulhas, uma posterior pesquisa revelou que a estimulação destes pontos 

através de pressão, como é feito no tapping, produz os mesmos resultados! 

A amigdala* é uma pequena estrutura em forma de amêndoa, e desempenha 

importante papel na mediação e controle das atividades emocionais como amizade e 

amor, bem como nas mudanças de humor, e principalmente nos sentimentos de 

medo, ira, raiva e na agressividade. E é ela que também nos faz lembrar de traumas 

que tivemos no passado e de tudo o que nos fez sofrer, desde a infância.  Por isso, a  

amigdala é fundamental para a auto preservação, pois é ela que identifica o perigo, 

gerando medo e ansiedade e colocando a pessoa ou animal em estado de alerta, e 

pronto para lutar ou fugir. (Fight or flight) 

Outra pesquisa interessante for feita pelo Dr. DAWSON CHURCH (PhD, autor 

premiado de vários livros, entre eles o  best seller “The Genie in your genes” – O 

Gênio em seus genes – (2007 – ELITE BOOK –pag.36-71) que foi considerado 

pelos críticos como sendo o ponto de partida para o entendimento da ligação que 

existe entre a genética e as emoções) e sua equipe. Eles queriam saber como uma 

sessão de uma hora de tapping influenciaria o nível de stress das pessoas. Para 

isso, eles mediram os níveis de cortisol, um hormônio liberado pelo corpo quando 

está sob stress. O que eles descobriram foi que a média de redução de cortisol foi 

de 24%, chegando em alguns casos, até 50%! Em comparação, não houve redução 

de cortisol nas pessoas que fizeram uma hora de terapia tradicional (usando a fala). 
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O Dr. DAWSON CHURCH também criou o ‘The Stress Project’ que ensina a técnica 

de tapping para os veteranos de guerra que sofrem de PTSD (Posttraumatic stress 

disorder - Transtorno de stress pós-traumatico). E os resultados foram 

impressionantes: uma média de 63% diminuiu os sintomas de PTSD depois de 6 

rodadas de tapping.  

Este projeto, que não tem ligação com nenhum partido político ou religião, continua 

ajudando todos os veteranos de guerra, como por exemplo os que voltam agora do 

Iraque e Afeganistão. E suas pesquisas mostram que 8 em cada 10 pessoas que 

são atendidas, e fazem as 6 sessões de uma hora de tapping, melhoram de todos os 

seus sintomas, e permanecem  em boas condições. 

 
 
4. Como o Tapping começou: 

Tudo começou em 1980, com o psicólogo ROGER CALLAHAM e uma paciente, 

Mary, que tinha uma extrema fobia de água. Essa fobia a impedia de ter uma vida 

normal. DR. CALLAHAM trabalhou com ela por mais de uma ano, com poucos 

resultados. O pavor que ela sentia de água chegava a causar dor de estomago. 

Então um dia, ele teve uma inspiração – como ele havia estudado medicina chinesa 

e aprendido sobre os meridianos de energia, ele pediu para ela estimular com as 

pontas dos dedos, o ponto do meridiano correspondente ao estomago, com o intuito 

de curar a sua dor. Ela fez conforme orientado, e qual não foi a surpresa de ambos, 

quando além de curar a dor, também curou a sua fobia de água! 

Baseado nesta descoberta, o Dr. CALLAHAM começou uma série de estudos para 

desenvolver e refinar esta técnica, que ele denominou Thought Field Therapy (TFT). 

Na década de 90, GARY CRAIG, que fazia treinamento com o Dr. CALLAHAM, 

aprendeu os procedimentos do TFT. Com o passar do tempo, ele observou alguns 

problemas e complicações desnecessárias com o método, principalmente na 

maneira de diagnosticar o problema. CRAIG então desenvolveu uma versão mais 

melhorada e simplificada do conceito, baseado no TFT do Dr. CALLAHAM. Ele a 

chamou de EFT (Emotional Freedom Tecnique). Essa versão mais simples e fácil de 

usar facilitou que milhares de pessoas a usem para inúmeras doenças e problemas 

emocionais. Muitos praticantes de tapping vem estudando as técnicas e treinando 

em casos mais complicados e difíceis, e eles vem obtendo sucesso nos seus 
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experimentos. Cada dia mais pessoas vem descobrindo e explorando o tapping, e 

descobrindo como ele pode mudar suas vidas. 

 

5. Ligação entre tapping e PNL 

A PNL (Programação Neuro-Linguística) , abrange  três componentes que tem muita 

influencia nas experiências humanas: neurologia, linguagem e programação. O 

sistema neurológico regula como funcionam os  corpos humanos, a linguagem 

determina como as pessoas interagem, se comunicam e se entendem com outras 

pessoas e a programação  determina os tipos de modelos do mundo que cada 

pessoa cria para si. Programação Neuro-Linguística descreve a dinâmica entre 

mente (neuro), linguagem (linguística) e como sua interação  afeta corpo, 

comportamento e consequentemente a vida das pessoas. E através dos anos, a 

PNL desenvolveu muitas ferramentas e habilidades que podem ser utilizadas para 

auxiliar  as pessoas a terem uma vida melhor, mais plena e feliz. 

A PNL aborda os muitos níveis envolvidos no fato de ser humano. É um processo 

que desenvolve comportamentos de competência e flexibilidade, pensamento 

estratégico e uma compreensão dos processos mentais e cognitivos por trás do 

comportamento. A PNL fornece ferramentas para o desenvolvimento de estados de 

excelência individual.  

E também faz as pessoas compreenderem melhor a situação em que se encontram, 

e todos os processos de mudança pelos quais se tem que passar no caminho 

evolutivo. 

Com o tapping pode-se acessar as experiências internas das pessoas, dirigindo sua 

atenção para o que precisa ser mudado. E a PNL forma uma parceria ideal com o 

tapping porque ajuda a direcionar a atenção da pessoa para a parte da sua 

experiência interna onde pode-se trabalhar de maneira mais efetiva e focada, para 

resolução dos problemas. 

A combinação de PNL e EFT/tapping oferece um processo muito poderoso para a 

mudança e desenvolvimento. Um novo olhar sobre as crenças limitantes e de 

comportamentos, em conjunto com a ativação  energética dos meridianos, que 

promove a saúde, facilita  momentos de cura e mudanças, que vão muito além da 
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consciencia, proporcionando insights  e claridade que podem criar mudanças 

irreversíveis na vida das pessoas. 

 
 

6. Como usar o tapping: 

O tapping pode ser usado para qualquer coisa. Em primeiro lugar, deve-se identificar 

o problema a ser resolvido. Depois deve-se fazer uma análise da situação, e dar 

uma nota  para o que se está sentindo. Uma nota de 1 a 10, sendo 1 quando o 

problema/dor está bem fraco e 10 quando está no máximo suportável. 

Depois disso deve-se compor uma frase, que deve conter o problema que se quer 

lidar, e depois conter uma afirmação incondicional sobre a própria pessoa. 

Por exemplo, considerando-se que o problema seja ansiedade: 

-“Embora eu esteja sentindo muita ansiedade, eu me aceito e me amo profunda e 

completamente” 

Pode-se também ser bem específico sobre a situação: 

-“Embora eu esteja ansioso sobre essa entrevista para um novo emprego, eu me 

amo e me aceito profunda e completamente”. 

Na verdade, quanto mais específico se for, para montar a frase, maiores as chances 

de se chegar no real motivo do problema que se está passando. E também é muito 

importante identificar a emoção que está por trás de toda a situação, por que 

normalmente são as emoções não resolvidas que acabam causando várias doenças 

e problemas, físicos e emocionais. 

 

Tendo definido a frase, fazer  algumas rodadas de tapping, nos pontos especificos: 

-ponto do golpe de Karate 

-topo da cabeça 

-sobrancelhas 

-canto do olho 

-debaixo do olho 

-debaixo do nariz 

-queixo 

-colarinho 

-debaixo do braço 
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Conforme mostrados no desenho abaixo: 

 

 

 

 



10 
 

 
 

Depois de fazer algumas rodadas completas, deve-se avaliar novamente a emoção, 

de 1 a 10, para ver se houve alguma mudança. A partir daí pode-se continuar com o 

tapping, usando apenas algumas palavras chaves que lembrem a situação, sem 

necessidade de repetir a frase inteira, porém é muito importante usar palavras 

relacionadas com a emoção/situação, para manter o foco.  

Fazer quantas vezes forem necessárias para sentir uma melhora significativa! 

Alguns problemas vão desaparecer em pouco tempo, outros serão mais persistentes 

e exigirão mais dedicação, atenção e persistência. 

É importante não desanimar e manter o foco! Para quem tem dificuldade em 

identificar o ponto em que deve trabalhar, a especialista em EFT, LINDSAY KENNY, 

criou “A Árvore do Tapping”, que pode ser uma grande ferramenta para auxiliar 

aqueles que não conseguem enxergar de imediato a causa do problema. 
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A árvore do Tapping: Identificando os alvos 

Folhas: Sintomas/Efeitos colaterais, o que você pode ver, como por exemplo: vícios, 

distúrbios alimentares, problemas com o peso, hipertensão, dores, doenças, 

procrastinação, auto-sabotagem, asma, etc. 

Galhos: Emoções: por exemplo: culpa, remorso, vergonha, raiva, ressentimento, 

tristeza, medo, ansiedade, depressão, stress, etc. 

Tronco: Eventos/Acontecimentos, e que muitas vezes não se consegue relacionar 

com os sintomas, por exemplo: Pais ausentes ou abusivos, abandono, punição 

física, excesso de críticas, brigas/alcoolismo na família, traição, preconceitos, etc. 

Raízes: Crenças Limitantes, que muitas vezes não se tem consciência que se 

possui, e da influencia que elas exercem na vida de todos: “Eu não consigo fazer 

nada certo”, “Eu não estou seguro”, “Eu não valho nada”, “Eu não sou inteligente”, 

“Eu não sou capaz”, “Eu não vou conseguir”, etc. 

Com esta ilustração da árvore do Tapping fica mais fácil não apenas identificar as 

emoções que devem ser trabalhadas, mas também entender melhor o 

funcionamento do tapping, e porque é necessário trabalhar com as raízes do 

problema. Quando se trabalha com as raízes, ou seja, com as crenças limitantes que 

criaram os problemas, fica fácil curar os sintomas. Ao contrário, quando se tenta 

apenas curar os sintomas, pode-se ser bem sucedido por algum tempo, mas 

fatalmente outros sintomas surgirão, ou os mesmos voltarão depois de algum tempo. 

 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na experiência da autora deste artigo, quando começou a fazer o tapping para curar 

uma dor, que não sabia de onde vinha, à medida que ia fazendo o tapping e falando 

da dor, ela ia lembrando de emoções e sentimentos ligados à esta dor. Então foi só 

continuar praticando, com o foco nestes sentimentos e emoções que foram surgindo, 

para curar por completo a dor, e, o melhor, descobrir qual era a causa! 

Assim, pode-se concluir que, ao usar o tapping, além de sentir bem estar, e 

conseguir resolver uma grande variedade de problemas físicos e emocionais, 



12 
 

 
 

também se pode desenvolver novas maneiras de pensar e perceber o mundo, bem 

como tomar consciência do poder de cura existente no próprio corpo. 

O Tapping é uma prática que empodera as pessoas, porque coloca a sua própria 

cura, literalmente nas suas mãos – ou melhor, nas pontas dos seus dedos!  

E sem intermediários! 
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