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Seja bem-vindo à família TFT Brasil! 
 

 

 

Seja você um iniciante no caminho das psicologias energéticas ou alguém já 

com experiências com o TFT ou suas derivações, como a EFT, TAT, entre 

outras, tenho certeza de que irá se emocionar e aprender muitas coisas 

interessantes nesse último livro escrito pelo Dr. Roger Callahan, criador do TFT 

- Thought Field Therapy (Terapia do Campo do Pensamento). 
 

 

Ter conhecido e trabalhado diretamente com o Dr. Callahan foi uma grande 

honra para mim e é com saudades, mas também com muita alegria que 

compartilho esse material que eu traduzi para você! 
 

 

Desejo de coração que você também faça parte dessa corrente do bem e 

compartilhe com mais gente que possa precisar dessa ajuda tão preciosa e 

eficaz, seja através do livro físico ou da sua versão digital (para solicitá-la, 

basta acessar www.tftbrasil.com.br e informar o seu e-mail). 
 

 

Aproveito também para compartilhar com você essa linda homenagem da 

Joanne Callahan, viúva do Dr. Roger Callahan em um breve vídeo (para 

acessar, entre em  http://bit.ly/homenagemtft) 

 

Um grande abraço e boa leitura!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leandro Percário 

Fundador do Instituto TFT Brasil 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/
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Introdução 
 

Nos últimos 30 anos, uma técnica simples chamada TFT (Thought Field 

Therapy – Terapia do Campo do Pensamento) tem sido rapidamente 

incorporada com a função de curar emoções negativas, traumas e ansiedade – 

até mesmo doenças – para pessoas que estivessem desesperadas em retomar 

a normalidade de suas vidas. 

 

O que começou com uma simples terapia de tratamento que visava estimular o 

próprio sistema de cura do corpo, usando a identificação de um código básico, 

produzido por toques em pontos diferenciados do corpo – que utilizava o 

mesmo sistema que os acupunturistas chineses utilizavam – tem se tornado 

uma tendência aceita pela comunidade médica, psicólogos, praticantes da 

medicina alternativa e, até mesmo, no ramo militar. 
 

Milhares de pessoas tem se recuperado rapidamente de doenças 

preocupantes, como é o caso da insônia, gota e zumbido. Outras 

eliminaram stress, ansiedade e fobias, como o medo de falar em público e o 

medo de voar, tudo em questão de minutos, literalmente. Pessoas sofrendo 

risco de vida, por causa do câncer, reverteram completamente o quadro da 

doença. 
 

Centenas recuperaram suas vidas restringindo os apelos viciantes da nicotina, 

substâncias controladas e comportamentos obsessivos. E aqueles que sofriam 

as sequelas de traumas – guerra, estupro, lesão ou perda –, tiveram suas 

terríveis emoções e sentimentos algemados aos eventos que controlavam 

previamente suas vidas, por, talvez décadas, removidos instantaneamente. 
 

Entretanto, enquanto centenas de milhares de pessoas pelo mundo provaram 

que o TFT é a mais efetiva ferramenta válida para quem procura um tratamento 

rápido e que envolva a saúde física e psicológica ao mesmo tempo, 

surpreendentemente, milhões de consumidores continuam sofrendo de 

doença, stress, depressão e trauma, sem nunca ter nem ouvido falar em nossa 

prática. Isso, nós acreditamos, está prestes a acabar. 

 

Com as histórias neste livro, você, com seus próprios olhos, poderá observar 

como outras pessoas têm usado o TFT para acalmar instantaneamente o 

stress, eliminar medos e fobias e apagar o que as está impedindo de obter 

sucesso e começar o processo de cura, tanto psicologicamente, quanto 

fisicamente. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/
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Neste livro, você lerá histórias vindas de soldados, donas de casa, 

aposentados, professores, treinadores esportivos, médicos, veterinários e 

executivos de empresas. Será mostrado como o TFT pode ser usado com 

bebês, atletas, vítimas de bombardeamentos, refugiados de guerra, 

adolescentes, e, até mesmo, cavalos e cachorros. 
 

Celebrará lado a lado com vítimas de derrame, pacientes cardíacos, gestantes 

e crianças, compreendendo como elas alcançaram o alívio e a recuperação de 

suas doenças. 

 

E você vai ler histórias dos próprios praticantes do TFT que, todos os dias, 

tratam clientes com as mais diversas experiências. 

 

Talvez você veja um pouco da sua vida nesses relatos - uma desordem similar, 

ou um trauma passado, ou um comportamento compulsivo, que possa ser 

eliminado sem dor, com facilidade e rapidez pelo TFT. 

 

Como surgiu o TFT? 
 

Em 1979, estava atuando como um psicólogo licenciado e trabalhando 

especificamente com uma mãe jovem, de duas crianças, que morria de medo 

de água. De fato, a sua fobia era tão extrema que ela era impedida de manter 

suas tarefas mais básicas, caso envolvessem qualquer contato com a água ou 

com qualquer atividade que se parecesse com isto. 

 

Para a minha grande frustração, depois de um ano aplicando todos os 

métodos, minha paciente Mary não melhorou. Um dia, sentada perto da minha 

piscina, ela ficou enjoada só com a ideia de ter a água próxima a ela. 

 

Então, eu tive uma ideia. 

 

Lembrei sobre os métodos da acupuntura chinesa, que consistem em 

estimular a energia a fluir pelo corpo através do que chamamos "meridianos" 

do corpo, ou caminhos elétricos utilizados pelos chineses há pelo menos 5 mil 

anos e pedi a Mary para bater algumas vezes abaixo dos seus olhos - que eu 

sabia ser a localização do ponto inicial do meridiano do estômago. 

 

Após alguns segundos batendo, Mary exclamou, "Acabou!", e seguiu em linha 

reta em direção à piscina - curvando-se para baixo e levando com suas mãos 

um pouco de água no rosto. 

 

Com toda a franqueza, eu estava perplexo. 

http://www.tftbrasil.com.br/
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Assim, naquela noite, Mary decidiu testar sua cura a fundo, dirigindo até o 

oceano em meio a uma rara tempestade na Califórnia. Atravessando com 

dificuldade até a beira do mar e tomando cuidado para sair antes que a água 

atingisse seu ponto máximo. Ela estava completamente livre de medo. 

 

Compreendendo o que acabou de acontecer, eu comecei a me questionar o 

quanto uma técnica estranha como esta poderia trazer resultados, já que 

contrariava todas as minhas técnicas tradicionais e especialidades, além de 

contrariar todo o protocolo da terapia. 

 

Talvez o ato de dar pequenas “batidinhas” estivesse de alguma forma, 

influenciando o sistema fundamental de energia do corpo – reorganizando as 

respostas físicas e mentais da Mary para o seu medo de água (uma façanha 

que anos de terapia tradicional não conseguiu atingir). Ou, talvez, conforme os 

chineses usaram a acupuntura para esse ramo, essa técnica de dar 

“batidinhas” estivesse de alguma forma, desbloqueando o fluxo de calma e 

equilíbrio da energia – agindo como um sangue novo que atua de forma a 

desentupir artérias que estiveram bloqueadas anteriormente por uma 

variedade de causas. 

 

Percebendo que uma incrível descoberta fora confiada a mim, eu me 

comprometi a descobrir todas as razões ocultas para o funcionamento dessa 

técnica – e como ela poderia ser usada em muito mais pacientes, com o intuito 

de resolver muitos mais problemas. Eu logo descobri que alguns pacientes 

precisavam de uma série de pontos para fazer o tapping e que, dependendo do 

problema a ser tratada, uma sequência de tapping era mais eficiente do que 

outras. Em pouco tempo desenvolvi várias fórmulas de tratamento – não 

apenas para fobias variadas, mas para todos os tipos de distúrbios e condições 

aflitivas. Meus clientes estavam, não só recebendo um alívio mental e 

emocional, mas os seus corpos físicos estavam se curando também. 

 

E quando eu descobri que muitos clientes continuavam sofrendo efeitos - anos 

depois de haver ocorrido – dos traumas, lesões, dores emocionais ou dores 

físicas, porém que eles já tinham esquecido a origem, eu desenvolvi um 

método para diagnosticar esses distúrbios ocultos e criei uma sequência de 

tapping individualizada para a aflição física ou mental. 

 

Nesse período, eu conheci a Joanne, e, juntos, nós continuamos a criar e 

desenvolver o poder de cura do TFT. Logo, descobrimos o papel que as 

“toxinas para a energia do indivíduo” (TEI) desempenhavam ao causar 

doenças e impedir que uma cura acontecesse – comidas, produtos e 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/
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medicamentos que causavam uma reação tóxica no indivíduo. Desta forma, 

nós criamos um tratamento para neutralizar essas toxinas. 

 

O TFT obteve resultados sem paralelos e com alta previsibilidade, muitas 

vezes com alívio imediato – assim como no caso de traumas e fobias – ou, 

pelo menos, com evidência imediata de que a cura física começou. 

 

Um Tratamento Reconhecido que Agora se Torna 

Fundamental 
 

É claro que resultados como esses começaram a chamar atenção da 

comunidade científica – especialmente quando se tornou evidente que o TFT 

poderia mudar a prática da medicina, como também mudar vidas. Conforme 

desenvolvíamos tratamentos com tapping para doenças complexas e 

condições adversas, passamos a organizar os dados em um protocolo de 

tratamento que nós chamamos de Thought Field Therapy, em paralelo, outros 

pesquisadores continuavam a estudar o TFT e sua eficácia. Entretanto, 

nenhum outro estudo estabeleceu o TFT, como um tratamento que valesse a 

atenção, os estudos de outros pesquisadores se voltavam muito mais sobre a 

cura de stress pós-traumático – ou TEPT1 – com seus horríveis sintomas 

que englobam: pesadelos, flashbacks, fobias e comportamentos 

descontrolados. 

 

Em seus primeiros contatos com o estudo, os professores da Universidade 

do Estado da Flórida, Charles Figley2 e Joyce Carbonell se comprometeram 

em encontrar a cura para o TEPT em três anos, através de investigações no 

“ingrediente ativo”, comumente utilizado para tratar a doença. O Comitê 

Científico Consultivo Internacional de Traumatologia Clínica foi solicitado para 

realizar um estudo com diferentes modalidades de tratamento: Thought Field 

Therapy (TFT - Terapia do Campo do Pensamento), Trauma Incident 

Reduction (Redução do Incidente do Trauma), Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (EMDR – Movimentos Oculares para Dessensibilização e 

Reprocessamento), e VKD (uma forma de combinar a programação 

neolinguística). Cada equipe ficou oito dias tratando entre 8 a 16 pacientes. E 

quais foram os resultados? 

 

Na conclusão do estudo, o pesquisador líder Dr. Charles Figley escreveu: 

“Nossa busca para uma possível cura para o TEPT e doenças relacionadas à 

                                                           
1 TEPT é um distúrbio de ansiedade, com sintomas complexos e prolongados causados por um trauma – 

um evento ou situação que cause grande stress ou perturbação. 
2 Charles R. Figley foi professor e diretor do Interdivisional PhD Program in Family Therapy na 

Universidade do Estado da Flórida, na ocasião. 

http://www.tftbrasil.com.br/
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ansiedade, lida com investigações de todos os tipos de terapias tradicionais. 

Das nossas descobertas preliminares, o TFT parece ser a cura. Parabenizo 

pela tão grande contribuição para a humanidade”. 

 

Ressalta-se que os resultados encontrados se mantiveram, quando os 

pacientes foram testados novamente, mais de seis meses depois do 

tratamento. 

 

Um Tratamento Rápido, Eficiente e Indolor 
 

Essas informações não nos surpreendem, já que já conhecemos por décadas 

que o TFT é um método eficiente, rápido e indolor, para eliminar as 

consequências emocionais do trauma.  

De fato, nós participamos rotineiramente em ambos os meios de pesquisas, 

formal e informal, por que sabemos que o TFT vai atuar de forma confiável no 

ambiente clínico. 

 

Como nós sabemos? 

 

No início, quando nós estávamos começando a desenvolver o TFT e antes de 

usá-lo em nossa prática, nossos resultados eram similares aos que outros 

terapeutas estavam alcançando com as práticas terapêuticas já estabelecidas. 

De fato, Roger estava constantemente frustrado com o seu percentual baixo de 

pacientes curados – e se recusava a aceitar a norma padrão de apenas 6% a 

8% de pacientes realmente beneficiados pelo tratamento. 

 

Conforme começamos a utilizar o TFT pudemos tratar pacientes com 

segurança, sem temer a falta de resultados ou um retorno tardio dessa doença. 

E mesmo que hoje os estudos digam que o TFT é, ao mesmo tempo, formal 

e informal, as pesquisas comprovam que ele funciona. E, melhor ainda, não faz 

mal. 

 

Agora, três décadas de pesquisas depois – e 30 anos de testes em campo com 

pessoas físicas – nós refinamos e aprimoramos as sequências de tappings 

para que, então, o TFT produza, agora, resultados inigualáveis e quase 

instantâneos. Ao longo do caminho, nós ensinamos milhares de doutores na 

área médica, praticantes da medicina alternativa, terapeutas, trabalhadores do 

setor social, profissionais religiosos, leigos, quiropratas, conselheiros escolares, 

auxiliares de trabalho, socorristas e outros profissionais, a utilizar do TFT em 

seus trabalhos. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/
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Esse livro é uma compilação das histórias destes profissionais, resultados de 

clientes e experiências. Algumas são fascinantes. Outras são emotivas. Outras 

ainda vão te surpreender na cura quase miraculosa que o TFT realiza todos os 

dias. 

 

Mesmo as Pessoas Comuns Podem Aprender as 

Noções Básicas 
 

Talvez as histórias mais importantes desse livro venham de pessoas que 

decidiram que são responsáveis sobre sua própria saúde e bem-estar e que 

procuraram melhorá-las com o TFT. Enquanto dar pequenas “batidinhas” 

nunca foi um substituto de cuidados médicos, cirurgias críticas ou outros 

tratamentos, nosso tratamento vai deixá-lo abismado com o que podemos fazer 

- mesmo depois do cuidado médico tradicional ter desistido de achar a cura 

para as causas que afligem o indivíduo. Conforme o exercício médico 

incorpora, gradualmente, o TFT como um tratamento principal, centenas de 

profissionais de ponta estão provando a sua efetividade, em sua medicina local 

e clínicas de terapia. 

 

Mas, interessantemente, o TFT também funciona nos simples incômodos, já 

que, todos os dias, pessoas usam as sequências de tappings iniciais, depois 

de terem aprendido pela primeira vez. 

 

Em um estudo improvisado sobre a nossa terapia - ao vivo com milhares de 

ouvintes da rádio- Roger apareceu em aproximadamente 12 “talk shows” e 

tratou 68 ouvintes aleatórios, com vários distúrbios. Somente dois ouvintes não 

foram ajudados. Entretanto, nove anos depois, um praticante do TFT, com 

somente um ano de treinamento, começou a repetir o estudo tratando os 

ouvintes da rádio por meio do Voice Technology (Tecnologia de Voz), 

diagnosticando sequências de tappings para vários problemas. Após 36 shows 

na rádio, ele tratou 68 pessoas pelo telefone - o mesmo número que Roger – 

e, com sucesso, pois conseguiu bons resultados em 66 destes. 

 

Está claro que o TFT funciona - até para pessoas que tenham um conjunto de 

treinamento básico na técnica, e até para ouvintes de rádio que 

aprenderam pela primeira vez (por telefone!), como aplicar o tratamento neles 

mesmos. Conforme você lerá nas histórias seguintes, muitos outros resultados 

são alcançados por pessoas que, simplesmente, leram nossos livros, 

participaram das tele aulas ou foram em um de nossos workshops ao vivo. Nós 

esperamos que você encontre, nas páginas deste livro, um novo estilo de vida 

saudável, livre de doenças, e um futuro melhor, que você procura. 
 

http://www.tftbrasil.com.br/
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Adentrando a Fonte de Toda Cura com o 
Tapping 
 

Conforme você ler as histórias desse livro, você descobrirá um novo 

vocabulário de termos e técnicas que se tornarão mais e mais familiares, 

enquanto você experimentará o TFT em você mesmo e começará a 

incorporá-lo ao seu estilo de vida saudável. 
 
Mas para te dar o entendimento sobre esses termos - e do tratamento em 

si - esse capítulo introduzirá como os tappings funcionam. É claro que nossos 

outros livros e produtos para treino tem muito mais informações detalhadas de 

como fazer o tapping para um caso especifico, mas esse capítulo introduzirá 

você para a ciência por trás dos tappings, e explicará por que este é um 

tratamento tão eficiente. 

 

O Corpo Humano Tem Seu Próprio Sistema Elétrico 
 

Durante décadas, cientistas têm conhecimento de que o corpo humano possui 

- em conjunto com o sistema circulatório, nervoso, digestivo e outros sistemas - 

um sistema elétrico, que ajuda o corpo a funcionar por meio do carregamento 

de impulsos elétricos e informação para as células, tecidos e órgãos. Dr. Bjorn 

Nordenstorm, da Suíça, documentou cientificamente a existência de circuitos 

elétricos no corpo há mais de 20 anos. Na verdade, a introdução deste livro 

inovador no assunto, diz que o sistema circulatório elétrico do corpo não é 

tão complexo quanto a circulação do corpo, mas que esse sistema elétrico 

também intervém em toda a atividade fisiológica - a qual inclui todas as 

funções do corpo, desde o metabolismo, à digestão, à respiração, à 

reprodução e tudo mais que faz o nosso corpo funcionar. 

 

Como um computador, nosso corpo também precisa de eletricidade e 

informação para funcionar apropriadamente. Para fazer este trabalho, o 

sistema elétrico do seu corpo foi feito de uma enorme rede de meridianos 

principais de energia, pequenas linhas subsidiárias e estações individuais de 

transferências, que carregam energia elétrica e informações - como emoções, 

sentimentos, células de memória e outros tipos de impulsos carregados 

eletricamente. 

 

O nosso sistema de energia corporal também intervém e controla os 

causadores de energias negativas. É claro que a medicina ocidental apenas 

recentemente reconheceu e entendeu a importância desse sistema. 

Enquanto que os médicos chineses sabem sobre isso a mais de 5.000 
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anos. De fato, eles mapearam esse sistema principal de passagem de energia 

e estabeleceram pontos de acupuntura ao longo desses caminhos, para 

desbloquear o fluído de energia natural e curadora. 

 

O Thought Field Therapy ou “tapping” usa os mesmos meridianos ou 

”caminhos de energia” para corrigir informações prejudiciais – isso é os 

causadores dos distúrbios emocionais que perturbam o equilíbrio elétrico do 

corpo. 

 

Sintonizando o Campo de Pensamento 
 
Emoções negativas, como raiva e culpa, são sentimentos que permanecem 

depois de um evento traumático, e até mesmo reações adversas a substâncias 

tóxicas, podem criar distúrbios, ou bloqueios, ao longo dos caminhos de 

energia chamados meridianos. 

 

O simples ato de pensar sobre um evento passado e traumático ou recordar de 

uma possível doença, ativa o sistema elétrico e é crucial que tratamento com o 

Thought Field Therapy seja feito nesse momento. Lembram-se quando nós 

falamos que um campo de força de energia no seu corpo poderia levar 

pensamentos e informações? Quando você “sintoniza um campo de 

pensamento” você está permitindo, aos caminhos de energia do corpo, a 

chamarem todas as emoções, sentimentos e outras informações associadas ao 

problema, para serem impactadas durante o tratamento. Nós comparamos 

esse processo com o de ligar o rádio do seu carro. Se você sintonizou com 

uma estação diferente da que você deseja ouvir, você terá músicas, notícias, 

conversas e informações completamente diferentes das que você está 

procurando. 

 

Uma vez que você sintoniza o pensamento a ser tratado, em sua mente, você 

irá determinar o seu nível de desconforto, ou sofrimento, ao pensar no 

problema. Isso criará um número de referência para você (ou para o seu 

terapeuta de TFT) para julgar se o seu sofrimento estará diminuindo após 

alguns poucos minutos. 

 

Nós chamamos esse número de Subjective Units of Distress – ou SUD – 

(Unidades Subjetivas de Sofrimento) um termo que você verá neste livro 

recorrentemente, conforme os profissionais versem sobre as seções de 

tratamento de seus clientes. 

 

A sua aflição é extrema ou mais tênue? 

http://www.tftbrasil.com.br/
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Você irá querer avaliar o seu nível de aflição neste momento, usando a escala 

SUD. Nesta escala, 10 é o máximo de sofrimento que você poderia sentir, e 1 

indica absolutamente nenhum traço de transtorno. 

 

Pensar sobre o problema é realmente necessário? 

 

Sim! Nós descobrimos que a mente precisa ser sintonizada quanto ao 

problema a ser tratado para que haja uma cura efetiva. 

 

Psicólogos clínicos sabem há muito tempo que pensamentos sobre traumas 

passados ou distúrbios decorrentes geralmente tem um efeito profundo sobre o 

estado emocional da pessoa. Entretanto, apesar de que você provavelmente 

irá experimentar ansiedade ou outra emoção com esses pensamentos, essa 

prática continua a ser um importante elemento da cura. E se você está em uma 

situação de sofrimento – como uma doença ou abstinência de um vício - sua 

mente é automaticamente sintonizada ao problema, fazendo com que nenhum 

esforço especial precise ser feito. 

 

Sequência de Tapping para Problemas Diversos 
 

Uma vez que você tenha o pensamento concentrado em sua mente, é hora de 

começar o tapping. 

 

Nos últimos 30 anos, conforme nós desenvolvemos as várias sequências de 

tapping para problemas diversos, nós identificamos um punhado de pontos 

do corpo que fazem parte das mais comuns sequências de tapping. Esses são 

pontos ao longo dos caminhos de energia do corpo (meridianos), que 

acessam o sistema e corrigem a informação nele. 

 

O que o tapping faz? 

 

Nós acreditamos que ele promove uma fonte externa de informação, onde é 

formada uma energia codificada, que – quando feita corretamente, no local 

certo, na ordem específica, com a mente sintonizada com o problema a ser 

tratado - equilibra a própria energia e remove os bloqueios em caminhos 

específicos de energia no corpo, que está sofrendo por uma deficiência ou por 

um desequilíbrio. 

 

Dê uma olhada nas fotos da face e das mãos na próxima página para ver os 

pontos de tapping identificados no diagrama. 
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Sequências de tratamento envolvem fazer o tapping nos pontos em uma ordem 

pré-determinada, firme o suficiente para colocar energia dentro do seu sistema, 

mas não tão forte a ponto de machucar. Normalmente você dará 5 batidinhas 

em cada ponto. Em algumas circunstâncias, você dará cerca de 50 batidinhas 

num mesmo ponto, dependendo do problema ou do bloqueio de energia 

envolvido. 

 

Cada tapping vai estimular um ponto especificamente definido ao longo de um 

dos caminhos de energia do corpo – introduzindo energia externa e 

transformando essa energia em pulsos elétricos que tem um impacto direto e 

positivo no campo do pensamento que você mantém sintonizado durante o 

tratamento. 

 

Como é um tratamento por tapping? 

 

Dê uma olhada na sequência abaixo para o tratamento de um trauma. (Você 

pode assistir aos vídeos de tratamentos para diversos outros tipos de 

problemas em nosso site). Além disso, nossos outros livros e cursos de 

formação oficiais ensinam procedimentos de tapping como esse, para 

tratamentos de casos mais complexos. 

 

Passos para Tratamento de TFT para Trauma 
 

Quando você fizer este tratamento, lembre-se de dar batidinhas firmes o 

suficiente para colocar energia dentro do seu corpo, mas sem machucar ou 

ferir a si mesmo. Consulte o diagrama anterior para os locais exatos dos 

pontos de tratamento. Essa simples sequência de tapping dada aqui é a única 

que a maioria das pessoas necessita para tratar um trauma. Entretanto, se o 

seu episódio traumático combina o trauma com raiva, cólera ou culpa, ele não 

será resolvido com esse tratamento, os nossos vídeos online irão conduzi-lo 

para pontos adicionais de tratamento para curar essas emoções adicionais. 

 

1. Pense sobre o evento traumático e meça o grau de sofrimento que estiver 

sentindo, neste exato momento, enquanto estiver pensando sobre isso, numa 

escala de um a dez, no qual “1” significa que você está livre de qualquer traço 

de sofrimento, e “10” seria o maior sofrimento que você poderia sentir. 

 

Lembre-se que não é necessário que você tente se aborrecer mais do que 

você já estiver, visto que esse tratamento não requer que você reviva o seu 

sofrimento de modo doloroso. Continue a pensar sobre o evento enquanto 

realiza os próximos passos abaixo. 
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2. Usando dois dedos, faça cinco tappings (batidinhas) no início da 

sobrancelha, acima da base do nariz. 

 

3. Bata cinco vezes abaixo do olho, cerca de 2,5 cm abaixo da parte inferior 

do globo ocular, na parte inferior central do osso zigomático (maçã do rosto), 

no alto da bochecha. 

 

4. Bata no ponto abaixo da axila, cinco vezes. Este ponto é cerca de dez 

centímetros diretamente abaixo da axila, no mesmo nível dos mamilos do 

homem ou na alça do sutiã, no caso das mulheres. 

 

5. Encontre o próximo ponto, chamado ponto da clavícula. Pegue dois dedos 

de qualquer uma das mãos e escorregue eles do centro da garganta para o 

centro de encaixe entre as clavículas, mais ou menos onde um homem 

amarraria sua gravata. Deste ponto, mova 2,5 cm para baixo e então vá para a 

direita 2,5 cm. Bata neste ponto cinco vezes. 

 

6. Agora faça os nove tratamentos “gama”. Para localizar o ponto gama, 

feche uma das mãos e olhe para as costas da mão. Isso faz salientar os 

nós dos dedos. Coloque o dedo indicador da sua outra mão, na depressão 

formada entre o seu dedinho e o seu dedo anular. Desça o seu dedo indicador 

cerca de 2 cm, na direção do seu pulso. Este é o “ponto gama”. Bata 

neste ponto continuamente enquanto você passa pelos nove procedimentos 

abaixo: 

 

1. Mantenha os seus olhos abertos. 

2. Feche os seus olhos. 

3. Abra os seus olhos e olhe para baixo e para esquerda. 

4. Olhe para baixo e para a direita. 

5. Gire seus olhos em um círculo, em uma direção. 

6. Gire seus olhos em um círculo, na direção oposta. 

7. Cantarole uma melodia em qualquer tom (mais de uma nota). 

8. Conte, em voz alta, de um até cinco. 

9. Cantarole uma melodia de novo. 

 

Este procedimento pode parecer estranho, porém as várias posições do olho 

servem para influenciar as áreas do cérebro relacionadas com o problema em 

questão. Somando a isso, cantarolando e contando alternadamente, 

estimulam-se os lados direito e esquerdo do cérebro. 
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Lembre-se de continuamente fazer o tapping no ponto gama enquanto fizer os 

nove passos do gama 9. Se você tem alguma limitação que impede que você 

realize algum desses movimentos com os olhos (como, por exemplo, 

cegueira), isso não é um problema, você pode apenas imaginar que está 

fazendo os movimentos dos olhos enquanto faz as batidinhas no ponto 

gama.  

 

Se você está em um ambiente público, onde é inconveniente cantarolar e 

contar em voz alta, você pode imaginar o cantarolar e contar e isso funcionará 

tão bem quanto a sequência original. 

 

7. Agora repita os passos 2 ao 5: Faça o tapping no ponto do início da 

sobrancelha (passo 2); abaixo do olho (passo 3); abaixo da axila (passo 4) e no 

ponto da clavícula (passo 5). 

 

8. Meça o grau de sofrimento, de novo, numa escala de 1 a 10. Lembre-se de 

que quando você quantifica o seu sofrimento, você deve medi-lo em 

relação a como você está se sentindo naquele exato momento, não como 

você pensa que vai se sentir no futuro. Neste ponto, você notará alguma 

dessas três coisas: 

 

a) Seu sofrimento estará em “1” (completamente eliminado) ou em “2” (apenas 

um pequeno vestígio dele sobrando). Neste caso, termine o tratamento 

fazendo a técnica do rolar dos olhos do chão ao teto. Para fazer isso, bata no 

ponto gama (o mesmo ponto descrito no passo 6) e, com a sua cabeça parada, 

aponte os olhos para baixo, no chão. Devagar e progressivamente (levando por 

volta de 6 a 7 segundos), mova os olhos do chão em direção ao teto. Este 

tratamento vai, normalmente, trazê-lo de “2” para “1”- ou estabilizar o seu “1”, 

deixando-o completamente livre do seu sofrimento. 

 

b) Se o SUD tiver caído dois pontos, mas ainda não alcançou “2” ou 

menos, repita o tratamento (passos 1-9). 

 

c) Se houve uma mudança de apenas um ponto (se você mediu o seu 

sofrimento como “7” ou mais), ou se você não vivenciou nenhuma mudança, 

faça o tratamento para corrigir a reversão psicológica (veja mais sobre isso 

adiante no livro). Faça o tapping na borda externa lateral da sua mão, mais ou 

menos no meio do caminho entre o pulso e a base do seu dedinho. Este é o 

mesmo ponto de impacto se você fosse aplicar o “golpe do karatê”. Depois de 

bater na lateral da sua mão, repita os passos 1-7 acima. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
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9. Caso o seu grau de sofrimento continue a cair dois pontos de uma taxa de 

“7” ou maior; ou um ponto de uma taxa abaixo de “7”, continue a repetir o 

tratamento até zerar. Se, de qualquer ponto, o número que você tiver não 

abaixar (Na primeira rodada você baixou de “7” para “4”, mas, quando você 

repetiu o tratamento, você continuou com “4”), bata no “ponto do karatê”, 

descrito no passo 8, para corrigir uma mini reversão psicológica e então repita 

o tratamento (passos 1-9). 

 

UAU, Essa Foi Fácil! 
 

Como você pode ver na sequência acima, o procedimento de tapping do TFT é 

relativamente fácil. Não envolve agulhas invasivas ou outros instrumentos, não 

necessita de visitas ao consultório ou testes embaraçosos – e é rápido de ser 

auto-aplicado (ou de aplicar em outra pessoa incapaz de fazer em si mesma).  

 

Assim como você irá descobrir, as sequências padrão de tapping que nós 

desenvolvemos e aprimoramos ao longo dos últimos 30 anos, funcionaram 

bem para a maioria das pessoas. Ocasionalmente, um profissional do TFT 

precisa diagnosticar uma sequência específica de tapping para um problema 

específico. 

 

Passo 10: Corrigindo a Reversão Psicológica 
 

Alguma vez você já percebeu estar especialmente hostil, negativo e 

desagradável e você não sabe por quê? Nos esportes, você já experimentou 

uma crise, quando o seu corpo e mente, não importa o quanto você tente, 

simplesmente parecem não funcionar direito? Você já sofreu um estado de 

negativismo, derrotismo, hostilidade, desespero, desamparo, sendo super 

crítico, tendendo a ver nada além do lado negro das coisas, ou uma obsessão 

com os aspectos negativos da vida? 

 

Embora você possa estar ciente desses sentimentos, você talvez se sinta 

incapaz de parar com esse comportamento. Pode até parecer que a sua força 

de vontade esteja suspensa. Por que não importa o quanto você saiba que o 

que você está fazendo é estúpido e autodestrutivo, você parece estar 

temporariamente impossibilitado de fazer qualquer coisa sobre isso. 

 

Este comportamento misterioso é chamado de Reversão Psicológica. E, às 

vezes, embora a natureza possa preferir simplesmente curar ou eliminar a 

doença ou distúrbio que você também está sofrendo, a reversão psicológica 

surge para atrapalhar. Uma condição que melhoraria normalmente, 
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simplesmente não melhora. Infelizmente, a presença da reversão psicológica 

não apenas bloqueia a cura natural. Ela bloqueia e impede o tratamento de 

ser efetivo – quer o tratamento seja o TFT, cirurgia, terapia física, medicação 

ou outras medidas. De fato, fica realmente impossível você melhorar. 

A reversão psicológica que impede a melhora pode ser classificada como: 

específica (afetando apenas algumas áreas da sua vida) ou pode ser massiva 

(afetando a maioria das áreas da sua vida de uma forma negativa). 

 

Interessantemente, nós descobrimos que muitos empreendedores de sucesso 

foram impedidos de conquistar sucessos posteriores maiores, por problemas 

de reversão psicológica. Não é um medo de ter sucesso, como é muito 

difundido, mas, quase sempre, é uma barreira psicológica que cresce conforme 

o empreendimento aumenta. Quase como a barreira do som que os aviões 

supersônicos encontram, a reversão psicológica os mantém presos. E quando 

nos referimos ao vício, nós percebemos que a incidência da reversão 

psicológica é maior nos viciados do que em qualquer outro grupo. 

 

A correção para Reversão Psicológica, por outro lado, inicia e desencadeia 

a cura natural e o processo de recuperação, e permite que todos os tipos de 

tratamento possam funcionar. O passo 9 no tratamento do trauma acima, 

portanto, não é parte do tratamento de trauma em si mesmo, mas meramente 

uma correção da reversão psicológica que permitirá que o tratamento do 

trauma funcione. 

 

Observações, repetidas em milhares de instâncias, nos mostram que os efeitos 

resultantes da reversão psicológica são regulares, legítimos, e previsíveis - e 

possuem muitas relações como as leis da física ou química. É por isso que 

nós, rotineiramente, incluímos a correção para reversão psicológica em cada 

sequência de tapping para todo tipo de aflição. Simplesmente não faria 

sentido aplicar um tratamento, quando o sucesso poderia estar bloqueado 

pelo fenômeno da reversão. 

 

Sobre os Profissionais de TFT que Você Irá 

Conhecer Nessas Histórias 
 

Muitas pessoas descobriram, depois de encontrar alívio com o TFT, que 

gostariam de fazer um treinamento mais aprofundado e aplicar o tapping em 

muito mais áreas de suas vidas. Dezenas de treinamentos sobre o TFT são 

desenvolvidos todos os anos em diversas partes do mundo, conduzidos por nós 

e por nossos instrutores autorizados. 
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Você sente a necessidade de visitar um profissional para lhe ajudar com 

situações complexas que você está vivendo? Então você ficará feliz em 

conhecer os terapeutas, doutores, conselheiros, e outros profissionais que 

decidiram fazer o TFT uma parte ativa de suas práticas. Nessas histórias que 

você lerá nos próximos doze capítulos, você conhecerá muito desses 

profissionais, conhecerá como eles trabalharam com seus clientes e como eles 

obtiveram resultados miraculosos.  

 

Você encontrará uma relação deles – em cidades ao redor do mundo – no 

nosso site: www.rogercallahan.com/pathways (para assistência no Brasil, 

acesse www.tftbrasil.com.br). 

 

Muitos fizeram os treinamentos mais avançados de TFT, e podem diagnosticar 

sequências específicas para os problemas mais complexos que você estiver 

passando. 
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Capítulo Um 
 
 
Usando o Tapping para Afastar o Medo, a 
Ansiedade e o Stress 
 
 
De acordo com Jerrold S. Greenberg – professor de saúde pública na 

Universidade de Maryland e o autor de Comprehensive Stress Management – 

as pesquisas médicas demonstram que 95% de toda doença e enfermidade 

são causadas pelo stress. 
 
Mas o que é o stress, mesmo? 
 
Para a maioria das pessoas, stress é um mau dia no escritório, uma briga com 

o seu parceiro, um adolescente fora de controle, um trânsito engarrafado para 

voltar para casa, uma turbulência financeira - mais uma quantidade inumerável 

de outras complicações emocionais que sobrecarregam nossos nervos. 
 

Mas enquanto esses tipos de stresss são reais e óbvios para todo mundo, 

outras fontes sobre o stress não são tão óbvias – ou, mesmo, baseadas na 

realidade. Medo, ansiedade, tagarelice mental, desastre antecipatório, 

preocupação extrema e outras ansiedades constantes e generalizadas podem 

ser até mesmo mais prejudiciais ao corpo, do que um incidente que cause 

stress uma única vez ao indivíduo. 
 
Por que? 
 
Porque quando o corpo se sente estressado, independentemente do motivo, 

isso dispara uma resposta instintiva de “luta ou fuga” que é aquele mecanismo 

automático que ajuda os humanos a escapar de problemas reais. Milhões de 

anos atrás, essa resposta aguda ao stress ajudou-nos a escapar dos tigres 

dentes de sabre; hoje, isso funciona da mesma forma, para nos ajudar a 

encarar situações menos ameaçadoras de nossas vidas. 
 
Quando a resposta de “luta ou fuga" é ativada, os batimentos cardíacos e a 

respiração aumentam, o sangue é retirado das atividades não essenciais 

(como a digestão) e direcionado para dentro dos músculos para nos preparar 

para fugir – e os hormônios, como a adrenalina e o cortisol, inundam nosso 

corpo, preparando-o para uma reação física. Nós nos tornamos mais alertas e 

hipersensíveis ao nosso ambiente. Nós podemos até imaginar outras 

potenciais ameaças que não estavam lá antes. Um círculo vicioso pode se 

formar quando vimos tudo através desse filtro de perigo. O medo pode se 

tornar nossa companhia constante. 
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E com medo e ansiedade constantes, o mecanismo de “luta ou fuga" é ativado 

repetitivamente - seguido da aceleração do coração, do sistema respiratório, do 

sistema nervoso e dos hormônios. Infelizmente, como parte da resposta ao 

stress crônico, o corpo também desliga suas funções repetitivamente – como a 

reparação das células, digestão, tratamento dos dejetos, e eliminação de 

toxinas. 
 
Não é de se admirar que, nesse estado de “desligamento”, distúrbios e 
doenças tenham a oportunidade de se formar? 
 
Evidências médicas esmagadoras mostram que existe um perigo acumulativo 

para o stress e ansiedade repetitivos e constantes. Hiperexcitação do sistema 

nervoso podem levar a dores de cabeça, diabetes, doenças do coração, 

disfunções sexuais e câncer – enquanto os acúmulos de hormônios do stress 

no corpo podem causar síndromes de fadiga crônica, depressão, alergias e, 

aproximadamente, cem diferentes doenças autoimunes que vão desde a asma 

até a eczema e a colite ulcerosa. 
 
Para eliminar o stress oculto que causa a reação de “luta ou fuga", o Thought 

Field Therapy (Terapia do Campo de Pensamento) ajuda a reduzir a incidência 

de doenças. Desde a ansiedade suave, até ataques de pânico e problemas 

físicos e mentais mais complexos, causados pelo stress, o TFT está mudando 

as vidas de pessoas medrosas, ansiosas e oprimidas. 
 
Essas histórias são uma inspiração e fontes de esperança para qualquer um 

que sofra dos efeitos diários do stress. Vamos dar uma olhada em algumas 

delas. 
 
 
 

     Minha Vida Mudou Com o TFT 
 
 
Às vezes é difícil de lembrar como era a minha vida antes do TFT. Quando eu 

penso no passado, é quase como se eu fosse uma pessoa diferente. Eu 

estava constantemente aflita com 
 
Pânico agudo e ansiedade                   Fobias múltiplas 
Pressão sanguínea alta                        Hormônios em desordem  
Nervosa diariamente                             Dor constante no peito  
Acima do peso                                      Tumores múltiplos 
 
Eu não tinha uma vida. Eu não podia viajar para lugar algum. E mesmo as 

simples tarefas, como ir à mercearia, se transformava num pesadelo. A maioria 

das noites eu não conseguia dormir e tinha medo – com o meu maxilar cerrado 

e os meus dentes cerrados. 
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Meu medo extremo de médicos e dentistas não permitia que eu cuidasse da 

minha saúde. De fato, eu sofria de doenças constantes. 

 
Minha única salvação era a comida, então eu comia por qualquer razão 

conhecida: Comer porque é tarde da noite, por causa da televisão, por estar 

sozinha, por estar assustada, por estar financeiramente quebrada, por estar 

oprimida – e a lista continua. Eu engordei e estava cheia de toxinas. 

Qualquer tipo de química – quer a medicação, quer os produtos de limpeza 

de casa, até mesmo se eu levasse as roupas para a lavanderia – iriam me 

desencadear um ataque de pânico, me fazendo ofegar e me tremer inteira. 

 
Mais do que qualquer coisa, eu só queria ser normal, só queria poder fazer as 

mesmas coisas que todo mundo faz. Eu queria tomar um avião, dirigir, 

encontrar os amigos para um almoço, dormir à noite. 

 
Então, eu conheci o TFT. As mudanças na minha vida foram tão 

extraordinárias que – até hoje – eu continuo não podendo expressar 

suficientemente toda a gratidão que eu sinto, por tudo que esta incrível terapia 

me deu. 

 
Meus ataques de pânico foram embora junto com as minhas fobias – para 

nunca mais retornarem. É simplesmente maravilhoso estar livre daquele 

peso. Minha saúde é fantástica. Na verdade, é a melhor fase da minha vida. 

Eu raramente fico doente ou pego uma gripe. Eu perdi 35 quilos e eu não 

preciso mais comer pra liberar a minha ansiedade. 

 
Meu medo em lidar com as interações simples da vida foi embora também. Eu 

agora converso com as pessoas abertamente e desfruto verdadeiramente de 

ser eu mesma. Eu fiquei tão impressionada com meus próprios resultados, que 

resolvi até mesmo ir estudar e me tornei uma terapeuta de TFT, e eu tenho 

ajudado centenas de pessoas ao longo dos anos a encontrar o caminho de 

volta para a saúde com esta simples técnica. 

                               – Karen Piccinotti 

 
*** 

 
Preocupação excessiva, ansiedade e ataques de pânico generalizado podem 

limitar a sua vida e causar outros distúrbios relacionados ao stress. Às vezes 

uma toxina é a culpada por esses ataques. Outras vezes, é algo do nosso 

passado que causa medo, ansiedade e pânico.  

 

Na próxima história será relatado um caso de uma mulher que estava 

enfrentando dificuldades na vida - sofrendo ataques de pânico, chegando ao 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/


30 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

ponto de ter desmaios – ela usou o TFT para, finalmente, resgatar o seu 

passado e retomar as suas atividades do cotidiano. 

 

 
   

    Livre do Pânico e Vivendo Plenamente 
 
 
Depois de vivenciar um tremendo trauma na minha vida, eu, eventualmente, 

estava sofrendo terríveis ataques de pânico. Desde 1998, eu não conseguia 

ficar na fila do banco ou do supermercado sem sentir pânico, chegando até ao 

ponto de desmaiar. Eu entrava em pânico só de pensar em pegar um trem ou 

um ônibus – me sentindo presa pela pressão de todas aquelas pessoas. 

 
Eu raramente compartilhava a minha dor com alguém, mas um dia, uma cliente 

minha do salão de cabeleireiro me deu um voucher para um psicólogo que 

conduzia sessões de TFT pelo telefone. Uma mensagem no voucher dizia 

que isso iria mudar a minha vida. No momento, pensei, bem que isso poderia 

ser verdade! 

 
Eu me lembro de me sentir estranha falando ao telefone e dando batidinhas 

em mim. Eu não consigo trazer à tona os meus sentimentos interiores, eu 

refletia. Assumindo, brevemente, que isso nunca poderia funcionar, eu terminei 

a minha sessão por telefone e fui tomar um pouco de ar. Eu sentia meu corpo 

muito relaxado e tranquilo! 

 
Dois dias depois, eu fui ao banco – esperando aquele sentimento familiar de 

pavor. Maravilhada, eu não senti nada além de calma. Durante seis anos livre 

do pânico, o TFT mudou a minha vida. 

 

Mas, para mim, o trauma que originou os meus ataques de pânico voltou com 

toda força quando eu sofri um aborto espontâneo, e um tempo depois fui 

diagnosticada com câncer cervical durante outra gravidez – eventualmente 

nesse período perdi meus sonhos de ter filhos novamente. Meu pai cometeu 

suicídio. Então, quando a minha madrasta morreu tragicamente, eu me 

encontrei perto de surtar e de entrar de novo no estado de pânico. 

 
Devido ao TFT ter promovido o meu alívio durante esses seis anos, eu 

telefonei para o mesmo profissional de TFT que me atendera previamente e – 

de novo – o TFT salvou a minha vida. 

 

Mesmo hoje, o TFT continua a me ajudar. Infelizmente, eu fui diagnosticada 

com uma doença extremamente rara chamada de Mal de Debarquement, esta 

é uma doença crônica diferenciada pela sensação persistente de estar em 
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movimento, onde a pessoa encontra dificuldade em manter-se em equilíbrio, e 

ainda apresenta sintomas como a fadiga extrema e falta de concentração. Para 

piorar o quadro, a doença vem com uma dose extra de ansiedade. Para 

amenizá-la, eu praticava a sequência de Pânico/ansiedade todos os dias antes 

do trabalho, e é por causa do TFT que eu continuo a trabalhar. 

 

É graças ao TFT que eu tenho sobrevivido nos últimos anos – mesmo com 

essa doença debilitante. Quando viram os resultados extraordinários em mim, 

meus médicos e psicólogos começaram a se interessar pelo TFT. 

 

Eu sei que, seu eu não tivesse o Mal de Debarquement, minha ansiedade 

nunca voltaria, por isso que o TFT é maravilhoso e eu o recomendo a todos. 

Eu falei até mesmo com os meus vizinhos sobre a sequência de ansiedade e 

eles ficaram atônitos com os resultados instantâneos. 

 

Obrigada, Dr. Callahan, por proporcionar a tantas pessoas o tratamento da 

ansiedade com essa simples técnica.  

 
 

- Lisa Borg 
 

*** 
 
Todos os dias, a ansiedade, o medo e os repentinos ataques de pânico, são 

apenas o começo do stress que o TFT pode aliviar. Mas o que fazer se você 

ou os seus entes queridos têm medo de fazer uma atividade específica, 

como realizar tarefas no trabalho, interagir com as pessoas, ou realizar 

qualquer outra tarefa? 
 
O TFT também age nesta área. Especialmente se você é uma pessoa jovem 

que sofre as pressões intensas da escola, seja no esporte ou no desempenho 

em um instrumento musical. Leia a seguir o que dois educadores revelaram 

sobre como eles usaram o TFT para ajudar alunos a superar a ansiedade na 

sala de aula. 

 

 

    TFT para Ansiedade com Matemática  

 
Recentemente nós apresentamos o “TFT para ansiedade com matemática” na 

conferência, em Denver, para o Conselho dos Professores de Matemática do 

Colorado. Enquanto várias pessoas tiveram que lidar com a ansiedade em 

matemática fora da sala de aula, educadores experientes sabiam que este era 

um problema muito difundido nas escolas – para ambos, professores e alunos. 
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A ansiedade com matemática pode ser percebida pela inquietação do aluno; 

ao evitar classes; com a apresentação de sentimentos de pânico, pela 

incapacidade de realizar os testes; e pela falta de progresso nos momentos de 

tutoria. Experts têm sugerido que altos níveis de ansiedade podem reduzir a 

memória a curto-prazo, assim como, reduzir a capacidade de armazenar novas 

memórias em longo prazo e causar a secreção de cortisol – substância que 

tem sido associada com doenças do coração, distúrbios na imunidade e 

depressão. 

 

O professor Karen Norwood da North Carolina State University tem sugerido 

que a ansiedade com matemática poderia ser causada por atitudes negativas, 

de um parente ou um professor sobre a matéria, por estar despreparado, com 

dificuldades em lidar com a frustração e com a baixa autoestima.  

 

Inúmeros testes têm sido desenvolvidos para medir a ansiedade em 

matemática, e muitos métodos têm sido propostos para professores usarem, 

com o objetivo de ajudar aos alunos com dificuldades na matéria. Muitos deles 

incluem conseguir a confiança do aluno, fazê-lo compreender a disciplina, e 

usar uma variedade de formas interessantes para tirar a imagem tediosa e 

complexa da matemática. Outros métodos incluem ajudar aos alunos a usar a 

matemática de forma divertida, entusiástica e cheia de humor; dando crédito ao 

processo, mesmo que o aluno não acerte a resposta correta; favorecendo 

atitudes positivas sobre a matemática, com feedbacks imediatos, sendo sincero 

e cuidadoso, não testando o aluno com o resto da classe e remetendo o aluno 

a um conselheiro. 

 

Embora muita coisa tenha sido escrita para os professores, com intuito de 

somar conhecimento aos estudos sobre a ansiedade em aprender matemática 

– e promover alívio da ansiedade para a aprendizagem –, a situação continua 

existindo nas escolas. 

 

O TFT pode ajudar. 

 

Quando decidimos apresentar uma sessão do TFT de ansiedade em 

matemática em uma conferência de educadores, nós sabíamos de antemão 

que as dificuldades em entender os conceitos de matemática – sem mencionar 

as provas de matemática e as lições de casa – podem ser extremamente 

traumáticas para certos alunos. 

 

Nós iniciamos a nossa sessão ensinando os professores do Colorado o 

passo a passo da sequência TFT de tapping para eliminação de efeitos 

emocionais desse trauma. Nós também ensinamos o tapping para que os 
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professores apliquem para outras razões ocultas, como raiva, cólera, culpa e 

vergonha – todas essas são possíveis razões escondidas que causam a 

ansiedade em matemática e os sentimentos que acompanham esse distúrbio. 

Só depois, nós ensinamos o algoritmo para ansiedade para lidar com o stress 

em matemática. 

 

Depois de ver o sucesso das demonstrações da prática do algoritmo, os 

professores, naquele dia, não apenas viram os benefícios do TFT, como 

ficaram entusiasmados para usar as sequências nos seus alunos com esse 

problema. Uma mulher planejou usar o TFT na sua filha para auxiliar a 

controlar a ansiedade nas provas. Um outro comentário foi, “Eu fiquei surpresa 

em como o TFT me fez relaxar”! Ainda um outro levou um conjunto de folhetos 

sobre o TFT para o terapeuta de sua filha – que trabalha com estudantes com 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).  
 
 

 
-  Jenny Edwards & Jill Strunk, EdD, LP 

 
 

*** 
 

Devido ao TFT trabalhar diretamente com as emoções ao redor da 

ansiedade, os profissionais descobriram que seus pacientes e estudantes não 

precisavam ter um conhecimento extenso em psicoterapia ou a habilidade de 

“separar” os seus sentimentos – ou, nem mesmo, ter um discurso maduro, 

intuição e outros processos mentais. 

 

Por esta razão, o TFT é ideal para jovens estudantes. Até mesmo pessoas 

mais jovens que isso, pessoas ansiosas e pessoas medrosas podem se 

beneficiar com as sequências de TFT. Vamos dar uma olhada. 

 

 

    TFT e Ansiedade em Crianças 
 

Ao esperar o meu voo para casa às 16h, voltando da minha apresentação 

na Pacific Rim Energy Conference, eu tive uma experiência divertida. O avião 

estava lotado, e várias famílias estavam voando com crianças. 

 

Quando eu pedi por um assento na primeira fila para que eu pudesse esticar 

as pernas, eu não tinha ideia de que – em voos longos – essa seção fosse, 

também, feita para pendurar berços de bebês. Como resultado, eu me 
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encontrei cercado de bebês e crianças, assim como um bebê muito adorável e 

sua família viajando ao meu lado. 

 

Antes do voo, eu observei os pais na entrada – brincando com seus bebês 

felizes, enquanto aguardavam as instruções de embarque. Infelizmente, na 

hora em que embarcamos, já era 21h30 da noite e os bebês já estavam 

cansados e estressados. É claro que, quando o avião decolou, os bebês 

começaram a chorar.  

 

Eu esperava isso. 

 

Então, quando o avião nivelou seu voo, os choros simplesmente se 

intensificaram. Mães e pais revezavam o colo para seus bebês. Nada 

funcionou. 

 

Esperando ajudar, eu me virei para os meus vizinhos de assento e disse que 

poderia acalmar sua criança. É obvio que eles não acreditaram em mim. Foi 

então que eu expliquei que eu tinha acabado de voltar de Singapura, onde eu 

estava ensinando uma terapia energética e que eu estava certa que aquilo 

funcionaria com seu filho. 

 

Naquele momento, eles estavam dispostos a topar qualquer coisa (assim 

como, eu imagino, estavam todos os passageiros). Praticando o tapping em 

mim mesma para ilustrar, eu ensinei a eles o algoritmo simples para a 

ansiedade (abaixo do olho, abaixo do braço, clavícula). Eles realizaram a 

sequência duas vezes e o bebê se acalmou imediatamente. De fato, ele dormiu 

em minutos. Aconchegado em seu berço, ele dormiu aproximadamente 12 

horas. E quando acordou, permaneceu quieto pelo resto do voo! 

 

Um outro pai estava observando e me pediu para demonstrá-lo a mesma 

sequência de tapping. Logo, eu tratei o outro bebê, obtendo o mesmo 

resultado. Missão Cumprida! A paz fora restabelecida! 

 
 

- Susan Wright 
 

*** 
 

É claro que, como aqueles bebês ansiosos do voo das 16h, nossa ansiedade e 

stress podem afetar as pessoas ao nosso redor. Enquanto que nós podemos 

não notar isso, frequentemente projetamos nossos próprios medos nos 

outros – vendo perigo ao redor deles, sufocando e oprimindo nossos amados 

com os nossos próprios medos e falhas, nosso isolamento ou desastres 
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iminentes. O TFT pode ajudar a todos nessa situação, desde a pessoa 

paralisada pela ansiedade, até os amigos e os membros da família que 

convivem com ela. 

 

 

Quando Projetamos os Nossos Medos nos 

Outros 
 
Na minha prática como médico homeopata, eu trabalho com pacientes em 

todos os tipos de situação, mas raramente, preciso trabalhar com um parente 

dele primeiro, para ajudar no tratamento. 

 

Recentemente, eu tive que usar o TFT em uma mulher próxima da histeria – 

esta era a mãe de uma paciente adolescente. A paciente – uma bonita e 

vibrante jovem de 16 anos – vociferava repetidamente que a mãe não confiava 

nela. Embora ela obtivesse ótimas notas, não usasse drogas, não fumasse ou 

usasse álcool - e tivesse um comportamento exemplar – sua mãe criticava 

seus amigos, suas notas, sua preguiça, até mesmo a sua “falta de preparação 

para o futuro”. 

 

A mãe, segundo minha paciente, estava “quase louca”. 

 

Visto que não havia nenhum pai presente em sua vida, eu pedi para que a 

minha paciente trouxesse sua mãe para o nosso próximo atendimento. Não 

surpreendentemente, a mãe apareceu – encarquilhada, amarga, descuidada, 

frenética e estressada. 

 

Nós falamos por um tempo sobre seu relacionamento com a filha. Depois 

de um tempo, eu perguntei à mãe se ela gostaria de fazer um tratamento para 

lidar melhor com os seus medos e com situações como a filha sair com os 

amigos, andar sozinha depois da escola, ser preguiçosa, crescer longe dela 

(que não tinha mais ninguém) e sobre a sua filha estar sendo mal preparada 

para a vida (no qual a mãe se sentia nitidamente culpada). 

 

Quando ela aceitou, eu simplesmente pedi a ela para pensar sobre a sua filha 

e trazer a mente todas as suas preocupações até que elas se tornassem 

insuportáveis. Em questão de segundos, ela estava visivelmente pálida. 

Detectando uma vida de medos nessa mulher, eu comecei o tratamento 

usando a sequência simples do TFT para fobia. Depois, eu usei a técnica para 

reversão psicológica – seguido de uma simples afirmação e a instrução para 

rolar os olhos para cima e, depois, para baixo. 
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De repente, ela deu um pulo, “Oh! O que aconteceu comigo?!”. 

 

“O que você está sentindo”? Eu perguntei calmamente. 

 

“Eu sinto um grande calor passando pelo meu corpo. E eu estou tonta”. Ela 

respondeu com fervor. 

 

Enquanto um rubor saudável começou a se espalhar pelo corpo dela, sua face 

relaxava e o seu comportamento mudou completamente. Ela parecia outra 

pessoa, chorando de alegria – pensava que algo negro havia sido removido do 

seu corpo, deixando o seu espírito saudável em pleno florescimento.  

 

 

- Norma Gairdner 
 

*** 

 

Não importa se a pessoa estressada e ansiosa está na meia-idade, idosa, 

jovem ou é uma criança – não importa! O TFT atua nos caminhos de energia 

do corpo para acalmar os sentimentos, as emoções e medos que estão 

subjacentes ao stress e à ansiedade. 

 

Não surpreendentemente, esses caminhos de energia existem em outros 

mamíferos também. Isto faz sentido, à medida que o corpo é, essencialmente, 

uma estação de energia elétrica – movendo energia e impulsos elétricos por 

dentro do corpo, percorrendo funções diversas. 

 

Animais possuem esses mesmos caminhos de energia, o que permite que o 

TFT funcione perfeitamente em cachorros, cavalos e outros mamíferos. Como 

outros tratamentos alternativos. O TFT tem sido usado em cavalos de corrida, 

cachorros de shows, e outros animais do cotidiano, todos os dias. 

 

Uma das nossas histórias favoritas é sobre um profissional do TFT que 

ajudou um cavalo ansioso e maltratado, a interagir com as pessoas que 

estavam lá para ajudá-lo. 

 

      

    O Algoritmo para Cavalos 

 

Enquanto visitava a fazenda de um amigo, a filha dele compartilhou comigo a 

história da sua égua de 7 anos que estava com medo extremo de pessoas – e, 
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especialmente, hostil aos homens. O animal havia sido maltratado pelo seu 

cuidador anterior. A égua precisava de constante tratamento veterinário para 

aparar os seus cascos – que estava coberto e causava extremo desconforto. 

 

Infelizmente, o veterinário local era um homem que não conseguia chegar 

perto da égua, até mesma para examiná-la. Nessa situação, pensei: “Poderia 

o TFT ajudar a acalmar a égua?”, resolvi tentar. 

 

Eu expliquei brevemente sobre o TFT e, então, pedi à moça para aplicar o 

tapping na testa do cavalo e abaixo do olho, atrás da perna dianteira (lugar 

mais parecido, que encontrei ao braço) e no peito – o mais próximo da 

clavícula possível. 

 

Vendo que era impossível eu chegar perto do cavalo inicialmente, eu pedi, para 

que a moça realizasse o algoritmo ela mesma. 

 

Conforme ela realizava o tapping na égua seguindo minhas instruções, eu 

pude ver, de longe, que ela se acalmava. Eu entrei na baia e, lentamente, 

andei até o animal e continuei a repetir o algoritmo do ponto onde a moça havia 

parado. 

 

Em apenas alguns minutos, a égua já estava quase dormindo. 

 

Eu a pedi que saísse e deixasse a baia. Feito isso, ela ficou perplexa ao 

encontrar a égua completamente calma, receptiva e despreocupada com a 

sua partida. 

 

Depois, enquanto eu andava pelo cercado, a égua começou a me seguir, 

cutucando as minhas costas – o medo de pessoas (e homens, em particular) 

foi completamente resolvido. Mesmo outro homem que a visitou naquela tarde 

não pôde acreditar na alteração de comportamento. 

 

Após o tratamento, o veterinário conseguiu tratar os cascos da égua facilmente, 

fazer a moça cantarolar uma melodia enquanto aplicava o tapping, foi uma 

história bem mais complicada!  

 

 

- Brian Ewart, como dito por Ian Graham 
 

*** 
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Na próxima história, de um aclamado especialista no comportamento de cães 

do Coronado, Califórnia, o tapping serviu para salvar a carreira de um de seus 

cães – que foi tratado com o TFT depois de morder um jurado e ser eliminado 

do pódio. 

 

 

    Um Cão Bem Treinado 
 

Em uma experiência bem-sucedida do TFT, eu fui impedida de trabalhar com 

um Jack Russell Terrier que tinha sido desclassificado da colocação final, por 

rosnar e morder um jurado, quando ele foi se aproximar do cão. 

“Poderia o TFT resolver esse problema?”, me perguntei. 

 

Depois de alguns treinamentos básicos de obediência, usando um reforço 

positivo, eu encontrei o cachorrinho por volta de 80% aliviado. Utilizando o 

TFT, eu seria capaz de quebrar aqueles 20% finais e ele poderia vencer aquele 

campeonato. 

 

Eu comecei trabalhando a sua dessensibilização e, então, estranhos 

começaram a se aproximar dele enquanto ele permanecia na mesa. Quando 

ele mostrava os dentes e rosnava para eles, eu realizava o TFT. 

 

A princípio, o cão não estava receptivo ao tapping. Quer dizer, ele resistia ao 

tratamento. Eu comecei o tapping pelo meio da sua testa, que é uma técnica 

que eu tenho usado por muitos anos (mesmo antes do meu conhecimento 

sobre o TFT) para acalmar cães hiperativos. Depois de conseguir a sua 

atenção, eu usei o ponto do início da sobrancelha (s), abaixo do olho (ao), 

abaixo da axila (aa), ponto da clavícula (c) e a sequência gama 9. 

 

No início ele pareceu inquieto, mas depois se acalmou. 

 

Feitos mais alguns tratamentos, o animal parecia pedir o tapping depois que 

tomou consciência de que estava se sentindo melhor. Eventualmente, foi 

possível mexer no cachorro sem qualquer tratamento. 

 

Posteriormente, eu usei o TFT com outros cães, incluindo, recentemente, 

dois Labradores Retrievers que foram resgatados de donos muito hostis. Os 

dois animais eram medrosos e agressivos, latiam, rosnavam, avançavam e se 

retraíam.  

 

Depois de trabalhar com os cachorros por alguns dias, ganhando a confiança 

deles, eu tive uma abordagem diferente para maximizar o trauma de cada um, 
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e então eu apliquei o tratamento usando o tapping na testa, abaixo do olho, 

na clavícula e no externo. Os dois cães se acalmaram notadamente. Depois 

de alguns tratamentos, eles estavam mais tranquilos. 

 

Aplicações adicionais de TFT têm sido usados várias vezes, brevemente, 

quando trabalho com estudantes em classe. Conforme eu abordava os filhotes, 

sinalizando-os com sinais tranquilizantes, eu aplicava o tapping na testa, 

abaixo do olho, e, então, no externo ou na clavícula, em qual for mais fácil de 

ser encontrado. 

 

Eu tenho observado que: quando o TFT é aplicado de uma forma lenta, 

tranquila e calma são visíveis a paz que proporciona ao animal, bem como o 

seu aumento de confiança. Há uma correlação entre o grau de melhora e as 

experiências prévias do cão, sendo algumas até muito traumáticas. Esses 

animais requerem alguns tratamentos especiais antes da melhora ser 

observada. 

 

As razões mais comuns para a falta de sucesso incluem se mover muito 

rapidamente (i.e., não ganhando a confiança dele), repreensão pelos donos, ou 

pela falta de vontade em continuar com os tratamentos. 

 

Eu acredito que o TFT funciona melhor quando o cão tem confiança na pessoa 

que está aplicando o tratamento. Não deveria ser aplicado em um animal 

que tem medo de todo mundo e não possui nenhum “aliado” na sala. Esses 

cachorros não são receptivos a nenhuma forma de tratamento e fica muito 

difícil encontrar os pontos certos. É melhor sentar-se ao lado do cachorro para 

conseguir sua confiança, e depois aplicar o TFT de uma maneira calma e não 

ameaçadora. 

 

A resposta será muito gratificante.  
 

- Lee Wells 

 

*** 

 

Assim como o valioso show dog da história acima, mesmo cães severamente 

traumatizados podem se beneficiar do TFT. Imagine o medo e a ansiedade 

de um ponto de vista canino. Muitas vezes, eles têm sido maltratados, 

abusados ou colocados em novas e assustadoras circunstâncias. Eles podem 

estar raivosos, medrosos, solitários. Eles podem desconhecer o que é 

esperado deles. 
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O TFT pode acalmar esses medos e dar ao cachorro mais confiança para 

encarar pessoas estranhas, ou até mesmo ajudar na adaptação como mudar-

se para uma casa nova. 

A próxima história é um relato emocionante de um profissional do TFT e dois 

cães medrosos resgatados – incluindo um que era tão perigoso que o 

praticante do TFT teve que usar a “técnica de substituto”, onde o terapeuta 

focaliza o problema do paciente enquanto faz a sequência de tapping em seu 

próprio corpo. 

 

 

     Técnicas Fáceis de Tapping para Cães Difíceis 

de Serem Resgatados 
 

Eu tenho visitado um centro de animais resgatados e, recentemente, tive a 

oportunidade de trabalhar com uma cadela que estava traumatizada. Ela 

estava no centro para adoção e se encontrava tremendo em sua cesta. Ela 

não se movia dali e não se apoiava em suas patas. 

 

Conforme ela permanecia lá, tremendo, eu comecei a falar com ela e aplicar o 

algoritmo para trauma. Depois usei algoritmos para traumas complexos, raiva e 

ódio. Gradualmente, ela pareceu se interessar mais e, por isso, relaxou seu 

corpo. Eu tive a capacidade de levantá-la e colocá-la sentada, assim, após um 

pouco mais de tapping, ela se levantou da sua caminha e veio andando até 

mim para uma caminhada. O processo levou, mais ou menos, cerca de 30 

minutos. Ela continuava muito nervosa, tinha o rabo entre as pernas e puxado 

para trás, quando via outra pessoa ou cachorro. Entretanto, ela pareceu se 

divertir com a caminhada! 

 

No outro dia, eu a encontrei – de novo - na sua cesta, tremendo, cheia de 

medo. Mas desta vez, ela ergueu a cabeça e olhou para mim, e até balançou o 

seu rabo um pouco. Levou 5 minutos para que ela saísse da sua caminha e 

viesse para o lado de fora comigo. Na outra vez que eu visitei o centro, eu a 

vi correndo dentro e fora da sua cesta e pulando para cumprimentar as 

pessoas! 

 

Depois daquele sucesso, a minha empresa pediu para que eu fosse 

trabalhar com outro cachorro. “Ele é um desafio”, disse um amigo da empresa. 

“Tenha cuidado com aquele lá”. 

 

Após ouvir atentamente o conselho que me deram de colocar focinheira nele, 

eu o encontrei encolhido no espaço atrás da sua cama. 
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Eu sentei no chão e foquei minha atenção nele, fiz o tapping “substituto” para 

acalmá-lo. Em dado momento, ele se ergueu e andou até mim, cheirando a 

minha mão. Ele foi embora e voltou algumas vezes, e eu estava 

progressivamente ganhando sua permissão para aplicar e começar a usar os 

pontos do tapping na sua cabeça. Ele não fez nenhuma tentativa de rosnar ou 

morder, e, depois de algum tempo, eu já era capaz de aplicar a sequência 

inteira do tapping e colocar uma coleira envolta do seu pescoço. Eu o levei 

para dar uma volta como uma coleira, então eu o segurei por uma parte do 

caminho e me sentei com ele, continuando com o tapping todo momento em 

que ele parecesse agitado. Ele bocejou, assim como algumas pessoas 

bocejam depois de uma sessão de TFT. 

 

Mais tarde, uma funcionária colocou o seu próprio cachorro para brincar com 

ele. E 30 minutos depois ela tinha os dois cães de coleira, no gramado externo 

do prédio!   

 

 

- Jo Cooper 

 

*** 

 

Usando o Tapping para Eliminar o Medo, o Stress e a Ansiedade 

 

Você encontrará vídeos que mostram sequências completas de tapping para o 

medo, a ansiedade e o stress no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Dois 

 

Apagando o Trauma e as Suas Consequências 
 

Todos os dias, pessoas ao redor do globo sofrem traumas repentinos e 

inesperados – um ferimento ou choque sério no corpo ou na mente causado 

por violência ou um acidente. 

 

E, enquanto os seus ferimentos físicos podem ser usualmente, curados pelo 

próprio corpo. Uma lesão emocional pode se apresentar, às vezes não 

detectada, que causa um efeito psicológico duradouro ou, até mesmo, 

neuroses no paciente. Ansiedade, depressão e um contínuo sentimento de 

doença, mesmo pesadelos e alucinações – todos estes podem ser as 

consequências de uma situação ou evento que causou aflição. 

 

Os experts chamam essa consequência de transtorno de stress pós-

traumático. E, não surpreendentemente, a terapia tradicional é usada 

normalmente para ajudar a lidar com o trauma e trazer as suas vidas de volta. 

 

Infelizmente, vários sobreviventes do trauma, em outras terapias tradicionais, 

têm de “reviver” o trauma e sentir novamente a dor para que a terapia funcione. 

Deparados com essa escolha horrível, muitos pacientes fogem do tratamento 

apenas para continuar a sofrer as consequências. Mesmo aqueles que se 

mantêm no tratamento experimentam pouco alívio – e podem, na verdade, 

piorar. 

 

Por mais de 30 anos, o TFT tem dado às pessoas um método alternativo para 

curar o trauma. De fato, baseado em milhares de histórias de melhora que nós 

recebemos de profissionais, seus pacientes e clientes. O TFT, quase sempre, 

proporciona alívio enquanto que os outros métodos têm falhado. 

 

Como, exatamente, o TFT atua de forma rápida e sem dor, para eliminar as 

devastadoras consequências do trauma? 

 

Mais do que trabalhar com a memória dos pacientes, o TFT trabalha 

diretamente com o cérebro das pessoas, mudando a forma em que ele compila 

a informação do evento traumático. Em outras palavras, o TFT atua, 

devidamente, no sistema de codificação usado para armazenar as emoções 

negativas. 
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Compare isso a um prédio que está em chamas com pessoas dentro – um 

evento traumático. Enquanto milhares de pessoas em pânico fogem para 

salvar suas vidas, há confusão, medo, histeria e desordem nas escadas e perto 

das portas.  

 

O TFT rearranja essa bagunça atrapalhada de informações, colecionando as 

emoções pessoais de modo que o paciente é colocado em um estado mais 

forte. Eles realmente não fazem ideia de como mudaram. Eles apenas sabem 

que não estão mais sendo incomodados pela memória. O alívio acontece 

rapidamente – normalmente em minutos, nos casos de transtornos pós-

traumáticos simples. Em outros casos, quando ferimentos graves, doenças e 

outros problemas estão presentes, o processo de cura pode demorar mais. 

 

Para muitas pessoas, entretanto, o TFT promove o primeiro alívio real que eles 

já presenciaram. Muitos profissionais do TFT e clientes chamam os seus 

processos de melhora de “milagres”. Mesmo doutores, médicos militares, 

psicoterapeutas e outros profissionais praticantes do TFT usam o TFT como 

um modo de tratamento não-invasivo para ajudar a curar as consequências do 

trauma. 

 

Por que? 

 

Porque diferentemente de formas tradicionais de psiquiatria, de terapias de 

exposição e medicamentos de prescrição médica que podem, na verdade, 

causar um trauma adicional, dor ou sofrimento, o TFT traz resultados – e ainda 

não causa danos. 

 

Quando nós vasculhamos nossos arquivos para trazer histórias para este livro, 

inquestionavelmente as mais empolgantes e emocionantes delas vieram de 

pessoas que sofreram trauma – que se feriram em algum acidente, que 

vivenciaram experiências de guerra, ou outro evento – e haviam apenas se 

curado fisicamente, mas mantinham os efeitos psicológicos por anos. 

 

Leia o que eles relataram sobre as suas experiências iniciais – e o alívio 

que eles encontraram com o TFT: 

 

 

     No Lugar Certo, Na Hora Certa 
 

“Quanta destruição”, eu pensava entorpecida enquanto nos dirigíamos através 

de bloqueios policiais e escombros nas desérticas ruas de Nairóbi. 
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Apenas alguns dias antes, eu estava treinando às irmãs da comunidade das 

Carmelitas, de outras religiões e pessoas leigas, sobre como usar o TFT em 

seus trabalhos. Perto do local do treinamento, cerca de vinte e cinco minutos 

de distância, um caminhão bomba explodiu dentro dos portões da embaixada 

americana, destruindo o prédio e tudo ao seu redor. 

Mais de 200 pessoas morreram na explosão; outras 4000 ficaram feridas. 

Apesar de o ataque ter sido direcionado aos americanos, a grande maioria das 

vítimas eram cidadãos locais, incluindo milhares de trabalhadores do escritório 

de 21 andares no prédio vizinho à embaixada. 

 

Quando eu ouvi sobre o Thought Field Therapy pela primeira vez anos atrás, 

eu sabia que eu queria aprendê-lo para usá-lo em meu trabalho na África. Eu 

dou seminários lá e pensei que as pessoas poderiam se beneficiar por vir a 

conhecer um caminho rápido para superar traumas, dores físicas, ansiedade, 

vícios, fobias e todas as outras áreas tratadas com o TFT. 

 

Naquela época, eu não sabia apenas o quanto isso seria necessário. Quando a 

embaixada dos Estados Unidos foi bombardeada em 7 de agosto de 1998, as 

irmãs Carmelitas entraram em ação. De fato, durante todo o primeiro fim de 

semana do meu treinamento elas estiveram ausentes, ficando nos hospitais 

para ajudar as vítimas da explosão. 

 

Apesar de interessadas, as outras pessoas que participavam do meu 

treinamento começaram a questionar o Thought Field Therapy. A final de 

contas, eles raciocinaram: “Milhares de companheiros acabaram de sofrer um 

ataque de bomba, como o TFT poderia ajudar pessoas que sofreram com um 

trauma tão severo”?  

 

Eu sabia que deveria, e queria ir ao hospital para trabalhar com as vítimas do 

atentado. Assim que as irmãs e eu caminhávamos através das enfermarias do 

Hospital Kenyatta, no centro de Nairóbi, eu comecei a perceber a gravidade 

da situação. Os rostos das pessoas estavam cheios de estilhaços. Olhos com 

bandagens. Seria impensável pedir a elas para fazer o tapping abaixo de seus 

olhos (embora Dr. Callahan me disse, tempos depois, que em casos assim 

podem-se usar pontos substitutos nos dedos dos pés). Nós fomos de 

enfermaria a enfermaria. Por já estarem lá há dias, as irmãs sabiam o que 

fazer. 

 

Quando nós finalmente chegamos numa enfermaria, no qual as pessoas, em 

sua maioria, tinham menores ferimentos no corpo, eu fui até uma mulher 

deitada em sua cama, olhando fixamente para o vazio, e comecei a falar com 

ela. Ela estava sentindo muita dor. Seus pés foram queimados com a explosão 
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e ela teve que andar a pé para fora do prédio. Com pedaços de vidros 

dentro dos seus pés, dentre outros ferimentos, ela estava sob forte medicação 

para dor. Mas como seus ferimentos não eram tão graves quanto o de outros 

na enfermaria, os médicos ainda não tinham tido chance de tratá-la. 

 

Quando eu me ofereci para trabalhar com ela e descrevi o TFT, ela respondeu 

que faria qualquer coisa, visto que estava com muita dor. Ela também disse 

que não podia evitar pensar que outra bomba poderia explodir a qualquer 

momento dentro do hospital. 

 

“Eu sei que provavelmente isto não acontecerá”, disse ela, “mas eu não 

consigo tirar este pensamento de dentro da minha mente”. 

 

Após usar primeiro o algoritmo de TFT para tratá-la, seu SUD – Subjective 

Units of Distress (Unidades Subjetivas de Sofrimento) - desceu de “10” para 

“5”. Não abaixava mais do que isso, o que me levou a concluir que nós 

precisaríamos fazer o tapping para trauma anterior para que a dor pudesse ir 

embora. 

 

É claro que na escala SUD de 0 a 10, seu trauma era “10”, no entanto, ela 

facilmente desceu para “0” imediatamente. Após isso, fizemos novamente o 

tapping para dor, e ela prontamente abaixou para “0”. 

 

Perplexa pela transformação, ela piscou os olhos e olhou para mim. “Eu venho 

repetindo as cenas do que aconteceu durante a explosão na minha mente, 

quase sem parar, desde sexta-feira”, disse ela. “É realmente estranho, mas eu 

não estou mais fazendo isso. Eu acredito que vou conseguir dormir hoje à 

noite”. 

 

Eu disse a ela que, devido aos médicos ainda não terem visto seus ferimentos, 

a dor provavelmente iria retornar. Então, escrevi para ela o que poderia fazer 

quando isso ocorresse. Disse também que o trauma provavelmente não 

retornaria; entretanto, se isto acontecesse, as orientações estavam lá para ela 

seguir. 

 

Do outro lado da enfermaria outra mulher nos observava. “Eu quero ser curada 

também” disse ela a uma das irmãs. À medida que eu caminhava até ela, pude 

perceber claramente a dor e o sofrimento marcados em sua face. Seu 

braço estava com curativos e sua mão estava frouxa. 

 

Como ela estava com uma dor terrível, ela disse que desejava que eu fizesse o 

tapping mesmo na mão frouxa dela se isso a fizesse experimentar as 
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mudanças que ela acabara de presenciar na mulher do outro lado do corredor. 

Na escala SUD ela estava com “10” tanto para dor quanto para o trauma. 

 

Trabalhei primeiro com o trauma, fiz o tapping e rapidamente o trauma baixou 

para “0”. Então trabalhamos sobre a dor, a qual já havia ido para “8” após o 

tratamento do trauma. Na medida em que ela foi fazendo o tapping em si 

mesma, a dor também baixou para “0”. Ela começou a mover sua mão e a cor 

voltou ao seu rosto. Ela sorriu e começou a rir. 

 

Enquanto eu escrevia para ela o que nós havíamos feito, seu marido que 

estava nos assistindo, perguntou a irmã se o tapping ajudaria a sua dor no 

pescoço. 

 

“É claro!”, ela respondeu. 

 

Nesta hora, a primeira mulher já estava sentada pela primeira vez desde o 

atentado, comendo seu jantar e conversando com seu marido. Eles estavam 

sorrindo e conversando. 

 

Seu marido disse à irmã que sua esposa geralmente entrava em pânico 

quando chegava a hora dele partir a noite, ela não queria ficar sozinha pelo 

medo de que outra bomba pudesse explodir. Ele relatou que naquela noite 

houve uma grande mudança, ela se sentiu tranquila com relação a sua partida 

e disse a ele que ela o veria no dia seguinte. 

 

Ela disse à irmã que estava sob doses altas e frequentes de medicamentos 

para dor e que planejava usar o usar o tapping para poder diminuir a 

quantidade e a frequência das doses. 

 

De volta ao treinamento no dia seguinte, as irmãs compartilharam o que 

ocorrera no hospital. Os Participantes ficaram admirados e à medida que eu fui 

fazendo demonstrações com eles sobre seus traumas deste atentado, eles 

passaram a acreditar e a participar com vigor nas sessões práticas. Eles 

também enviaram amigos com casos extremamente difíceis para serem 

atendidos por mim à tarde durante o resto da semana. 

 

Quando eu descobri o TFT pela primeira vez, eu sabia que gostaria de ensiná-

lo às pessoas em meus seminários em Nairóbi, eu só não sabia o quão 

oportuno seria o treinamento em TFT. 

 

- Jenny Edwards 
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*** 

 

Inquestionavelmente, umas das piores causas de trauma – guerra e terrorismo 

- podem levar a cicatrizes duradouras. 

 

Quando se tornou evidente que a Terapia do Campo de Pensamento (Thought 

Field Therapy – TFT) poderia ajudar vítimas desses conflitos, formou-se a 

ATFT - Association for Thought Field Therapy (Associação da Terapia do 

Campo de Pensamento) promovendo alívio humanitário, treinamento e 

educação no mundo. Nosso foco tem sido o alívio do trauma nas áreas mais 

devastadas do mundo. 

 

A ATFT tem levado equipes de profissionais treinados para os campos de 

refugiados de Kosovo, para o atendimento das vítimas do genocídio em 

Ruanda, assim como para o Haiti, Uganda, Tanzânia e Nova Orleans – e 

para outras áreas do globo em que a revolta política, o estado de guerra e 

os desastres naturais criaram milhares de refugiados e sem tetos que 

necessitam de um alívio do trauma. 

 

Na próxima história sobre como o TFT é usado nesse ramo, Guy Marriott – 

responsável por treinar as Forças Especiais Britânicas no Congo e de 

promover segurança para organizações de ajuda internacional em lugares 

como o Sudão, Zimbabwe e Haiti – nos mostra porque o TFT funciona tão 

bem... E porque ele faz parte do seu kit de primeira intervenção nas missões 

diárias. 

 

 

   A Batida de um Tambor Diferente 
 

Surge outra rajada de tiros, vinda do vale, enquanto eu observo o mapa já 

rasgado e, mentalmente, registro as faixas e os barracos que ainda estão 

transitáveis para passarmos como nossos veículos de tração nas quatro rodas. 

Eu estava esperando por uma resposta rápida de qual rota poderia oferecer um 

corredor seguro de evacuação caso a luta desse errado. 

 

Eu olhei para o sol e tracei a descida final, o céu estava turbulento e eu 

estava momentaneamente paralisado. E, mais uma vez, refleti sobre quanta 

violência as 30 pessoas sob meus cuidados podiam ou, até mesmo, deviam 

suportar, antes que eu conseguisse pedir “tempo” e passar por cima dos seus 

desejos de ficar e ajudar as cinquenta mil pessoas no campo de refugiados, a 

leste de nós. 
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Existem tantas coisas que você precisa considerar em um ambiente hostil: 

Tudo depende das suas habilidades e das pessoas ao redor de você, para 

tomar as decisões estratégicas sobre os líderes rebeldes.  

 

Eu, geralmente, digo que trabalhar em um ambiente hostil é muito parecido 

como fazer rafting em águas cristalinas... 

 

 Você precisa ser bom na leitura do caminho a percorrer na água rio 

acima – entender que tipo de cachoeiras vai encarar e como vai lidar com a 

correnteza. 

  Você precisa ser bom em remar nas águas claras – quando você 

bater nelas, o ambiente se tornará muito dinâmico. 

 Você precisa ser bom em aproveitar ao máximo o tempo em de descida 

rio abaixo – depois de ter remado pelas corredeiras, entendendo o que tiver 

feito certo e o que você precisa fazer melhor na próxima vez. 

 E, finalmente, você precisa ser bom em “pensar fora da caixa” – ver as 

outras opções e possibilidades, talvez sair da água e rebocar seu bote com 

segurança, para evitar riscos desnecessários. 

 

Muitas das habilidades que permitem às pessoas operar, seguramente, em 

ambientes hostis vêm das forças militares. Muitas destrezas – infelizmente são 

pouco ensinadas – nos ajudam a entender os mamíferos apoiados em duas 

pernas. 

 

Operadores desse campo são naturalmente bons em sentir as intenções do 

oponente e compreender o software que dirige os seres humanos. Eles devem 

ser bons em ler os olhos humanos, ou ouvir além das palavras ditas, ou 

sentir e intuir que estão de alguma forma lá, mas que aparecem como 

invisíveis. 

 

Todas as situações são invariavelmente diferentes em lugares hostis e, 

tristemente, não existe uma resposta única certa. O que funciona seguramente 

em um país pode não funcionar em outro. Eu sou sortudo por ter viajado 

extensivamente o mundo e ter visto coisas maravilhosas – e também ter 

presenciado muitas coisas que eu nunca mais quero ver de novo. 

 

Eu divido o meu tempo agora em operar em lugares hostis e em ensinar essas 

habilidades aos outros. As pessoas que eu treino vem de Organizações Não- 

Governamentais (ONG’s), agências governamentais e corporações. As 

destrezas que nós ensinamos incluem coisas que você já pode esperar – 

como exercícios anti-emboscada, estado de alerta, procedimentos de 

checkpoint e vigilância. 
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Muitas pessoas ficam surpresas quando aprendem que o TFT tem um lugar 

dentro dos nossos módulos de competências básicas. Sim, nós realmente 

mostramos o TFT para ásperos soldados! E mais, eu fico feliz em dizer que 

aprecio isso – principalmente porque o TFT é altamente efetivo e funciona para 

eles. 

 

Minha companhia, Ground Truth Consulting, executa programas de 

Treinamento de Conscientização em Ambientes Hostis (Hostile Environment 

Awareness Training – HEAT) com duração de 5 a 10 dias. Eles são altamente 

experienciais e muito realistas. Nós demonstramos as sequências básicas do 

TFT para traumas – normalmente depois de termos deixado eles 

experimentarem o choque de capturar e se tornarem reféns por si próprios. 

Nós demonstramos o impacto do trauma nas pessoas e nós combinamos o 

TFT com as técnicas de Critical Incident Debriefing. 

 

Inicialmente, muitos dos nossos clientes governamentais foram céticos quanto 

ao TFT. Esse ceticismo ocorreu devido ao tratamento, desencadear memórias 

de traumas e nós sabemos que os participantes – particularmente aqueles 

que já passaram pelo clássico ambiente hostil de medo e trauma em uma 

prévia missão ou designação – irá, na verdade, experimentar o TFT atuando 

em si próprio, nos seus próprios traumas e receberá um tremendo benefício do 

tratamento. 

 

Eu geralmente vejo sintomas de distúrbios de stress pós-traumático sendo 

mascarados por pessoas que trabalham em ambientes hostis – geralmente 

essas pessoas se apóiam pelo uso de nicotina, cafeína e álcool. Mesmo nos 

ambientes de treinamento seguro, nós sabemos que algumas pessoas vão 

reviver seus traumas e induzir respostas de stress quando elas adentrarem no 

treinamento realista. 

 

Toda a nossa equipe de treinamento é formada por médicos qualificados – e, 

tendo visto o TFT ser aplicado durante anos (mesmo com os militares mais 

céticos) – todos eles reconhecem que saber a sequência de tapping para 

trauma é tão essencial quanto como carregar um pacote de trauma balístico 

em lugares onde um rifle AK47 é comum! 

 

Eu, pessoalmente, tenho usado o TFT por todo o mundo com ótimos efeitos, 

em todos os continentes, com exceção da Antártica. É uma ferramenta 

fantástica porque é aplicável em diferentes culturas; ele funciona além da 

linguagem – um fator limitante enorme para intervenções que requerem 

técnicas cognitivas e psicológicas. Já utilizei o TFT para traumas com 

terremotos, incêndios, bombardeamentos, ou mesmo para algo muito mais 
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distante no tempo e menos óbvio, o TFT tem sido uma ferramenta que eu sou 

inteiramente grato. 

 

A última vez que eu usei o TFT em um programa de treinamento foi com 

alguém que tinha sido sequestrado em Darfur no Sudão, apenas um mês 

antes. Ele sofrera violências físicas, mentais e emocionais, inclusive teve que 

suportar simulações de execução. Outra pessoa no programa tinha sido 

sequestrada 13 anos antes. Durante os dois tratamentos, os seus SUD’s 

baixaram para 1 e 2, respectivamente, depois de apenas 5 minutos de TFT. 

 

Nós pretendemos continuar promovendo o TFT como umas das mais valiosas 

ferramentas para equipes e indivíduos trabalhando em ambientes hostis. 

 

Enquanto eu escrevo isso, eu estou pensando em que levar para a minha 

próxima viagem, que é amanhã à noite para Zimbabwe; outro país a beira de 

um colapso violento. Uma coisa que eu sou muito agradecido é que eu nunca 

vou me esquecer de levar o meu livro de conhecimentos práticos de TFT. Eu 

estou constantemente maravilhado sobre o que o TFT faz e o quão bem 

funciona. Mesmo sob fogo inimigo. 

 

- Guy Marriott 

 

*** 

 

Guerra, fome, terremotos, enchentes. Esses são apenas alguns traumas que 

afligem pessoas vivendo em volta do mundo nos dias de hoje. Mas, de longe, a 

ameaça e a violência da guerra podem ser os danos mais permanentes de 

trauma causados nas pessoas envolvidas – não apenas pela população local, 

mas também para os soldados que são mandados para ilhas longínquas com o 

intuito de lutar por essas guerras. 

 

Muitos soldados retornam por não aguentarem o sofrimento causado pelos 

Distúrbios de Stress Pós-Traumático – uma condição usual de incapacidade 

com pesadelos frequentes, flashbacks, fobias e ansiedade. 

 

O TFT comprovou e, de novo, mostra que há o alívio instantâneo para o TEPT 

(Transtorno de Stress Pós-Traumático) – tanto que militares médicos militares 

e trabalhadores civis do campo militar, têm silenciosamente tornado o TFT uma 

capacidade não oficial, buscando alívio para este distúrbio mental 

incapacitante. 

 

O que eles dizem sobre suas recuperações? 
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     É uma Memória Distante 
 

Eu gostaria de ter conhecido o Thought Field Therapy antes, e ter desfrutado 

dos seus benefícios. Eu estava em pânico. Era apenas uma situação de treino 

militar, porém eu estava tendo um momento difícil em encarar aquilo. [O 

pânico] era algo que eu poderia ter tratado eu mesmo – somente pelo tapping. 

 

A Terapia do Campo de Pensamento tem feito a principal diferença na minha 

vida. A primeira vez em que eu usei o TFT, eu achei ridículo. Eu estava cheio 

de ódio, raiva – tudo que você pudesse imaginar, eu estava sentindo. Em 

apenas 30 segundos, tudo foi embora. Eu me lembro daquilo, mas me parece 

uma memória distante. Isto não me afeta de nenhuma maneira, seja 

psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente – de 

modo algum isso me afeta mais. O TFT é algo que eu posso fazer em 

qualquer lugar do mundo. Eu estive em eventos com pessoas admiráveis e 

estive nervoso, então, fiz o TFT em mim mesmo. “O Tapping funciona”. 

 

 

- Carmelo Cruz Diaz, veterano do exército. 

 

*** 

 

Eu Não Preciso de Todos Esses Remédios Que    

Eu Estou Tomando 
 

Eu fui um combatente que lutou no Vietnã de 1966-1967. Com a idade de 18 

anos, eu estava apavorado, como todos que lá também estavam. Eles me 

equiparam com uma arma e me introduziram para o que eles chamaram de 

“o inimigo”. Eu não queria matar, entretanto era para aquilo que eu tinha sido 

treinado a fazer. Eu me lembro de sangue e confusão para todo lado, 

todavia atualmente, eu não consigo me lembrar dos membros da minha 

unidade. Não lembro do meu tenente, do meu sargento, nem mesmo dos 

meus camaradas. Eu fiz o meu trabalho. Eu protegi os meus companheiros o 

máximo que eu pude. Eu estava disposto a dar a minha vida, porque o meu 

governo me pediu. Eu fiz o que me pediram. Mas, hoje, eu penso nas pessoas 

que eu matei. Eu nunca vou me esquecer delas. 

 

Depois que eu retornei, eu trabalhei em 18 empregos diferentes, eu não 

compreendia porque eu não conseguia me dar bem com as pessoas – porque 

eu queria me afastar delas, incluindo os meus próprios familiares. Eles não 

conseguiam entender o que havia de errado comigo. Eu, da mesma forma, 
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também não entendia o que havia de errado comigo. Eu acordava no meio da 

madrugada e apenas saía. Minha mulher podia insistir para que eu não 

saísse - meus filhos podiam insistir para que eu não saísse. Eu não conseguia 

explicar o porquê. Eu nunca falei sobre isso. Depois de todas essas situações 

eu comecei um tratamento, onde recebi 20 medicações para depressão e 

sono. 

 

Certa vez, escutei alguém falando sobre o TEPT e me despertou interesse. 

Através de dois conhecidos descobri que os melhores programas de TEPT do 

país eram no Palo Alto, Havaí, Novo México, Wyoming, Wisconsin. Eu comprei 

um ticket de só de ida para o Havaí, porque eu não iria embora até que eu 

conseguisse a ajuda que precisava. Resolvi tentar. Me explicaram que a 

técnica fazia você focar na sua memória ensinando a tratar as fobias e as 

ansiedades.  

 

Eu tive um filho no Iraque no quinto tour dele. Isso me estressou. Eu tive um 

filho na Índia. Isso me estressou. Eu tive que me manter a par dos eventos 

correntes no caso de algo acontecer com os meus filhos. Eu via os eventos na 

TV. Mas o tratamento que eu recebi – sem medicação – fez uma grande 

diferença e mudou a minha vida.  

 

Eu não preciso de todos esses remédios que eu estava tomando. Eu estou 

aqui para testemunhar isso. Eu vou mandar uma cópia da minha avaliação do 

TFT para a Administração dos Veteranos, para todos os 535 membros do 

Congresso, para a Casa Branca e eu vou esperar para ver o que eles fazem 

com isso. Essa é a minha história.   

 

 

- Charles G.Hayward, Sr.  

Combatente veterano no Vietnã 

 

*** 

 

Seja para soldado que voltou de uma guerra há 40 anos ou para um 

soldado que retornou há 40 dias, o TFT funciona da mesma forma – “re-

categorizando” a forma como o cérebro estoca as informações dos traumas 

emocionais que rodeiam os traumas de guerra. 

 

Na próxima história, relataremos algo traumático, pois nenhum trabalho no 

ramo militar poderia ser mais doloroso que enterrar um morto – uma tarefa 

diária e árdua cheia de imagens, sons e cheiros, difíceis de esquecer. 
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    O Cheiro da Guerra 
 

A Guerra do Golfo foi uma guerra curta com algumas perdas dos Aliados. 

Nessa Guerra um soldado ainda jovem, vamos chamá-lo de "Gary", deixou 

uma grande parte dele no extenso deserto do Norte do Kuwait. Ele queria 

aquela sua parte de volta. 

 

A guerra oficialmente terminou. A multidão de invasão de tanques e infantaria 

foi recuada e foi formada uma longa linha contínua no norte do Kwait para o 

Iraque. Alguns tanques foram desativados, outros queimados pelas Forças 

Aliadas. A escavadeira tinha arado os tanques iraquianos em trincheiras, às 

vezes inadvertidamente enterrando soldados iraquianos vivos, sepultando em 

seus túmulos de areia, braços apontados para cima aqui e ali a partir da areia. 

 

O trabalho do Gary era enterrar os mortos. Limpar a sujeira. A visão dos corpos 

iraquianos carbonizados, com os olhos virados para os cadáveres queimados o 

assombrava. Mas o que mais lhe impactava, era o cheiro de carne queimada 

que não saía da memória dele.  Já tinha se passado quase um ano e o Gary 

continuava paralisado com aquelas visões e, especialmente, com as 

lembranças dos cheiros da guerra. Ele não estava lá para a sua mulher. 

Ele não estava lá para os seus dois filhos pequenos. E o trabalho não estava 

indo bem. Gary se desconectava das visões e dos cheiros com uma garrafa 

de bebida quando possível, mas isso só trazia mais problemas para a sua 

vida. Esta foi a única forma de alívio que ele conseguiu encontrar, apesar de 

algumas tentativas de terapia. 

 

Gary pensou que a ideia de se dar batidinhas enquanto focava nas visões e 

nos cheiros na sua memória era um pouco louca, porém ele estava 

disposto a tentar qualquer coisa. Enquanto nós aplicávamos o tapping ele 

reportou as memórias visuais que começaram a desaparecer e perder o poder. 

Os cheiros do passado que pareciam rodear o seu mundo no presente não 

sairiam tão facilmente da mente dele. Entretanto elas, também, desapareceram 

com mais aplicações do TFT. Logo Gary já estava de volta para a sua família e 

fazendo um bom trabalho, não mais assombrado pelas visões e cheiros 

deixados, lá atrás, no deserto. Ele estava finalmente em casa. 

 

 

- Suzanne M. Connoly, LCSW 

 

*** 
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Nós estamos comprometidos em ajudar militares a se recuperarem dos 

traumas de guerra. O TFT pode ajudar. Todavia, outra parte do nosso trabalho 

- através da Fundação ATFT – é encorajar os timeshare owners (são 

condomínios onde pessoas possuem o direito de uso da propriedade por algum 

período do ano, porém não possuem a propriedade como donos, apenas um 

direito temporário de seu uso), a doar um pouco das suas semanas inutilizadas 

para que, assim, os soldados possam aproveitar o seu tão necessitado 

descanso, relaxamento e alívio do trauma com suas famílias. 

 

A  próxima história ilustrará como o TFT ajuda no tratamento de traumas de 

guerra. 

 
 

 

  Aqueles Objetos Inocentes do Outro Lado da Rua 
 

Guerras recentes têm contado com o crescimento do uso de Mecanismos de 

explosivos improvisados (Improvised Explosive Devices - IEDs) que tem 

causado muitas das mortes e ferimentos às forças aliadas no Iraque e 

Afeganistão. Um IED geralmente parece benigno, como um objeto pouco 

notado do outro lado da rua, mas isso é explodido por um terrorista com 

horrendos resultados, enquanto tropas conduzem uma passeata. Um cliente 

meu teve o seu carro explodido por um IED no Iraque. 

 

“O ataque causou sérios danos para os meus homens”, ele disse. 

 

Ele me disse como, depois de dois anos em casa, sentiu sua ansiedade 

intensificada, enquanto dirigia pela estrada e via uma caixa, uma latinha ou 

qualquer outro objeto na rua, mesmo que parecesse inocente. 
 

Ao ouvir isso, nós imediatamente fizemos uma breve sequência de TFT para 

trauma. Isso ajudou, ele disse – mas não baixou para zero diretamente na 

escala SUD. Eu, então, usei um procedimento de diagnóstico avançado do 

TFT com ele e adicionei dois pontos de tapping para a sequência padrão. 

 

Nós saímos para dirigir e checar se o TFT funcionou nele. Ele dirigiu pela 

cidade e em quase todo quarteirão, nós víamos uma caixa ou algo parecido – 

incluindo carros suspeitos que, originalmente, aumentariam sua ansiedade. 

Ele estava francamente maravilhado e não sabia o que dizer sobre a mudança 

que ele experimentou, já que a sua ansiedade dos IEDs não estava mais 

presente. 
 

http://www.tftbrasil.com.br/


55 
 

 
 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

Ele disse que recentemente dirigiu milhares de milhas apenas para encontrar 

com os psiquiatras e doutores da Administração dos Veteranos para ser 

avaliado, "mas não tratado”. 

 

Interessantemente, duas semanas antes de o TFT tê-lo mudado, ele foi 

tratado, por mim e pelo Dr. Callahan, para suas dores na articulação e 

mencionou que ele não precisou mais tomar duas das suas três medicações 

desde aquele dia. O trauma causado pelos IEDs é um problema que o TFT 

pode resolver. 

                                                                                          

- Herb Ayers, MA, LMHC 

 

*** 

 

Não é segredo que as pessoas que sofrem traumas por viverem em um 

ambiente hostil podem se beneficiar diretamente dos resultados que o TFT 

promove. Mas e os traumas que acontecem mais perto de casa? 

 

Infelizmente, milhões de homens, mulheres e crianças ficam traumatizados em 

algum momento de suas vidas – causando distúrbios físicos contínuos, vícios e 

comportamentos compulsivos, mesmo décadas depois. Felizmente, o TFT cava 

até as raízes desses problemas – aliviando o trauma em si, para que as vidas 

possam se tornar mais tranquilas, produtivas e realizadas. 

 

Na próxima história, uma mulher superou um trauma sofrido a 20 anos com a 

ajuda do TFT. 

 
 

    Levantando-se Contra o Trauma 
 

Mais de 20 anos atrás, em um encontro com o seu namorado de 18 anos 

de idade, “Bárbara” tinha sido estuprada. Na ocasião, ela tinha apenas 13 anos 

de idade. 

 

Nos anos seguintes ao acontecimento ela desenvolveu um trauma severo, 

passando a sofrer constantemente com imagens violentas em sua mente que 

a deixaram com baixa autoestima. Quando ela atingiu os seus 30 e poucos 

anos, Bárbara teve problemas com drogas e álcool. Ela sofreu severos ataques 

de depressão, com intentos suicidas. E ela exibiu um número de outros 

sintomas que os médicos categorizaram como uma depressão grave com 

distúrbio bipolar e dependência de drogas. 
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Ela recebeu tratamento em várias casas de reabilitação, mas a sua condição 

não apresentava melhoras. 

No momento em que a Bárbara conversou comigo sobre o estupro, ela 

pareceu estar “revivendo” ele de alguma forma. Ela chorou e demonstrou 

profundo remorso – se referindo a si mesma em termos negativos. Eu 

rapidamente a detive quando começou a descrever o episódio, com os cheiros, 

os sons, os sentimentos tangíveis.  

 

Depois que ela se acalmou eu a disse trabalharíamos uma com uma nova 

técnica – Terapia do Campo do Pensamento – que poderia ajudar a aliviar a 

dor que ela sentia toda vez que se lembrava do acontecido. Ela queria dar-se 

uma chance. 
 

No primeiro momento realizei a Reversão Psicológica (RP)3 e posteriormente 

apliquei a sequência básica de tapping para trauma, Bárbara não sentiu mais 

dor quando reviveu a memória. 
 

Entretanto, o que me deixou mais maravilhado foi o fato que as crenças de 

Bárbara sobre si mesma e sobre o incidente foram, simultaneamente, 

transformados. Por exemplo, eu perguntei a ela o que ela pensava sobre o 

evento e ela respondeu num tom quase casual que isso tinha sido “apenas 

algo que aconteceu na infância”. Eu até mesmo cutuquei mais um pouco para 

testar o resultado perguntando em um tom acusador, “Você não acha que 

também foi culpada? Você não acha que isso foi por sua causa”?  
 

Sua resposta para mim foi em um estado imóvel e suave, “Não, eu não acho 

que fui a culpada. Eu era só uma criança”. Essa mudança foi quase além do 

inacreditável! Momentos antes ela tinha lamentado amargamente sobre a 

pessoa má que ela era, e agora aquela pessoa cheia de ódio de si tinha 

desaparecido completamente! 
 

Mesmo uma semana depois do tratamento, ela contou que continuou a se 

sentir neutra com relação ao estupro. Ela contou que testou isso algumas 

vezes ao longo da semana pensando no estupro, mas que ela continuou 

calma. 
 

Anos depois, eu vi a Bárbara e ela continuava bem.  

 

                                                           
3 Reversão Psicológica (RP) é um bloqueio ou reversão do curso de energia pelos caminhos 
de energia do corpo (meridianos). Ela atrapalha o sucesso de qualquer tipo de tratamento. A 
RP pode ser facilmente eliminada através do tapping no ponto da lateral da borda da mão, à 
meia altura, sendo feito antes das sequências de tapping para o tratamento de doenças e 
distúrbios. Os profissionais do TFT sempre testam a RP primeiramente. 
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Hoje, ela não é mais dependente das drogas e do álcool e a sua autoestima 

parece estar cada vez mais alta. Ela tirou o seu mestrado em trabalho social, 

se tornou licenciada e começou a trabalhar como psicoterapeuta. Ela também 

se envolveu na administração da Associação Nacional de Trabalhadores 

Sociais (National Association of Social Workers) organizando as conferências. 

 

 

 

- Fred P.Gallo, PhD 

 

*** 

 

Um estupro e um abuso sexual podem desencadear doenças debilitantes em 

pessoas prejudicando o desenvolvimento de tarefas simples como cozinhar, 

falar no telefone, estar em locais públicos, trabalhar. O TFT pode ajudar no 

tratamento dessas pessoas. 

 
 

 

       Como Eu Reacendi o Som do Meu Coração 
 

Em 2000, eu fui diagnosticada com transtorno de stress pós-traumático 

depois de um ataque físico brutal. Por causa de danos na minha mente, eu 

estava incapacitada de concluir meus pensamentos ou de desempenhar 

qualquer atividade cotidiana. 

 

A depressão debilitante apareceu, já que até mesmo tarefas simples como 

cozinharem, se tornaram difíceis. Eu sofria de ansiedade severa e não sabia 

como me inserir na sociedade. Eu me tornei uma verdadeira ermitã e ganhei 

muitos quilos. Tudo que eu conseguia fazer era comer, dormir e assistir vídeos. 

 

Minha depressão cresceu e uma raiva intensa emergiu enquanto eu ruminava 

diariamente depois do ataque. Cinco anos passaram desta maneira, até o dia 

em que eu fui apresentada a um praticante de TFT, que ouviu a minha história 

e me ofereceu uma sessão de terapia. 

 

Eu era cética. Ainda assim, depois de alguns tratamentos, eu superei a 

depressão e me tornei mais funcional. Logo, não apenas os medos de estar 

em lugares públicos e falar com as pessoas sumiram, como eu comecei a 

reacender a minha antiga carreira como cantora e compositora – cantando as 

minhas músicas em casas locais. 
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Previamente, minha memória tinha sido tão afetada devido a ferimentos na 

cabeça que eu tinha problemas para lembrar as minhas músicas. Isso 

melhorou com o TFT. 

 

Eu também me tornei uma profissional de TFT e continuei o tratamento comigo 

mesma, certamente isto tem me ajudado a eliminar fobias, stress, confusão, 

dores emocionais e raiva enquanto elas emergiam em minha vida. A 

depressão crônica e a ansiedade se tornaram coisas do passado. E eu percebi 

que estava começando a minha vida de novo – mas não apenas isso, minha 

vida estava melhor do que antes do assalto! 

 

Após o tratamento por TFT, eu ganhei um concurso em primeiro lugar, com 

prêmio de $1.000, numa grande competição local de compositores e prossegui 

para gravar um álbum com as minhas músicas. Eu organizei todos os detalhes 

do meu novo álbum de lançamento, que tinha sido um sonho não realizado por 

30 anos. 

 

Hoje, eu tenho quatro diferentes negócios de tempo parcial que eu mesma 

comando – incluindo um pequeno lugar para atender com o TFT. Eu tenho 

muitos amigos, hobbies e interesses e estou vivendo a vida que eu sempre 

quis! 

 

Atualmente, sou um membro ativo da minha comunidade e do mundo também, 

e sinto que tenho algo a contribuir. Eu não tenho dúvida que sou capaz de 

continuar e conquistar até mesmo metas ainda maiores à medida que minha 

vida se desenrola. 

 

Esse ano, eu completo 50 anos e nunca estive mais feliz do que eu estou 

agora. Eu acredito que o TFT contribuiu para o meu processo de cura, quando 

nada estava parecendo funcionar. 

 

As técnicas são simples, rápidas e efetivas como modalidade de terapia e fácil 

de administrar em você mesmo e nos outros, quando a necessidade aparecer. 

Eu recomendo TFT a todos. Eu, pessoalmente, vou continuar a usá-lo, ciente 

que este é um inestimável modo de se tornar livre de todos os tipos de 

problemas - seja mental, físico ou emocional. 

 

- Gabrielle Williamson 

 

*** 
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Danos físicos por um evento traumático podem deixar ferimentos emocionais 

duradouros, independentemente da idade, maturidade, inteligência ou 

julgamento da vítima. Na próxima história relatamos um trauma sofrido na 

infância que deixou consequências insuportáveis. 

 

 

Trauma de Quando uma Brincadeira Escolar 

Deu Errado 
 

Em uma das minhas muitas capacidades profissionais, eu atuei como um 

mediador voluntário. Esse trabalho é tanto interessante quanto recompensador 

para mim. O programa que eu mediava envolvia infratores juvenis que 

cometeram a primeira ou a segunda infração legal – com idades entre 7 e 17 

anos. A mediação traz a vítima e o agressor a um ambiente não judicial. O 

processo dá a vítima à oportunidade de confrontar o transgressor com os 

efeitos financeiros, emocionais, físicos e outros efeitos que resultaram da 

ofensa dele ou dela. 

 

O resultado do processo, quando bem-sucedido, é quando a vítima recebe 

alguma forma de restituição em que o agressor e a vítima concordam. Os 

benefícios são que o agressor pode reformular suas prioridades e escolher 

outro caminho de vida. Meu trabalho como mediador é fazer com que as duas 

partes entrem em acordo mútuo – e estruturem o processo para que as duas 

partes sejam respeitadas e focadas na solução do problema. 

 

Algumas semanas antes, eu peguei uma mediação no Sul de Los Angeles. A 

vítima era uma garota afro-americana de 10 anos que nós vamos chamar de 

“Felicity”. O agressor era um menino de 11 anos afro-americano, que nós 

vamos chamar “Michael”. Os pais dos dois envolvidos estavam ambos 

presentes. As duas crianças estudavam juntas na mesma classe quando o 

incidente ocorreu. 

 

Naquele dia, Michael tentou pregar uma peça na Felicity enquanto ela estava 

fora, entregando uns papéis para o escritório da escola. Michael colocou um 

lápis no seu assento, apenas como muitas crianças mais velhas colocam 

tachinhas e chicletes nos assentos dos mais jovens. Desta vez, entretanto, o 

resultado foi diferente. A Felicity não viu o lápis e sentou nele. Infelizmente, o 

lápis ficou empalado na sua região glútea. 

 

Com uma combinação de dor, culpa e vergonha, Felicity foi até o professor 

para contar o ocorrido. O professor não viu evidencia do ferimento inicialmente, 
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o que trouxe mais constrangimento para menina. Ela finalmente convenceu o 

professor para ver a enfermeira. A enfermeira não podia ajudá-la de modo 

substancial. 

 

Finalmente, os pais da Felicity foram chamados. O pai dela deveria vir e levá-la 

até o hospital, aonde uma cirurgia seria feita para remover o lápis. 

 

O Michael foi suspenso do colégio e depois expulso como resultado do 

ocorrido. Ele também foi preso. Por ser um agressor iniciante, ele se 

qualificava para o nosso programa de mediação, então o oficial de justiça o 

encaminhou a mim. 

 

Durante a mediação, Felicity e Michael lamentaram enquanto descreviam o 

incidente e as suas consequências. O Michael havia escrito uma carta à 

Felicity como um pedido de desculpas, a qual ele entregou durante a 

mediação. Ele disse tristemente que se arrependia do que tinha feito e que ele 

não tinha a intenção de machucá-la. A mediação chegou a uma conclusão que 

favorecia as duas partes; uma compensação financeira e trabalho comunitário 

foram incluídos no acordo. 

 

Então, enquanto o meu co-mediador e eu estávamos completando a papelada, 

estava evidente que o episódio traumático não tinha acabado ainda. 

 

A mãe da Felicity mencionou que a sua filha estava sofrendo uma série de 

desafios por causa do evento trágico. Ela experimentava flashbacks quando ia 

se sentar no seu assento, pensando que ela poderia sentar em um lápis 

novamente. Ela não estava dormindo bem nas semanas seguintes ao evento 

e estava indo mal na escola. Nós também soubemos que o Michael tinha 

pesadelos com o seu papel nesse episódio. 

 

Eu não pensei imediatamente em usar o TFT nesse caso, porque estava 

focando no processo de mediação. Entretanto, quando o Michael e a sua 

família foram embora, a mãe da Felicity perguntou aonde ela poderia conseguir 

assistência para sua filha. 

 

Eu disse que poderia ajudá-la. Disse aos pais que tinha sido treinado em uma 

terapia que era muito eficiente com traumas, assim como outras coisas, e que 

se eles desejassem eu poderia atendê-los de graça. 

 

Uma semana depois, eu me encontrei com a Felicity, e os seus pais, assim 

como o meu co-mediador, que também é um trabalhador social. Ele estava 

intrigado com a minha descrição de alívio do trauma pelo tapping. Eu comecei 
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tratando a dor física de ter sido empalada pelo lápis e, usando o algoritmo para 

dor, reduziu o seu SUD de 10 para 1. 

 

Eu usei então o algoritmo para ansiedade para tratar a sua ansiedade em 

sentar na cadeira da escola, também reduzindo o SUD de 10 para 1. 

 

Eu testei para outras doenças e não encontrei nenhum presente. A Felicity 

estava tão aliviada que estava rindo à toa – rapidamente ela estava 

transformada. Os seus pais estavam emocionados e o meu bom amigo co-

mediador, estava igualmente impressionado. 

 

Eu também estive em contato com os pais do Michael e, infelizmente, os seus 

pesadelos continuavam. Eu fiz a mesma oferta para o Michael e estou 

procurando uma data para tratá-lo do stress pós-traumático. 

 

 

- Lionel Mandy 

 

*** 

 

Muitas vítimas restabelecem suas vidas depois de ferimentos físicos severos – 

isso é realmente possível com a ajuda do TFT. 

 

     

   O Dom do Cheiro 
 

Durante um mês de janeiro com muita neve, há 5 anos, eu desci de trenó rua 

abaixo. Eu fui tomando velocidade e não percebi que na parte íngreme da 

colina, a neve tinha se tornado gelo. Eu não consegui parar e acabei batendo 

com a cabeça num para-choque de uma minivan estacionada. Eu sofri um 

dano tão forte na cabeça que quase não cheguei viva no hospital. Se a 

ambulância demorasse mais 20 minutos, teria sido tarde demais. 

 

Eu fui colocada em coma induzido por 10 dias e ainda não me lembro do 

período de dois meses depois do incidente. Com ótimos cuidados médicos, 

apoiado pela família, e reabilitação pós-hospitalar, eu finalmente voltei para o 

trabalho em tempo integral depois de 8 meses. 

 

Enquanto que em todos os outros aspectos, eu estava perto de ficar totalmente 

recuperada, eu tinha perdido 100% do meu senso de olfato. Os médicos me 
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disseram que a perda de olfato não é incomum depois da lesão no cérebro que 

sofri. Infelizmente, ele disse que eu nunca mais recuperaria essa habilidade. 

 

Por cinco anos, eles estavam corretos. Então, chegou a mim por e-mail, 

informações sobre um tele seminário de TFT, que seria conduzido pelo Dr. 

Roger Callahan. Resolvi participar. 

 

Durante o tele seminário ele me deu uma sequência de TFT personalizada 

para me ajudar a recuperar o meu senso de olfato. 

 

Usei esse algoritmo personalizado 20 vezes ao dia por 40 dias seguidos, e 

depois do 30° dia eu fiquei surpresa ao notar que o ar de repente parecia 

diferente enquanto eu caminhava na calçada da cafeteria do meu prédio. 

Levou cerca de um minuto para eu perceber que estava sentindo cheiro 

novamente. Depois de cinco anos sem olfato, eu quase esqueci a sensação. 

Desde então, eu tive outros momentos onde pude cheirar as coisas. Meu 

senso de olfato ainda não está 100%, mas eu estou emocionada por ter 

experimentado de fato uma cura que os médicos disseram que não poderia 

ocorrer. O TFT fez isso possível. 

 

Dr. Callahan inicialmente me explicou que eu teria que continuar usando a 

sequência de tapping 15 vezes por dia por muitas semanas. A sequência 

leva apenas 1 minuto e é possível fazer durante o dia. Eu continuo a aplicar 

em mim mesma e sou agradecida ao TFT por recuperar o meu olfato. Isso é 

muito melhor do que passar cinco anos pensando que eu nunca mais sentiria 

um cheiro novamente! 

 

Além disso, eu agora uso diferentes algoritmos de TFT para aliviar outros 

problemas como preocupação e ansiedade.    

 

- David Burris 

 

*** 

 

Milhares de pessoas, todos os anos, sofrem danos cerebrais por acidentes, 

derrames e outros tipos de problemas relacionados. 

 

Traumas na cabeça podem ser muito debilitantes e frustrantes para a vítima 

conforme elas vivenciam mudanças na sua rotina e nos seus relacionamentos.  

 

Cada fase da recuperação vem com um novo conjunto de emoções e desafios 

para lidar, conforme eles reconstroem as suas vidas. 
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Muitas pessoas têm fracassado no processo de cura por causa dos desafios 

com a memória de curto prazo. Elas podem ter que reaprender completamente 

tarefas diárias como caminhar, comer, vestir e até se comunicar. 

 

Na próxima história, contaremos a experiência de um terapeuta avançado de 

TFT que atendeu quatro pacientes com diferentes lesões traumáticas e 

descreveremos como o tapping os ajudou a se tornarem mais relaxados e 

menos angustiados. 

 

 

     Recuperação de Um Dano Cerebral Traumático 
 

Sally era uma professora de matemática e ciências e amava o seu trabalho 

com adolescentes, porém em uma piscada de olhos, sua vida mudou 

completamente quando uma prateleira de livros caiu sobre a sua cabeça, 

batendo na vértebra do seu pescoço. “Os médicos precisaram trabalhar duro 

para reparar os ossos e os danos causados no meu sistema nervoso”, ela me 

disse. 

 

Eventualmente, ela foi diagnosticada com incapacidade permanente, pois 

sofria de enxaquecas, dores severas no pescoço e nos ombros e perda de 

memória.  A concentração era difícil – causando grande frustração quando ela 

falhava em tarefas simples. Sally era divorciada, e precisou contar com a 

ajuda de familiares. As despesas eram caras, o que causou mais stress. 

Depressiva e ansiosa, ela, finalmente, se voltou para o TFT. 

 

Outro cliente, Gary, tinha sofrido de Lesão Cerebral em um acidente de 

motocicleta perto da sua casa, na Flórida. Eu nunca o conheci 

pessoalmente, mas trabalhei com ele pelo telefone. Ele estava usando um 

capacete quando bateu em uma árvore ao se desviar do carro que tinha vindo 

na sua direção, mas o impacto foi suficiente para quebrar o seu pescoço e 

causar um grande hematoma no cérebro. Não apenas isso, uns 30 ossos 

haviam se quebrado. Ninguém esperava que o Gary sobrevivesse. Ele ficou no 

hospital por seis meses lutando para se manter vivo. Uma cirurgia foi feita para 

reconstruir os ossos destruídos do seu rosto. Miraculosamente, depois de 10 

anos ele estava apto a andar de bengala e aprendeu a usar o computador, que 

é a chave para sua comunicação. Ele sentia dores constantemente – e a sua 

memória estava muito limitada. O seu grande desafio era realizar tarefas que 

exigiam vários passos. Conforme ele sucumbia à ansiedade e depressão, 

beber se tornou uma automedicação o que tornou mais complexo de se 

trabalhar com ele. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/


64 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

Em outro caso, o paciente Dale, sofreu uma lesão cerebral massiva quando 

– durante uma cirurgia de emergência do coração – recebeu iodo, que causou 

uma reação alérgica severa, choque e inchaço do cérebro. Quase todas as 

medicações que os médicos prescreviam para ele durante esse processo de 

melhora causavam reações adicionais e sintomas. A sua pele se tornou 

sensível, sua memória superficial e, ainda, sofria de falta de ar, ele andava 

com dificuldade da sua casa até o carro. Por três anos, ele sofreu as 

consequências do trauma, se tornando sensível a quase todo tipo de comida, 

incluindo soja, milho, trigo e laticínios. 

 

O quarto paciente, Jeff, tinha sofrido um acidente na cabeça nove anos antes, 

enquanto ainda estava na faculdade. Ele foi atacado uma noite e agredido 

brutalmente com uma chave de fendas. Como resultado, ele começou a sofrer 

de perda memória de curto prazo, problemas para dormir, desafios para se 

concentrar, e também desenvolveu medo e ansiedade em estudar e realizar 

testes. Ele era um escritor de uma revista, o trauma da agressão atrapalhava e 

o causava grande ansiedade que o prejudicava no desenvolvimento do seu 

trabalho. Jeff também passou a ingerir diversos tipos de álcool, cafeína e 

produtos perfumados. Doutores prescreveram vários bloqueadores betas e 

drogas tipo-ADD para ajudá-lo com a ansiedade e a concentração – mesmo 

sabendo que esses medicamentos o causavam fadiga e outros efeitos 

colaterais. Todos esses quatro clientes melhoraram com o TFT. 

 

A primeira coisa que eu trabalhei com eles foi a eliminação do trauma do dano 

na cabeça. Eu usei a sequência de tapping para trauma que, usualmente, 

trouxe os seus SUD’s para 2 ou 4 pontos em uma escala de 0 a 10. 

 

Depois disso, eu apliquei as sequências básicas de tapping para trabalhar com 

sentimentos individuais que eles estavam experimentando, como a raiva, 

frustração, depressão e dor, ansiedade e vergonha. Ensinei sequências 

individuais, para que eles tivessem ferramentas para usar fora das sessões 

quando as sensações ruins aparecessem. 

 

Passada apenas uma sessão, todos os quatro clientes se sentiram mais 

relaxados e menos ansiosos. Depois da sessão dois, eles reportaram que a 

sua memória e concentração estavam melhorando. Na sessão três, a maioria 

deles estava notando uma diferença na retenção de informações e 

concentração. A intensidade da dor estava, também, muito melhor. 

 

Interessantemente, em todos os quatro casos, nós tivemos que identificar 

toxinas individuais que estavam prejudicando a redução de sintomas através 

do tapping. Todos os quatro clientes eram sensíveis a detergente; alguns 
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eram sensíveis a laticínios, açúcar, milho e trigo; e, ainda, outros eram 

sensíveis a produtos de cuidado pessoal e outras comidas e bebidas. Eu 

percebi, durante o tratamento, que o sistema imunológico deles estava 

enfraquecido depois dos ferimentos – então, eles se tornaram mais sensíveis a 

alguns itens que eles não eram antes do trauma. 

 

Depois de limpar essas toxinas, com o tratamento de TFT chamado “7-

Segundos” para o tratamento de Toxinas, nós podíamos continuar com as 

sequências de tapping. Eliminar toxinas do seu ambiente ajudando a remover 

sintomas de ansiedade e depressão também. 

A Terapia do Campo de Pensamento tem contribuído verdadeiramente para o 

processo de cura de todos esses quatro pacientes. 

 

 

- Cristina Mayhew 

 

*** 

 

O interessante sobre os quatro clientes com danos cerebrais é que o 

trauma não causou apenas ferimentos físicos massivos – mas também causou 

traumas mentais e distúrbios secundários, como depressão, ansiedade, perda 

de memória de curto prazo e raiva. 

 

A próxima história é sobre um jovem com Síndrome de Down e Autismo – nós 

descobrimos que, mesmo aquelas pessoas que possuem um dano cerebral 

hereditário, podem se beneficiar do alívio de traumas. 

 

 

     Não é Uma Terapia onde só se ‘Conversa’  
 

Quando um garoto de 17 anos de idade foi parar em uma cadeira no meu 

escritório, eu soube, naquele momento, que o TFT era a melhor terapia para 

ajudá-lo. Ele foi vítima de violência pelo seu “cuidador”, este paciente é um 

garoto afro–americano, quieto, muito engajado e educado. Ele é portador de 

Síndrome de Down e Autismo. 

 

Vive com seus pais e a sua pequena irmã em Los Angeles e, para se 

comunicar, usa a língua dos sinais e um quadro branco para soletrar, letra 

por letra, qualquer palavra que ele queira dizer, pois sua produção verbal nem 

sempre combina com o que ele quer dizer.  
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Por causa do nível moderado de retardo mental que ele tem, eu sabia que a 

terapia tradicional não iria ajudá-lo a se recuperar do trauma. De fato, a 

terapia tradicional, que usa da fala, nunca é usada por mim para tratar 

indivíduos com deficiências cognitivas. Todavia, eu descobri que o TFT pode 

ter um efeito rápido e efetivo. 

 

Na nossa segunda sessão eu coloquei o TFT em ação, tendo preparado os 

pais para a aproximação diferenciada, ainda não verbal, que eu havia 

planejado. Esse jovem precisava de um modelo, de assistência do pai e 

encorajamento para participar do tapping, mas ele não queria ser, 

definitivamente, a única pessoa da sala que não estava usando o tapping! 

 

Eu pedi para que o pai fizesse a sequência inteira do tapping enquanto 

focasse no trauma e depois passasse o tratamento para o menino, tocando-o 

após o primeiro tratamento. Depois de apenas uma sequência, ele foi capaz de 

aplicar a sequência em si mesmo. 

 

Após a terceira sequência de tapping – na verdade, antes de terminar a 

sequência final – ele começou a bocejar e a dar risadinhas. Eu soube, então, 

que ele estava se sentindo melhor. Apenas para checar seu progresso quanto 

ao trauma, eu pedi para que ele pensasse novamente no evento traumático, 

ele sacudiu a cabeça e riu. O trauma tinha acabado. 

 

Concluindo a sessão, enquanto eu estava levando-os para a saída, ele virou, 

pegou a minha mão firmemente e a sacudiu dizendo, “Bom trabalho”! Seus 

pais me olharam maravilhados! Ele nunca tinha feito isso antes! Entretanto, 

eles sempre diziam para o menino, “Bom trabalho”, quando ele fazia algo bem, 

só que nunca tinham o visto usar esse termo, principalmente no contexto certo! 

 

Desde aquele dia, sempre que estávamos em uma sessão e ele sentia que 

precisava de ajuda, começava a aplicar o tapping no ponto da sobrancelha (is) 

e assim seguindo a sequência em diante. Quando ele começava a bocejar eu 

sabia que nós havíamos concluído. Ele não tinha pedido para que eu 

perguntasse o que o estava incomodando, primeiramente, porque eu não 

precisava saber – e também porque usar palavras desse modo era difícil e 

tedioso para ele. 

 

Seus pais estavam excitados com a sua melhora e aprenderam muito sobre o 

TFT e a sua aplicação para os seus próprios traumas e raiva em relação ao 

evento traumático. É claro, eu fiquei completamente feliz com o efeito do TFT 

no paciente. 

- Nara J.Baladerian, PhD 
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*** 

 

Como a história anterior mostra o alívio do trauma com o TFT é rápido, não 

invasivo e simples – mesmo para aqueles com fala limitada, raciocínio reduzido 

ou imaturidade. Enquanto esse jovem menino foi sortudo o suficiente por 

receber ajuda rápida para o seu trauma, outros vivem anos com as 

consequências desses eventos. Eles experimentam dezenas de terapias para 

apagar as memórias, dores e efeitos negativos em suas vidas. 

 

A próxima história é sobre uma mulher que, primeiramente, recusou-se a 

tentar o TFT, mas, em um segundo momento, após uma única sequência de 

tapping conseguiu alívio imediato de décadas de recordações traumáticas. 

 

 

    Como Acupuntura Para a Mente 
 

Tendo regredido para a minha vida como uma menina de quatro anos – 

agachada, gritando e lutando contra golpes imaginários –, eu fui hospitalizada 

pela segunda vez em 10 anos. Na primeira vez, eu tinha sido libertada depois 

de quatro dias, quando a segurança do hospital havia me tirado da regressão 

(reviver eventos como se eles estivessem ocorrendo no tempo presente) e as 

minhas funções haviam voltado ao normal. Na segunda vez, entretanto, as 

comportas se abriram e se derramaram sobre os meus anos de negação 

insistente. Os traumas físicos, sexuais e psicológicos vieram à tona. 

 

Muitos profissionais da saúde trabalharam comigo por 20 anos para tratar o 

meu Transtorno de stress pós-traumático (TEPT), tentando me ajudar na 

superação dos meus traumas. Entretanto, depois de tentar várias terapias os 

pesadelos e flashbacks negativos continuavam. Após me mudar para Sedona, 

Arizona, e pensar estar vivendo uma vida recompensadora, eu ainda sofria de 

TEPT. Só de ver algo familiarmente violento na televisão poderia engatilhar 

dias de dissociação, automutilação (me cortando) e regressões. 

 

Tendo aprendido que os sintomas do TEPT nunca são completamente 

eliminados, eu lidei com esses episódios conforme eles vinham, ficando reclusa 

por períodos de tempo. Depois que um fato recorrente me deixou suicida, eu, 

de novo, solicitei ajuda à comunidade de saúde mental. Eu fui encaminhada a 

um terapeuta que, depois de ouvir a minha história, perguntou se eu estava 

disposta a tentar uma nova terapia que envolvia aplicar o tapping em pontos do 

corpo enquanto revivia o trauma. Eu, educadamente, respondi: “NÃO!” 
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Espiritualmente devota e aberta como eu era, eu não iria gastar tempo e 

dinheiro com alguma técnica “new age”. Eu sugeri que nos fixássemos em uma 

terapia comum. Duas sessões depois, ela mencionou que estaria fora da 

cidade pelo próximo mês (fazendo o “woo-woo new age” dela em outro país). 

Ela perguntou se nós poderíamos fazer um pouco de TFT – um tipo de 

acupuntura para a mente. Eu me senti uma boba aplicando o tapping, 

cantarolando e contando – e cantarolando novamente conforme ela pedia, mas 

eu fiz isso. 

 

Para a minha surpresa, eu me senti imediatamente aliviada. Meu corpo inteiro 

eliminou o stress e a aflição. Ela me perguntou como eu me sentia, quase em 

lágrimas, disse que sentia o primeiro alívio em seis semanas. Embora 

carregada de gratidão, eu disse que essa tinha sido, com certeza, uma 

resposta-placebo e que eu iria guardar qualquer aplauso até amanhã. 

 

Seis anos depois, eu continuo livre dos meus traumas de infância. Um por um, 

todos os meus incidentes individuais foram sendo eliminados. Eu me lembro 

agora desses eventos passados, mas livre de qualquer reação emocional. 

Chega de dias de dissociação e pânicos. Quando novas memórias ruins 

aparecem, eu as jogo fora com o tapping. Porém, eu pensava que o TFT era 

bom demais para ser verdade, eu sei agora que ele engloba muitas verdades. 

Familiares e amigos ficaram surpresos com a mudança em mim e diziam 

coisas como, “Você se lembra como era antes?” ou “Eu ficava preocupada de 

sair com você e algo te deprimisse”. 

 

Eu, atualmente, tenho feito o treinamento de TFT para que possa ajudar os 

outros quando possível. Eu contribuo também financeiramente e pessoalmente 

para promover o trabalho do TFT para sobreviventes de guerra e áreas de 

desastres em diversas partes do mundo. Assim como me preocupo, porque 

vítimas de tais atrocidades não podem aplicar o tapping em si mesmas, não 

importa quanto dinheiro for arrecadado, se não forem, primeiramente, curadas. 

Eu tenho uma outra visão hoje. Eu vejo um mundo onde o ciclo de abuso é 

passado de uma pessoa a outra, é transformada em um ciclo de cura conforme 

as pessoas passam pelo TFT. O TFT pode ajudar na cura dos traumas, 

ajudando homens e mulheres capazes de viver e prosperar em sociedade de 

forma saudável, com suas funções capazes de funcionar normalmente. 

 

As implicações do bem que o TFT pode trazer para o mundo são infinitas. 

Tenho esperança que todos aqueles que experimentaram ou testemunharam 

os efeitos do TFT possam trabalhar para isso e ver um dia em que o TFT se 

torne a terapia principal. Lembro que a acupuntura que, em outra preterida, dá, 
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agora, alívio físico para muitos – e é tão aceita que é paga por empresas de 

plano de saúde e profissionais da medicina. Obrigada TFT. 

 

 

- Michelle (Miki) Butterworth 

 

*** 

 

A surpresa que boa parte dos que sofrem de TEPT vivenciam, é a rapidez com 

que recebem o alívio seguindo o tratamento do TFT. Não apenas isso, o TFT 

tem efeitos duradouros – mesmo sobre o stress de imagens violentas da 

televisão, sons que trazem flashbacks, emoções que emergem em momentos 

inconvenientes e outras formas de sofrimentos diários. 

 

Na história seguinte, uma mulher recupera o controle da sua vida através do 

TFT – e, enquanto escreve esse texto, experimenta a felicidade e paz depois 

de quatro anos desde o tratamento. 

 

 

             Nada Funcionava Até Eu Conhecer o TFT 
 

Eu morria de medo de homens e não saía com um fazia 16 anos. Quando eu 

tinha 15 anos, eu fui raptada e estuprada por um conhecido. Eu me sentia 

culpada, envergonhada, assustada e, de alguma forma, responsável. 

 

Eu estava andando para casa da escola e era uma longa caminhada. Ele 

estava dirigindo, sorrindo, e me ofereceu uma carona. Eu sabia que não 

deveria aceitar, mas eu entrei no seu carro e o pesadelo começou. Eu me 

lembro de ser raptada, mas reprimi a lembrança do estupro.  

 

Desde então, eu tentei vários caminhos para resolver o problema – terapia, 

cartas para jornais, Tecnologia de Libertação Emocional, mas nada funcionava. 

Eu até mesmo me tornei uma conselheira de estupro e, enquanto prestava 

ajuda – o meu próprio trauma permanecia. Então, um grande amigo me contou 

sobre um seminário de TFT que estava sendo apresentado localmente. 

Naquele momento, percebi que estava pronta para tentar qualquer coisa que 

pudesse funcionar. 

 

Nosso grupo era pequeno e composto, unicamente, por mulheres – então eu 

me senti segura. Os tratamentos do TFT eram novos para mim e eu estava 

evidentemente confusa. Entretanto, conforme nós aplicávamos o TFT uns nos 
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outros, eu percebia que eles recebiam alívio imediato real. Eu esperava que 

conseguisse também. 

 

Quando o seminarista pediu por voluntários, eu fui uma das primeiras a 

levantar a mão. Eu não sabia o que esperar, mas eu estava aberta a 

experiência. Eu não me preocupava se os outros estariam me encarando, 

porque eu queria muito estar livre daquele trauma. 

 

Meu nível de SUD era “9” de “10”. Enquanto eu aplicava o tapping, eu revivia o 

evento de anos antes – e as emoções vinham até mim como ondas no mar. 

Lágrimas rolavam pelo meu rosto enquanto eu via aquele quarto mal arrumado, 

sentia aquela faca de açougueiro dentro da minha garganta e cheirava aquele 

fedor de corpo sujo em cima de mim. Eu senti uma distância entre mim e o 

que eu via na minha mente e deixei de ter medo. Enquanto o meu número de 

SUD caía, eu me vi de joelhos – e percebi que foi ali que a minha dor nos 

joelhos havia começado. Então, senti raiva – e depois vi seu rosto. 

 

Em todos os anos desde o incidente, eu tinha enterrado esse trauma – e o seu 

rosto –, mas agora ele estava aqui. Porém, com o tratamento do TFT, eu 

estava no controle. Usando algumas palavras profanas, eu pedi para que ele 

fosse embora e não voltasse nunca mais. Ele fez isso. Meu tratamento havia 

acabado. Incrivelmente, minha dor no joelho havia acabado. Meu SUD caiu 

para “0”. E eu estava radiante diante do grupo de seminário. Eu me senti 

triunfante, em paz e feliz. Eu ainda possuía a memória, mas ela era distante, 

como se tivesse acontecido com alguém além de mim. Isso foi há quatro anos, 

enquanto o trauma ainda representava alguma coisa do meu passado.  

 

Eu não tenho mais medo de homens. De fato, eu tenho vários homens na 

minha vida que são grandes amigos. E eu estou namorando de novo. O 

tratamento durou apenas 45 minutos, mas eu experimentei um milagre 

maravilhoso e duradouro devido ao TFT. 

 

Roxane Williams 

 

*** 

 

O que poderia ter sido uma vida de dor e sofrimento para Roxane foi, pelo 

contrário, transformada devido aos efeitos restauradores do TFT. Mesmo 

quando nada mais funcionava para ela, a Terapia do Campo de Pensamento 

levou as emoções dolorosas embora. 
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Sua recuperação demonstrou a diferença entre o TFT e as demais terapias 

tradicionais, que procuram trabalhar a memória do evento. Em nossa 

terapia, é muito mais fácil simplesmente remover o sofrimento emocional e 

psicológico associados à memória. As lembranças do evento traumático ainda 

permanecem com a vítima, entretanto, depois do TFT, ela não vai mais sofrer 

nem ter reações emotivas ao acessar essa lembrança. Como a Roxane diz: 

“Eu ainda tenho a memória, mas ela é distante, como se tivesse ocorrido com 

outra pessoa”. É aí que reside um benefício exclusivo do TFT – a sua 

habilidade de eliminar traumas enraizados nas vítimas. 

 

Como o TFT age com as pessoas que sofreram um trauma, mas não 

conseguem se lembrar do que aconteceu – ou ter consciência das 

consequências perturbadoras que possuem sobre o evento? Leia essa 

próxima história sobre uma senhora com um comportamento delirante devido a 

uma cirurgia traumática, que foi tratada com a ajuda do TFT. 

 

 

    O Tempo Fora Distorcido 
 

No começo de dezembro, eu recebi um encaminhamento de um profissional 

preocupado com uma paciente idosa, “Marie”, que foi diagnosticada com 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Isso surgiu imediatamente após a 

sua cirurgia coronária uns dois ou três anos atrás. O problema parecia girar 

entorno da crença obsessiva da Marie que as suas filhas, já crescidas e 

independentes, (40 e 28 anos), continuavam sendo crianças pequenas; Marie 

se referia a elas como “pequeninas” – e acreditava que o senhor que morava 

com ela (Mike, seu marido) era o seu filho mais velho (41 anos). Ela também 

tinha dificuldade em reconhecer os seus netos. 

 

Na hora das refeições, ela preparava a mesa para cinco e ficava muito ansiosa 

quando percebia que nenhuma das suas “pequeninas”, nem o seu marido, 

tinham voltado para casa no tempo esperado. Quando o Mike tentava explicar 

a realidade para a Marie, ela se tornava agressiva e brava, recusando-se a 

acreditar na versão que estava sendo apresentada a ela. 

 

A intervenção psiquiátrica e a terapia cognitiva haviam falhado em resolver o 

problema e os seus familiares começaram a acreditar que a falta de oxigênio 

no seu córtex cerebral – como consequência da cirurgia anterior – era a 

culpada. O transtorno de Alzheimer’s foi colocado em pauta, mas eliminado 

posteriormente. Finalmente, uma Ressonância Magnética realizada mostrou 

uma leve deterioração do cérebro, embora ainda dentro dos limites do 

funcionamento cerebral normal. 
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Quando eu visitei a Marie e o seu marido Mike na casa deles, para me 

familiarizar com a situação, eu, rapidamente, percebi que não se tratava de um 

TOC, mas o que eu podia chamar de “ilusão da distorção temporal”. O tempo, 

para Marie, parecia ter voltado em 25 anos, porém apenas na sua percepção 

familiar.  

 

Eventos cotidianos e situações eram claros para ela, todavia, quando 

perguntava pelos suas “pequeninas”, ela se referia as suas filhas crescidas 

como adolescentes que ainda cursavam a escola. Além disso, quando 

perguntava do seu marido, ela pensava que ele estivesse no trabalho e o seu 

filho a visitando (quando, na verdade, seu filho estava a 3000 milhas, 

trabalhando em Londres). 

 

Eu, então, expliquei para a Marie que gostaria de diagnosticá-la e tratá-la e 

que ela deveria pensar no seu problema o mais claramente possível. 

Infelizmente, Marie vigorosamente negou que ela possuía um problema e, 

portanto, não podia pensar nele. Em um momento de inspiração, eu pedi à 

Marie que pensasse nas suas “pequeninas” na escola. 

 

Primeiramente, eu deduzi que a sequência de tapping para TEPT era 

apropriada. Não obtive resultados, visto que o problema da Marie era a cirurgia 

traumática feita anteriormente. Eu, então, continuei com o processo de 

diagnóstico e encontrei outra sequência de tapping e uma mini reversão 

psicológica para a Marie. Depois de completar a sequência, Marie não 

mostrou mais nenhuma expressão de aflição sobre as suas “pequeninas” e 

seu marido, que estava sentado ao seu lado.  Apenas para ter certeza, eu medi 

os resultados questionando a Marie. 

 

Eu perguntei a ela sobre as suas “pequeninas” na escola. Instantaneamente, 

ela me falou dos seus netos e o quanto ela os adorava. Quando eu perguntei 

quem era o senhor gentil que sentava perto dela, ela respondeu “meu marido”. 

Para testá-la mais profundamente, eu a confrontei e a acusei de negligenciar 

“as suas próprias filhas que esperavam que a mãe as buscasse na escola”. Ela 

então se desculpou por me contradizer, porém apontou que elas não poderiam 

estar na escola, visto que as duas possuíam trabalho. 

 

“Quem são os seus ‘pequeninos’ então”? Eu perguntei a ela. “Meus netos”, ela 

respondeu com rapidez. 

 

Eu continuei com esse estilo assertivo de perguntas, todavia nenhum traço 

da ilusão de distorção temporal foi reativado. O Mike pediu então para fazer 

perguntas a Marie ele mesmo, e ficou maravilhado quando testemunhou a 
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completa resolução do problema. Um fato notável, também, foi que a resposta 

agressiva dela quando confrontada desta forma havia desaparecido. Marie 

pediu desculpas se alguma vez enganou alguém, o que ela tinha certeza que 

não. O seu marido comentou feliz sobre a tranquilidade de sua mulher em 

responder às perguntas. 

 

Apenas para completar o tratamento, eu testei a Marie para várias toxinas – e 

descobri uma sensitividade para o café, açúcar e sacarina. Eu aconselhei a se 

manter distante destes itens, no qual o seu marido prometeu monitorar. Marie 

está agora quase completamente livre do seu problema, com apenas pequenas 

recaídas ocasionais que melhoram imediatamente ao serem tratadas 

novamente. 

 

Discutindo o caso com o Dr. Callahan, nós concordamos que, na verdade, o 

real fato que deu base para o problema foi a sua exposição às toxinas – neste 

caso, o gás anestesiante usado durante a sua cirurgia. Esta exposição também 

aumentou a sua sensibilidade para outras toxinas, o que, inicialmente, pareceu 

não gerar problema algum para a Marie. 

 

Tais delírios podem facilmente ter origem em grandes cirurgias, assim como o 

surgimento da ansiedade. O fato de o TFT ter sido bem-sucedido nesse caso 

aponta para uma explicação totalmente diferente da que os médicos 

costumam dar, como, por exemplo, diagnosticar “degeneração cortical” para 

os que apresentam sintomas de demência.  

 

- Ian Graham 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Afastar os Traumas e Suas Consequências 

 

Você encontrará vídeos que o guiarão por sequências de Tapping completas 

para traumas complexos em nosso website: www.rogercallahan.com/pathways 

(Para encontrar informações em Português, acesse www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Três 

 

Eliminando o Stress Causado Pelas Toxinas 
 

Enquanto situações como violência doméstica, pobreza, abusos e doenças 

terminais são causas frequentes de stress contínuo, apenas uma pequena 

porcentagem da população vivenciará essas situações tão estressantes em 

suas vidas. 

 

Para o resto de nós, entretanto, existem as toxinas – uma causa muito mais 

difusora de stress, no qual nós somos expostos diariamente, na comida que 

comemos, nas roupas que vestimos, nos produtos que usamos e no ambiente 

em que vivemos. Ao contrário de produtos químicos venenosos ou 

substâncias cáusticas, toxinas – como nós as definimos – é qualquer coisa que 

o seu corpo reage negativamente. Enquanto o seu vizinho pode ter 

sensibilidade ao café, você pode encontrar uma marca particular de roupas 

tóxicas; enquanto muitos não reagem negativamente aos lacticínios, trigo, ovos 

e soja – o seu corpo pode reagir violentamente a essas toxinas comuns da sua 

dieta. 

 

É claro que nem sempre essas toxinas podem ser violentas o suficiente para 

causar alarme. Todavia, elas ainda causam stress e desequilíbrios ao corpo, 

posto que eles perturbam os sistemas de energia – que regulam todos os 

processos funcionais, emocionais e químicos, e que respondem às doenças. 

 

Na realidade, o corpo responde de modo pouco notável, causando depressão, 

ganho de peso, ansiedade e fobias, nos tornando hiperativos, retendo fluidos e 

acumulando muco interno, criando distúrbios da pele, desencadeando 

transtornos de personalidade ou afetando a memória. Infelizmente, essas 

doenças são explicadas normalmente como sendo o resultado de algo além. 

E, enquanto vários profissionais da medicina irão simplesmente tratar os 

sintomas dessas doenças, nós, profissionais da cura que estamos sempre 

procurando causas ocultas, vamos muitas vezes encontrar toxinas específicas 

como as culpadas. 

 

Quando você ingere ou é exposto ao que nós chamamos de Toxina para a 

Energia do Indivíduo (TEI) – que pode ser até mesmo uma comida orgânica ou 

considerada “saudável” – há uma interrupção ou bloqueio dos caminhos de 

energia do corpo (meridianos). Este impacto no sistema subjacente e 

fundamental de energia posteriormente cria uma alteração no próximo nível... O 

nível químico, impactando o sistema elétrico, hormonal, circulatório, nervoso, 

digestivo e outros sistemas do corpo. 
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O resultado final dessa reação em cadeia, é que o seu corpo vivencia, e isto é 

tão devastador e prejudicial como sofre uma agressão, um acidente, um crime 

cruel ou outro evento violento. 

 

Nas próximas histórias, profissionais do TFT refletem sobre a atuação das 

toxinas atuando – não apenas como causadoras do stress, mas também 

impedindo um alívio de longo prazo após o tratamento. Dê uma olhada. 

 

     

    Toxinas, Triunfo e o Cigarro 
 

Cada vez mais eu vejo novos clientes que estão sofrendo os efeitos negativos 

das toxinas no seu corpo e mente. Ou eles não conseguiram obter alívio através 

de outras opções de tratamentos – ou eles obtiveram 100% de alívio com o 

TFT, mas viram seus problemas voltarem. 

 

Eu me lembro de um cliente que estava sofrendo de ataques de pânico 

severos, ansiedade generalizada e TOC, no qual ele frequentemente tinha 

flashbacks de um momento da sua vida em que ele se via cometendo um 

crime grave – apesar de não ter seguido adiante com o seu plano. 

 

Para se proteger desse habitual flashback – assim como da ansiedade e dos 

ataques de pânico – ele tentou várias terapias, porém sem sucesso. Alguns 

tratamentos, como a hipnose, programação neurolinguística e o TFT com outros 

profissionais, ajudaram de alguma forma, mas, logo que saía de cada sessão, a 

sua ansiedade e os flashbacks voltavam. 

 

Agora, sendo um homem de 34 anos, ele tornou-se suicida e permanentemente 

ansioso – experimentando repetidamente os flashbacks obsessivos. Eu usei o 

TFT para tratá-lo do seu TOC – entretanto, quando saía das minhas sessões, 

os sintomas voltavam quase 10 minutos depois. 

 

Pensando que talvez as toxinas estivessem afetando esse homem, eu chamei o 

Dr. Callahan, que confirmou que fumar poderia ser o fator causador. Quando eu 

perguntei ao cliente se ele fumava, ele respondeu rapidamente, “Sim”. 

 

Eu o instruí a não fumar no dia das nossas sessões e, além disso, eu procurei 

listar outras substâncias, alimentos ou produtos, que poderiam estar revertendo 

os benefícios vivenciados pelo tratamento. Infelizmente, nada mudaria essas 

reversões. 

 

Então, durante nossa sessão seguinte, eu notei um maço de cigarros no 

bolso da camisa do cliente. Gentilmente com a autorização do paciente, peguei 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/


76 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

o maço e o levei para uma outra sala e continuei o tratamento. Os seus 

sintomas rapidamente desapareceram. 

 

Através de uma reviravolta do destino, porém, alguém caminhou pelo corredor 

da clínica no momento em que eu estava na sessão com meu paciente, quando 

eles viram o maço de cigarros no chão do lado de fora da nossa porta, eles, 

inocentemente, trouxeram o maço de volta a sala, colocando próximo ao meu 

paciente sem que ele percebesse. 

 

Imediatamente os sintomas do TOC retornaram. Eu novamente levei os cigarros 

para fora da sala e quando retornei segundos depois, o paciente disse que o 

seu SUD havia caído novamente. Então disse a ele o que tinha acabado de 

acontecer. 

 

Ele ficou surpreso, e disse que estava inicialmente cético em relação ao efeito 

da toxina. Naquele ponto, ele também percebeu que estava desperdiçando seu 

tempo com terapias convencionais por, mais ou menos, seis anos sem obter 

resultados. Nenhum outro terapeuta tinha identificado as toxinas como um fator. 

 

Enquanto o estudo do caso daquele paciente foi se iluminando para mim, eu 

tive que atender mais um paciente “tóxico” para eu compreender o perigo 

completo das toxinas e suas contribuições para os transtornos de ansiedade. 

 

Uma parente minha convivia com o medo incapacitante da porta do seu carro 

abrir enquanto dirigia, ou começar a se perder enquanto dirigia. Ela relatou um 

constante sentimento de ansiedade na boca do estômago (quase sempre 

este é um sinal da influência de toxinas, a não ser que exista um iminente 

perigo na vida da pessoa que cause constante ansiedade).  

 

Depois de tratar seu medo de dirigir, não a vi novamente até dois dias depois 

que ela apareceu no meu consultório - soluçando histericamente. Ela disse ter 

tido apenas um ataque de pânico no estacionamento do shopping por pensar 

que iria se perder em um recém-inaugurado estacionamento. 

 

A primeira coisa que eu notei depois que ela caminhava foi um forte cheiro de 

loção pós-barba do marido dela. Eu pedi ao marido dela que esperasse no sofá 

enquanto eu a levava ao jardim. 

 

Imediatamente, ela se acalmou. Eu a levei para dentro e para fora da sala de 

estar para testar as minhas suposições quanto à loção e, cada vez mais, o seu 

SUD intensificava de “8” para “9” conforme ela se aproximava do marido. Foi aí 

que eu percebi que a toxina estava por trás do seu problema de ansiedade.  
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Hoje em dia, o seu marido é cuidadoso em não usar a sua loção perto dela. 

Interessantemente, o seu médico já havia dito que ela era muito sensível ao 

cheiro, e este pode ser um possível indicador de toxicidade hepática; e ela tinha 

sido diagnosticada recentemente com problemas hepáticos. 

 

O trabalho do Dr. Callahan identificando toxinas com efeitos traumáticos no 

corpo e na mente é, para mim, uma das informações médicas mais 

subestimadas hoje em dia. Muitas doenças são causadas por toxinas. De fato, 

eu pude testemunhar pessoalmente a melhora de três diferentes pacientes com 

câncer, apenas identificando alimentos que eram tóxicos para cada um 

individualmente – e acompanhando esses pacientes no processo de eliminação 

esses alimentos das suas dietas. 

 

Como um exemplo de produtos de limpeza que podem ser tóxicos para um 

indivíduo, um cliente meu que sofreu de depressão severa por três anos depois 

de ter uma cirurgia de próstata e, também, perder o seu negócio. Ele estava 

fazendo terapia convencional durante aqueles três anos e, infelizmente, possuía 

muitas vezes a ideia recorrente de suicídio. O TFT foi a sua última chance. 

Depois de sete sessões com ele – nada funcionava. Até que um dia um 

parceiro, praticante de TFT, me aconselhou a pedir para que o meu cliente 

mudasse a sua marca de sabão em pó. Em uma semana, eu recebi uma 

ligação do cliente dizendo que ele estava bem e que não sentia mais depressão. 

 

“De repente”, ele disse, “ela tinha ido embora”. 

 

Eu perguntei a ele o que havia mudado – se ele tinha começado um novo 

emprego, talvez. 

 

“Nada diferente”, ele disse. 

 

Eu perguntei se ele havia mudado o seu sabão em pó. Visto que é a esposa 

quem lava suas roupas, ele pediu a ela. Ela tinha comprado uma nova marca de 

sabão em pó quatro dias depois da nossa última sessão. No dia em que o 

antigo sabão em pó foi removido de casa, a sua depressão simplesmente 

desapareceu. Três anos depois, ele continua livre dos sintomas e recomenda a 

todos as pessoas experimentarem o TFT. 

 

- Robert Grant 

 

*** 

 

Se você suspeita que as toxinas possam ser as culpadas pela sua ansiedade, 

fobias ou stress pós-traumático perceba que identificar – e evitar ao máximo 
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– esses alimentos e produtos prejudiciais podem preveni-lo de doenças 

comuns, e até ajudá-lo a prevenir-se de doenças graves com risco de morte ou 

distúrbios debilitantes. 

 

Se você acredita que ingeriu, recentemente, algo que é tóxico para você, o 

“tratamento de sete segundos” pode reverter o efeito imediatamente. 

 

Mesmo que isso não seja uma medida remediadora para quem ingeriu veneno, 

overdose de remédios prescritos ou foi exposto a substâncias químicas 

prejudiciais ou materiais radioativos; o “tratamento de sete segundos” pode 

tratar as toxinas do dia a dia enquanto nós procuramos identificá-las – 

alimentos, perfumes, produtos de limpeza, gasolina, produtos de higiene-

pessoal, até alguns produtos usados nas roupas, tudo que possa afetar a 

química única do nosso corpo. 

 

Dê uma olhada agora em como o “tratamento de sete segundos” atuou 

instantaneamente para uma jovem mulher que sofreu uma reação alérgica a um 

marisco. 

 

 

    Uma Reação de Choque na Croácia Rural 
 

Enquanto jantava durante um período de férias na Croácia rural, minha filha, de 

21 anos, deu uma mordida em um marisco e, imediatamente, desenvolveu uma 

reação alérgica severa – levando-a a um choque anafilático imediato. Conforme 

ela foi piorando com o tempo, eu apliquei o “tratamento de sete segundos”4 

e, para o nosso enorme alívio,  a reação diminuiu depois de algumas 

respirações. Com bastante tapping, ela se acalmou consideravelmente. 

 

Depois, entretanto, ela reagiu mal (todavia menos severamente) a qualquer tipo 

de alimento, incluindo os seus suplementos e medicamentos necessários. 

Usando o TFT foi possível dessensibilizar gradualmente o seu corpo o suficiente 

para que ela voltasse a sua medicação. 

 

Mesmo não sendo designado para emergências médicas, o “tratamento de sete 

segundos” pode salvar vidas. 

                    - Dr.Phil Mollon
 

 

*** 

 

                                                           
4 Embora muitas vezes eficaz na diminuição do impacto de substâncias nociva ou cáustica, o 
“tratamento de sete segundos” não é um substituto para cuidados médicos imediatos em uma 
sala de emergência de hospital ou de um centro de controle de veneno. 
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Sendo ideal para corrigir a sobrecarga tóxica acumulada em nossos corpos 

com o tempo, a sequência de tapping para toxinas também funciona para 

toxinas recém-ingeridas que causam uma mudança dramática de 

comportamento. Por experiência, não existe melhor exemplo de comportamento 

induzido pelas toxinas do que uma criança que, ocasionalmente, ingeriu alguma 

coisa “ruim para ela”. 

 

Nessa história emocionante de uma menina de 4 anos de idade que, de 

repente, se torna estranhamente hiperativa e inconveniente enquanto almoça 

com a família, a sequência de TFT para toxinas a traz de volta ao normal. 

Interessantemente, devido à pouca idade, a praticante de TFT utiliza uma 

técnica chamada de “Técnica do Substituto”, com a filha sentada no seu colo. 

 

 

    Essa Comida Chinesa 
 

Não é sempre desse jeito? Quando algo tão simples e eficiente quanto o TFT 

aparece, normalmente as pessoas vociferam: “Isso é bom demais para ser 

verdade”. Entretanto nunca tinha me ocorrido, desde que me tornei um 

profissional do TFT, que as pessoas mais difíceis de persuadir seriam a minha 

própria família! 

 

Como eu poderia convencê-los? 

 

Depois de retornar para a casa, após treinamento em TFT no nível Diagnóstico 

Causal com o Dr. Callahan, saí para almoçar com minha mulher e as minhas 

duas crianças, meus pais, minha irmã e meu meio irmão. Nós decidimos 

experimentar comida chinesa e pedimos uma variedade de pratos. 

 

Minha filha, Megan, próxima dos 4 anos de idade é sempre muito comportada, 

cortês e bem madura para a sua idade (agradeçam ao trabalho duro da minha 

esposa). Um pouco antes de começarmos a nossa refeição, eu e minha esposa 

notamos uma mudança no comportamento da Megan. 

 

Eu me lembrei do documentário, “Cinco Crianças Alérgicas” de Doris Rapp – e 

argumentei que a comida chinesa podia conter o MSG ou que, talvez, a Megan 

possa ter reagido à soja. O comportamento da Megan deteriorou-se 

rapidamente. Mas imperceptivelmente, a sua linguagem se tornou esganiçada e 

incoerente. 

 

Por causa da sua idade e da sua hiperatividade, teria sido quase impossível 

aplicar o tapping para o tratamento de toxinas diretamente nela, então nós a 
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colocamos no colo da minha mulher enquanto eu aplicava o tapping padrão 

para tratamento de toxinas na minha mulher e usava as palavras, “esta comida 

chinesa”. O procedimento levou menos que dois minutos e os resultados foram 

surpreendentes. 

 

“A Megan parecia que tinha apenas acordado de um sonho”, minha irmã disse. 

 

A criança parecia desorientada por um minuto, então se sentou calmamente 

perto da tia e começou a falar normalmente. Ela pareceu quieta e bem- 

comportada. Isso foi uma prova para aqueles familiares que o TFT, a técnica 

com o substituto, e o tratamento de toxinas são extremamente eficientes. 

 

Eu, agora, pretendo apresentar o TFT para as escolas da minha região, 

sabendo que pais, em qualquer lugar, podem usar esses técnicos para ajudar a 

si mesmos e aos seus filhos.  

 

- D.J.Wolfhaardt 

 

*** 

 

É claro que nós todos já sabemos, há tempo, que certos alimentos – como 

amendoim e mariscos – podem causar reações alérgicas violentas em algumas 

pessoas. Mas apenas agora, tem se tornado reconhecido e aceito pela 

comunidade médica, que alimentos aparentemente inofensivos podem continuar 

sendo perigosos – mesmo quando eles não causam uma reação severa. 

 

Como? 

 

Quando você ingere um alimento que é tóxico para a sua química corporal 

individual, o seu corpo – dentre outras reações – vai acumulando essas 

toxinas no seu tecido adiposo para mantê-los fora do alcance de órgãos vitais, 

até que o próprio corpo tenha tempo de processar e excretar essas toxinas, dias 

ou semanas depois. 

 

As células adiposas vão reter água para diluir e eliminar a toxina durante o 

período de espera.  

 

Alguns especialistas dizem que as células adiposas podem expandir até 1.000 

vezes o seu tamanho normal enquanto elas retêm água. Com as toxinas diárias, 

como laticínios, ovos, soja e, particularmente, gordura hidrogenada e outros 

aditivos em abundância na nossa comida, não é de se admirar que as pessoas 

tenham ficado mais obesas na sociedade moderna. Sem dúvida, as toxinas não 
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apenas causam obesidade – elas também causam traumas para o corpo e para 

a mente.  

Na próxima história, uma pequena mudança na dieta produz uma tremenda 

mudança na aparência e na saúde emocional de um sobrevivente da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

    Largando as Toxinas, Perdendo Peso 
 

Uma das minhas pacientes passou a infância em campos de pessoas 

desabrigadas na Europa ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial. 

 

Sua família raramente tinha o suficiente para comer e ela quase nunca tinha 

qualquer carne. Durante a sua vida adulta, ela gradualmente ganhou peso, o 

qual ela não conseguia perder. Ela tentou várias dietas e receitas para perda de 

peso, mas não obteve bons resultados. 

 

Inicialmente, ela veio até mim para pedir aconselhamento por causa das suas 

memórias dolorosas em torno da sua infância como desabrigada. Eu usei o 

tratamento de trauma e isso foi curado imediatamente. Depois disso, ela 

queria que focássemos no seu peso. 

 

Eu a testei e descobri que trigo e produtos relacionados eram tóxicos para ela. 

Ela não possuía nenhuma contraindicação à soja, mas estava disposta a retirá-

la da sua dieta. Ela usou a criatividade para substituir a soja em suas refeições. 

 

Em menos de uma semana, ela notou uma perda de peso mensurável!   Essa 

foi a primeira vez que ela perdeu peso regularmente. Desde então, ela tem 

mantido o seu peso ideal, precisando apenas evitar comer trigo em suas 

refeições.   

 

- Caroline A. Loose, PhD  

  

*** 

 

Nenhuma toxina é mais trágica do que as que causam um distúrbio na infância. 

Mas o TFT pode ajudar! Como nós veremos na próxima história de dois irmãos 

gêmeos que foram, recentemente, libertados do Transtorno do Espectro Autista 

depois de serem submetidos a tratamentos com TFT e a um ambiente livre de 

toxinas e com a adoção de uma boa dieta. 
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    Nós Começamos a Não Ter Mais Esperanças 
 

Nossos filhos gêmeos foram diagnosticados com o Transtorno do Espectro 

Autista com apenas 18 meses de idade. Eles demonstraram sinais de danos 

graves e não andavam, nem falavam ainda. Embora fossem extremamente 

vocais, eles não apresentavam nenhum sinal de linguagem e lhes faltavam 

habilidades comuns de comunicação, como apontar ou bater as mãos. Depois 

de um progresso lento e gradual, eles começaram a andar por si próprios com 

20 meses de idade – todavia, até os 26 meses de idade, eles não possuíam 

nenhuma forma de linguagem, mesmo participando de uma terapia privada que 

os ajudasse a falar. 

 

Nós fomos até a Norma Gairdner, que começou a tratar os meus filhos com a 

Terapia do Campo do Pensamento para vários traumas. Adicionalmente, ela 

identificou toxinas e sensibilidade a coisas que os meninos consumiam ou eram 

expostos constantemente, como produtos para roupas muito perfumados ou 

purificadores de ar. Depois de uma sessão do TFT, o comportamento e 

temperamento geral dos meninos pareceu mudar. 

 

Com o início do uso de remédios homeopáticos, com a eliminação de vários 

alimentos, e das várias sessões de TFT, as suas linguagens se tornaram 

reconhecíveis e um monte de novas palavras começaram a aparecer para eles 

diariamente. 

 

O tratamento do TFT somente surtiu efeito, pois ele foi realizado em 

concomitância em um profundo estudo de toxinas que afetavam os meninos.  

 

Hoje, os meninos andam, falam (o tempo inteiro) e são ambos extremamente 

sociáveis e amáveis com todos à sua volta. Melhor ainda, eles foram 

oficialmente diagnosticados como não tendo o Transtorno do Espectro Autista 

e começaram o Jardim de Infância em setembro.   

 

 

- escrito para Norma Gairdner, HD, pela mãe dos meninos. 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Eliminar o Stress Causado Pelas Toxinas 

 

Você encontrará vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para o alívio de toxinas no nosso site: www.rogercallahan.com/pathways (Para 

informações em Português, acesse www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Quatro 

 

Liberando o Trauma Emocional: Raiva, Culpa, 

Sofrimento Amoroso, Rejeição & Aflição 
 

O Trauma não é apenas limitado ao ferimento físico. Muitas vezes, o trauma é 

emocional – um dano à mente ou ao espírito decorrente de um súbito e 

particular incidente ou por um episódio longo, no qual a vítima é exposta 

constantemente ao abuso emocional, episódios violentos ou stress contínuo e 

inflexível. 

 

Enquanto algumas pessoas sobrevivem a eventos emocionalmente carregados 

sem sofrer danos, outras experimentam reações emocionais extremas, como 

choro incontrolável, flashbacks, memórias assustadoras, insônia e pesadelos – 

até mesmo paranoia. As vítimas podem se sentir bobas, desconectadas, 

depressivas, bravas, culpadas, tristes, carentes ou sozinhas. 

 

Mas, talvez, o sintoma mais danoso do trauma emocional seja a doença ou 

distúrbio físico que aparece anos depois – depois de você sentir que já 

processou o sofrimento. Você talvez nunca saiba porque está experimentando 

problemas físicos, como insônia, visão deturpada, dor no joelho, fadiga, 

hipertensão ou outras dores e problemas. De fato, os doutores podem não ser 

capazes de encontrar nenhuma explicação física e simplesmente atribuir o seu 

problema ao stress. 

 

Mas um trauma emocional antigo pode ser a causa. A Terapia do Campo de 

Pensamento tem se demonstrado um tratamento eficaz para ambos, passado e 

presente, traumas emocionais que continuam a danificar o corpo ou causar 

sofrimento em nossas vidas. 

 

É claro, alguns traumas emocionais são complexos – no qual a vítima 

demonstra sinais de raiva, obsessão ou culpa ao longo das suas emoções 

extremas. O TFT pode acalmar essas emoções e outros sintomas ajudando a 

mente a processar corretamente as emoções relacionadas ao evento. Muitas 

vítimas relatam que elas ainda possuem a memória do evento, mas elas não 

possuem mais emoções negativas sobre ele. A perturbação original – e suas 

emoções – não está mais presa a eles. 

 

Entretanto, a mais emocionante aplicação do TFT é quando ele ajuda a uma 

pessoa que está sofrendo o luto de um entre querido. A dor da perda pode ser 

uma emoção devastadora. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
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De fato, muitos conselheiros psicológicos dizem que demora um ano ou mais 

para “processar” os sentimentos de tristeza relacionados a perder alguém ou 

algo que você ama muito. E, embora muitas culturas mundo a fora tenham as 

suas tradições históricas sobre a duração dessa fase de luto, nós gostaríamos 

de apresentar um ponto de vista diferente. 

 

Não é necessário sofrer tamanha angústia. 

 

Ao invés disso, imagine sendo capaz de pôr de lado as emoções desoladoras 

da tristeza – o desespero, a depressão, a melancolia – e, simplesmente, 

retomar as lembranças felizes, o amor e a compaixão que você teve por essa 

pessoa. 

 

A terapia convencional normalmente pede para que você “sinta a dor” e abrace 

a perda. Mas ao invés disso, o quão mais apropriado é honrar o seu ente 

amado resgatando e focando as lembranças dos tempos felizes que tiveram 

juntos? 

 

O TFT torna isso possível. 

 

E o alívio normalmente vem em minutos. 

 

Se você vivenciou uma mágoa ou um trauma emocional – ou talvez tenha feito 

isso no passado, mas nem saiba disso – você lerá uma solução nas histórias a 

seguir. Na primeira história, um profissional do TFT revela como ele tratou um 

sofrimento amoroso - o sofrimento que ocorre depois que se termina um 

relacionamento romântico. 

 

 

    Como Se Conserta Um Coração Partido? 
 

Uma das mais comuns formas de trauma é o “sofrimento amoroso”, uma 

condição muito vista pela mídia, mas que pode trazer um sofrimento mental 

severo que é, normalmente, maior do que a perda em si. Quando um 

relacionamento acaba, ele deixa a pessoa se sentindo com raiva, sozinho, 

carente, abandonado, triste e muitas vezes com ciúmes, depressivo e 

desalentado. 

 

De fato, todos os anos, milhares de pessoas que estão em sofrimento cometem 

suicídio, devido a um sofrimento amoroso não tratado – com mais homens 

acabando com as suas vidas do que mulheres. Eu tenho tratado um grande 

número de casos de sofrimento amoroso com o TFT e, na maioria dos casos, a 
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sequência de tapping para trauma complexo – ou trauma complexo com raiva e 

culpa – prova ser eficiente no alívio do trauma em minutos. 

Algumas vezes, entretanto, a mágoa sobre um relacionamento acabado causa 

outros sintomas que começam a dominar a vida da pessoa. Recentemente, eu 

tratei um paciente de 39 anos de idade que tinha sofrido uma aflição 

emocional severa, desde o término de um longo relacionamento. Conforme os 

meses se passaram, ele percebeu que sentia falta da sua ex-namorada e que 

queria ela de volta, mas, nesse tempo, ela conheceu outra pessoa e deixou 

claro que não queria retomar a sua antiga relação. 

 

A aflição do meu paciente era extrema. Ele também havia desenvolvido uma 

obsessão sobre a moça, telefonando e mandando várias mensagens vezes 

durante o dia. Ele tinha dificuldade em dormir e se encontrava num estado de 

constante de ansiedade. Ele também solicitou ajuda de um psicoterapeuta que o 

aconselhou a iniciar uma terapia semanal para aliviar os seus sintomas. O seu 

próprio médico descartou a ideia de que ele poderia ser curado apenas com a 

terapia e indicou um antidepressivo, que não ajudou em nada. 

 

Quando eu vi esse homem pela primeira vez, em sua primeira consulta, ele 

estava em um estado de extrema agitação. O seu SUD inicial, para angústia 

geral, era “10”, em uma escala de “0” a “10”. Para piorar, o antidepressivo para 

ele era extremamente tóxico, assim como o chocolate que ele tinha comido 

antes, naquele mesmo dia, e as ostras que faziam parte da sua dieta diária. 

Usando o “tratamento de sete segundos”5 e o algoritmo para trauma 

complexo, o seu SUD caiu para “1”. 

 

Entretanto, o nosso trabalho estava longe de terminar. Porque, ele não apenas 

exibia a mágoa, obsessão e sentimentos de rejeição, mas também apresentou 

índices altos da escala SUD para raiva, ciúmes, autoestima baixa e carência.  

 

Em cada caso, o TFT abaixou a sua aflição para “1”. 

 

No fim da segunda sessão, meu paciente disse que se sentia bem melhor e 

que ele “não acreditava que poderia se sentir tão bem” depois de meses de 

tormento.  

 

Ele percebeu que ele podia parar gradualmente de tomar o antidepressivo – 

usando o “tratamento de sete segundos” para contra-atacar os efeitos tóxicos 

                                                           
5 Você pode ler mais sobre a “tratamento de sete segundos” no site  
www.rogercallahan.com/pathways 
Dr. Barron é um médico e é, portanto, qualificado para indicar para que um paciente pare 
com sua medicação. Você nunca deve parar sua medicação sem a consulta de um médico, 
nem sugerir a um cliente que o faça, a menos que você seja um médico 
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da droga até que ele estivesse totalmente livre da medicação. Apenas duas 

sessões de 45 minutos foram necessárias para a sua cura completa.  

 

Esse caso ilustra como alguns casos de sofrimento amoroso podem ser 

extremamente complexos e como o TFT pode ter sucesso quando outras 

terapias falharem.  

 

          - Dr.Colin Barron 

 

*** 

 

No caso do sofrimento amoroso, a origem de sintomas adicionais como: raiva, 

culpa, ciúmes, insônia e obsessão é clara.  

 

Mas o que dizer de outros traumas complexos onde o corpo usa novos 

traumas emocionais para mascarar os antigos? Nesses casos, a causa original 

e oculta pode ser esquecida na face da nova mágoa, violência ou ferimento 

emocional. 

 

Leia sobre como um bombeiro aposentado utilizou o TFT para ajudar a resolver 

o sofrimento de uma corajosa mulher. 

 

 

O Dia Em Que a Coordenadora de Pesquisas  

Encontrou a Si Mesma 
 

Como um bombeiro aposentado, eu sofri grandes traumas emocionais na minha 

carreira. Eu testemunhei a devastação, a mágoa e a morte – incluindo a morte 

de nove dos meus amigos mais próximos. 

 

Como resultado, eu me interessei em Gerenciamento de Stress de Incidente 

Crítico e logo me tornei um treinador de trauma autorizado, recebendo uma 

credencial como Traumatologista Certificado pela Universidade do Estado da 

Flórida. Perguntaram-me, uns 15 anos atrás, se eu achava que o meu 

treinamento de trauma poderia ser usado por bombeiros em configurações 

culturais únicas – como as primeiras comunidades da Primeira Nação no 

Canadá. (Nos Estados Unidos, nós poderíamos chamar essas comunidades de 

“América Nativa” ou “América Indiana”). 

 

Em um primeiro momento, eu acreditava que sim. Mas, o que eu não sabia era 

o quão nocivo esse treinamento eventualmente poderia ser. 
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Nestas pequenas e frequentes comunidades remotas, os traumas acontecem 

com a mesma escala, apenas como acontece com o resto da sociedade. 

Acidentes de estrada, mortes súbitas, afogamentos, ainda acontecem, porém, a 

maior diferença é a escassa ajuda psicológica quando esses traumas 

acontecem. Não somente isso, mas enquanto as populações nativas se uniram 

à cultura nacional, suas práticas tradicionais e rituais de cura tornaram-se 

escassas. Isso significa que o impacto do trauma pode ser até mais grave 

para essas pessoas. 

 

Infelizmente quando comecei a usar o meu treinamento formal de CISM para 

alívio de trauma, os métodos que eu tinha aprendido frequentemente causavam 

mais sofrimento aos pacientes, fazendo que eles relembrassem 

detalhadamente a experiência passada. 

 

Como uma pessoa ética, eu achei inaceitável ir até as comunidades para 

ensinar como provocar traumas, e não ter nada para auxiliar no retorno da 

pessoa para seu nível anterior de funcionamento. Como resultado eu quase 

tinha decidido parar de ensinar CISM em comunidades nativas. 

 

Então eu descobri o TFT. 

 

Conforme aprendi como aplicar as sequências de Tapping, eu estava espantado 

no que elas podiam realizar. Eu, agora, tinha uma ferramenta que poderia 

ajudar as pessoas nas suas crises e traumas. E depois de mais de cem casos, 

eu estava mais convencido que o TFT foi uma descoberta incrível. 

 

Em um dos meus primeiros trabalhos, o TFT ajudou a superar anos de 

sofrimento emocional em uma mulher, a qual seu trabalho era realmente 

salvar outras pessoas em sua comunidade. Eu a conheci quando pedi para 

juntar as equipes de respostas a crises para ajudar uma vila remota, com uma 

terrível perda. Dois jovens homens tinham saído no inverno e se perderam. A 

comunidade organizou uma busca e passou dias vasculhando o território atrás 

dos garotos, infelizmente sem sucesso. Até o momento eles não tinham 

encontrado nenhum sinal dos garotos. 

 

Para uma comunidade de quatrocentas pessoas, isso foi uma perda enorme. 

Quando estive no CISM, uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei foi 

Mônica. Ela tem sido a líder de pesquisa dos que ficaram na vila para coordenar 

as procuras. 

 

Dizer que ela estava extremamente angustiada seria um eufemismo. Assim, em 

alguns minutos, eu usei o TFT para fazer o seu SUD cair de “10” para “1”. 
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O que eu descobri rapidamente, entretanto, foi que a Mônica tinha sofrido 

inúmeros outros traumas em sua vida – cada um ultrapassando o outro e 

mascarando anos de dor e sofrimento - e ela estava sofrendo. De fato, a sua 

história era um compêndio de traumas complexos. 

 

Ela explicou também que era diabética e que tinha vivenciado uma perda 

notável da visão. Estava quase cega de um olho e tinha apenas 40% da visão 

do outro. 

 

Logo veio à tona – assim como a perda dos jovens adolescentes no tempo de 

inverno – ela perdeu um tio que caiu de um barco pesqueiro mar adentro e 

nunca mais foi encontrado. Quando tinha 13 anos, ela foi estuprada. Com cada 

sequência do TFT para cada caso, nós trouxemos a sua aflição para “0” – 

então, enquanto nós resolvíamos cada trauma passado, outro vinha à tona. 

Como uma cebola descamando, ela possuía a história mais traumática e 

extensa que eu jamais vi. Cada evento parecia ter sido mascarado e bloqueado 

pelo outro. 

 

Ela até mesmo revelou que, quando era jovem, o seu pai havia matado o seu 

irmão e depois cometido suicídio, deixando um bilhete em que dizia que havia 

planejado matar a Mônica também, mas ela se atrasou ficando na escola depois 

do horário. Todavia, ela ainda tinha que voltar para a casa e relembrar das 

mortes. Em cada caso particular, o SUD dela era “10” – e, em cada caso, o TFT 

os reduzia a “0”, usando a sequência para traumas complexos. 

 

Depois de duas horas aplicando o tapping, nós estávamos exaustos. Quando eu 

ofereci para chamar um parente para ajudá-la a ir para casa, devido a pouca 

visão, ela respondeu, “Eu não preciso de ajuda. Eu posso ver muito bem agora”. 

Perplexo, eu pedi para que ela explicasse e ela disse que a sua visão, 

comparado a antes, havia melhorado em dobro. Um especialista em diabetes e 

um oftalmologista tinham, ambos, concordado que o seu problema não era 

físico, mas sim, relacionado ao stress. 

 

Eles não podiam fazer nada por ela. Porém o TFT fez. Até mesmo meses 

depois, a sua visão e a sua libertação do trauma continuavam bem. Essa foi 

uma das experiências mais gratificantes da minha vida. 

 

- Bruce Ramsay 

 

*** 
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Décadas de trabalho com pessoas sofrendo de traumas emocionais 

convenceram-nos que a mente é um instrumento frágil e delicado. Mas que 

pode ser curado. 

 

À medida que o TFT vem sendo usado diariamente por profissionais para aliviar 

o sofrimento de vítimas, através da reorganização das emoções ligadas ao 

evento traumático, esses mesmos profissionais têm se perguntado, aonde mais 

o TFT pode ajudar? Veremos na próxima história o anjo da guarda da Filadélfia. 

 

 

    Anjo da Guarda da Filadélfia 
 

Estudantes e familiares podem vivenciar conflitos ocasionados por mortes 

relacionadas a tragédias, como o suicídio, homicídio ou traumas como mudança 

de vida, divórcio, bullying, terrorismo, abuso doméstico e violência. 

 

Não é difícil entender porque as crianças possuem dificuldades em se 

concentrar na escola ou porque não elas não se sentem confortáveis na 

vizinhança, quando um amigo ou membro da família caiu morto, ou tenha se 

ferido, no meio da rua. 

 

Por alguns anos, como parte do sistema escolar da Filadélfia, eu trabalhei com 

pais e crianças. Os pais que eu conheci perderam um filho ou mais. Estudantes 

perderam as suas mães, pais ou ambos. E familiares perderam os seus entes 

em cidades em que a morte violenta é comum e a taxa de assassinatos é a 

maior entre as grandes cidades da América. 

 

Como um Anjo Guardião da escola municipal da Filadélfia, os meus suportes 

para essas famílias e crianças incluíam a participação nos serviços funerários 

ou cerimônia de recordação – um trabalho que me mantém em contato com 

casas funerárias, cemitérios e casas religiosas, às vezes atendendo a até seis 

funerais em um dia. Frequentemente, eu também posso ser encontrada em 

hospitais, escolas e nos lares, confortando os estudantes e seus familiares. 

 

Eu sei o quão difícil é para um estudante voltar à escola e ver uma carteira 

vazia sabendo que o seu colega não vai mais voltar. Os estudantes que eu 

conheci estavam em um constante estado de mágoa – chorando, reclamando, 

bravos, tristes, sem apetite e sofrendo de uma série de outros sintomas 

correlacionados ao stress. Cada dor de uma maneira diferente. 

 

"E como o TFT poderia ajudar?", pensei. 
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Em um serviço funerário em que eu atendi um menino de 7 anos de idade, 

severamente morto a tiros, os membros da família acharam difícil conter suas 

mágoas durante a cerimônia. 

 

Lamentaram abertamente, gritando e, em alguns casos, até desmaiando. Muitos 

tiveram que ser retirados. Quando duas irmãs do falecido menino saíram do 

local, eu fui oferecer os meus serviços. Elas manifestavam uma dor tão grande 

que eu não tinha certeza se elas seriam capazes de focar no que eu estava 

dizendo. 

 

Eu expliquei a Terapia do Campo do Pensamento e descrevi como ela poderia 

ajudá-los a superar a morte do irmão. Através das lágrimas, elas expressaram o 

desejo de tentar o TFT. As duas concordavam que se encontravam no topo da 

escala SUD – em “10” nas Unidades Subjetivas de Sofrimento. 

 

Eu apliquei a sequência de tapping e, em minutos, elas comentaram que se 

sentiam melhores, com taxas de SUD “0” e “1”. Sorriram e disseram que 

se sentiam mais calmas e que queriam voltar a se juntar com os outros 

familiares. Eu concluí o tratamento com a técnica do rolar os olhos do chão ao 

teto e, assim, elas se juntaram à família no santuário da igreja. As irmãs não 

sofreram mais naquele dia. De fato, elas foram capazes de ajudar os outros a 

lidar com a cerimônia do funeral. Quando as vi depois do serviço, eu perguntei 

como se sentiam. 

 

“Eu não sei o que aconteceu, mas depois que eu recebi o tapping, eu me 

senti mais calma e superei o sofrimento”, disse uma das irmãs. A outra havia 

usado uma parte da sequência de tapping com o seu priminho, que estava 

muito triste e bravo, e “isso pareceu ajudá-lo”, disse ela. O TFT é um 

instrumento poderoso para ajudar os que sofrem de mágoa. Isso pode ser 

usado para prevenir os sentimentos de carência causados pela dor. 

 

O TFT também é muito bom para a recuperação daqueles indivíduos desolados, 

sofrendo de uma perda amarga, permitindo que eles trabalhem apesar da dor 

intensa. 

 

- Dr. Victoria Yancey 

 

*** 

 

Enquanto é compreensível que estudantes possam ser vítimas de algum trauma 

emocional, algumas pessoas esperam que profissionais que lidam com a vida 

e a morte, saúde e doença, problemas psicológicos e recuperação emocional 

sejam imunes a elas também. Médicos – e mesmo os profissionais da saúde 
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mental – podem sofrer de depressão, mágoa e os sintomas de outros traumas 

emocionais, às vezes, por anos. 

 

Na próxima história, o TFT é usado por um terapeuta de família de Oklahoma, 

para tratar o seu próprio desespero, depressão e mágoa. Enquanto alguns dos 

seus amigos confiáveis o recomendavam “abraçar a sua dor” como forma de ter 

uma melhora, nós veremos uma atuação completamente diferente. 

 

 

    Doutores adoecem também... 
 

Doutores não são imunes à depressão, mágoa e desespero. E, ao passo que 

eu seguia terapias alternativas por anos em detrimento de conseguir a melhora 

dos meus pacientes, de alguma forma, eu nunca coloquei a minha própria 

saúde como uma das prioridades. 

 

A verdade é que eu sofri por uma depressão crônica por anos. Isso foi quase 

como se outras pessoas, com a mesma condição que a minha estivessem 

permitidas a melhorar, mas eu não. Eu tinha quase perdido as esperanças de 

encontrar alguma forma de conseguir superar, até que eu conheci o treinamento 

para Diagnóstico Causal do TFT e aprendi que o TFT poderia eliminar a 

depressão com facilidade. 

 

Eu me voluntariei para ter a minha Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

medida – e, depois, de ter sido tratado com o algoritmo de TFT para 

depressão, o meu VFC foi medido novamente. 

 

Primeiramente, os meus padrões baixos de VFC refletiam o meu pobre estado. 

Então, após cinco minutos de tratamento com o Dr. Callahan, minha depressão, 

de quase 7 anos, foi apagada. Eu tinha uma aparência brilhante. A mudança era 

quase inacreditável. E o meu VFC refletia esse crescimento. O TFT me ajudou 

a superar a minha depressão naquele dia, e diminuir a minha tristeza. 

 

Enquanto eu frequentava um programa de treinamento avançado para 

profissionais do TFT, eu aprendi a lidar com a morte repentina da minha filha. 

Ela era a minha filha mais velha – minha vida, minha alegria. Nós 

caminhávamos juntos quatro noites por semana durante cinco ou seis anos. Ela 

era uma pessoa bonita. Tragicamente, ela sofreu de uma doença crônica do 

tecido conjuntivo e morreu de repente, enquanto eu estava em uma conferência. 

Eu fiquei devastado. 

 

Eu queria ‘abraçar’ a dor e vivenciar a mágoa, então eu me surpreendi quando o 

Dr. Roger Callahan me disse que não era necessário experimentar tal angústia. 
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Ele me tranquilizou dizendo que não era parte do TFT sofrer, como é tão 

comum em outras terapias. Roger trabalhou comigo naquele mesmo dia, 

processando um por um os problemas que me reprimiam, relacionados ao 

trauma. Conforme nós eliminávamos cada um, para a minha surpresa, toda 

a dor intensa que eu estava sentindo foi reduzida a apenas algumas 

memórias doces da minha filha e eu comecei a sentir uma enorme compaixão 

pela sua morte. Eu mudei completamente as minhas perspectivas sobre a sua 

morte. Eu pensava que todos aqueles pensamentos sofridos que eu tinha eram 

“seguros”.  

 

Depois, entretanto, conforme as semanas passaram e lembranças inocentes 

da minha filha surgiram, eu me encontrei voltando para o desespero e para a 

dor. Eu rapidamente liguei para o Roger e, em alguns minutos, o TFT eliminou 

todos os traços de sofrimento. 

 

Como profissional, eu descobri que cada aspecto da perda – seja uma memória 

que aparece, ou um amigo que liga, ou até uma informação que você descobre 

sobre o seu amado e tem que lidar com isso após a sua morte – tem as suas 

características únicas que precisam ser tratadas individualmente. Se essas 

rachaduras são tratadas com o TFT, elas se tornam memórias compassivas 

em minutos – ao invés de machucar ainda mais os sentimentos. 

 

Eu também descobri que conselhos bem-intencionados que eu recebi de 

colegas e profissionais, pouco familiarizados com o TFT, eram francamente 

errados. Todos eles recomendaram que eu vivesse a minha dor, a abraçasse, a 

sentisse – e que o tratamento para meu sofrimento levaria um ano. Bom, eu 

descobri que isso não leva um ano. Pode levar minutos, de fato. 

 

Às vezes eu refletia se talvez não estaria sendo tão leal o quanto eu deveria a 

minha filha e sua morte. E, então, ao mesmo tempo, eu descobri que as 

pessoas estavam sofrendo durante muito tempo, porque elas não tinham 

conhecido o TFT.  

 

Eu ofereço isso por compaixão e com sinceridade. Eu sei que ele contradiz a 

filosofia comum e eu também sei que as pessoas que oferecem conselhos 

sobre a necessidade de sofrer tinham boas intenções. Porém, eu não vejo 

necessidade e nem tenho o desejo de continuar com a dor, especialmente 

quando a mágoa pode ser tão facilmente tratada. 

 

Que presente para a humanidade seria dizer às pessoas que é possível amar 

intensamente os nossos amados em vida, sem ter que sofrer por anos pela 

perda de tesouros tão preciosos e insubstituíveis. 

- H.E. Hagglund, MD 
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*** 

 

Perder um amado, em qualquer idade, é trágico, mas a morte repentina de 

uma criança é muito mais traumática emocionalmente. A mágoa intensa nessas 

situações seria considerada normal e compreensível, entretanto, com o TFT 

nós entendemos que o sofrimento através da dor não é necessário – não 

importam as circunstâncias em que o seu ente amado morreu. 

 

Mas e se sua mágoa derivar de você ter visto o seu amor morrer com os seus 

próprios olhos? 

 

Na próxima história, um psicólogo licenciado do Canadá ajuda sua esposa a 

passar por uma complexa combinação de mágoa, culpa, raiva, medo e 

flashbacks após assistir seu cão de família - que era muito próximo de seu filho 

- morrer em um ataque de um puma. 

 

 

     Mágoa, Culpa e Um Monte de Outras Coisas 
 

Era um lindo dia de outono quando minha mulher Viv decidiu sair para uma 

caminhada em uma área florestal próxima nossa propriedade em Calgary. 

Nosso cão de um ano, Nakoda, da raça Samoyeda, trotava feliz ao lado dela. 

Um de nossos filhos gêmeos foi também, mas resolveu voltar depois de pouco 

tempo de caminhada. Até hoje somos agradecidos por ele ter voltado. 

 

Depois de uns trinta minutos de caminhada, um flash dourado disparou de traz 

da árvore, batendo minha mulher contra o chão e pulando em cima de Nakoda. 

Aturdida e desorientada, Viv testemunhou o puma atacar nosso amado 

cachorrinho. As imagens e os sons do cachorro morrendo penetraram o cérebro 

de Viv e ela começou a entender o que estava acontecendo. Em pânico ela 

fugiu da cena, se sentindo desamparada e confusa, assim como culpada por 

deixar Nakoda a mercê daquele animal selvagem. 

 

Ela atravessou a cerca de uma fazenda vizinha, e o dono a levou para casa. 

Durante o curto percurso, Viv ficou em pânico, não sabia se seu filho tinha 

voltado seguro para casa. Por sorte ele tinha, e pelo resto do dia Viv e os 

gêmeos ficaram na companhia do vizinho até eu voltar para casa. Até aquele 

dia nós não tínhamos ideia de que pumas rondavam perto de nossa casa.  

 

Quando cheguei a casa, ouvi a história inteira. Não surpreendentemente, Viv 

estava perturbada. Como psicólogo licenciado, usei os protocolos padrões para 

amenizar o acidente crítico, no entanto, naquela noite, Viv continuava 
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atormentada com os flashbacks do evento, revivendo os sons e as imagens dos 

últimos minutos de Nakoda. 

 

No dia seguinte nós continuamos a conversar e discutir o episódio, mas ainda 

assim a segunda noite foi uma repetição da primeira. Viv estava exausta e em 

pânico emocional. Eu precisava dar alguma ajuda a ela. Como psicólogo 

responsável pelo programa de assistência de um dos maiores empregadores de 

Calgary, eu comecei a pensar na opção de encaminhar Viv para um 

especialista em trauma psicológico. Em seguida, ocorreu-me que eu devia 

tentar uma coisa que eu aprendi em um seminário em Edmonton, o TFT - 

Thought Field Therapy (Terapia do Campo do Pensamento), do Dr. Roger 

Callahan. 

 

Viv estava cheia de culpa por ter deixado Nakoda a mercê daquele animal 

selvagem. Eu escolhi o algoritmo (sequência específica de Tapping) para 

Trauma Complexo com Culpa e disse para Viv entrar em sintonia com seu 

Campo de Pensamento. Seus olhos se encheram de lágrimas. E pelo olhar em 

seu rosto, eu soube que o seu SUD - Unidades Subjetivas de Sofrimento - era 

de "10". Nós aplicamos o tapping. Ela diminuiu instantaneamente para um 

"8". Enquanto nós continuávamos o tratamento ela disse que estava 

extremamente cansada e com sono, então nós fomos para a cama. 

 

Viv dormiu imediatamente e não acordou até a manhã do dia seguinte. Ela 

estava revigorada e energizada, tinha voltado ao seu estado normal. Essa foi a 

minha primeira aplicação de TFT, e teve um impacto positivo sobre nossa 

família. Mas isso iria durar? Eu sabia sobre toxinas e que elas podiam arruinar 

os resultados do tratamento. 

 

Entretanto, seis meses depois do tratamento, sem mais pesadelos e resíduos 

emocionais negativos, Viv e eu decidimos andar juntos e revisitar o local do 

ataque. Não tão longe do local, o puma arrastou o corpo de Nakoda e o 

enterrou no pé da árvore. Para o meu horror, conforme nós nos aproximamos, 

vimos pedaços de pele, ossos e duas patas dianteiras espalhadas pela floresta 

como resultado de outros animais (provavelmente coiotes) terem desenterrado o 

corpo! Eu assisti de perto para ver como Viv iria reagir. 

 

Inacreditavelmente, ela estava apenas se lembrando do ocorrido - 

descrevendo de novo o que aconteceu, onde ela estava de onde o puma surgiu 

e onde Nakoda foi atacado, mas não tinha absolutamente mais nenhuma 

evidência da dor emocional na qual ela havia passado seis meses antes. Eu 

estava maravilhado e revigorado. 
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Um ano depois, Viv não tem mais sequelas desde a noite em que nós 

aplicamos o tapping do TFT. Eu sou totalmente grato ao Dr. Roger Callahan, 

por ter descoberto essa técnica incrível. 

 

Depois de um ano, os efeitos do tratamento de TFT continuam com a Viv. E eu 

acredito, agora, que eles sempre vão estar.  

 

- Martin Law, RPsycn 

 

*** 

 

A tristeza pode surgir de qualquer forma de perda – seja da morte de alguém 

próximo, a separação de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda 

de um amigo, uma mudança de casa, a perda em um evento competitivo, 

mesmo uma cirurgia necessária que causa a perda de alguma função psíquica. 

Na próxima história, um paciente sofria de traumas ocasionados por uma 

cirurgia feita há 25 anos. 

 

 

    Uma Forma Diferente de Perda 
 

Um colega veio me ver, preocupado que estivesse desenvolvendo câncer de 

próstata. Ele já sofria de problemas de próstata e consultava um médico que 

recomendou testes para alargamento de próstata, função renal e sintomas 

cardíacos. 

 

Ele tem sofrido de stress por mais ou menos um ano, mas possui uma vida 

familiar feliz. Eu perguntei a ele se existia alguma coisa no passado que 

pudesse ter deixado algum tipo de trauma em alguma área afetada do corpo. 

Ele não pôde se lembrar de nada, então eu chequei para trauma e não achei 

nada presente. Eu o questionei mais dando tempo para ele realmente pensar na 

resposta. Então ele se lembrou de ter feito uma vasectomia 25 anos antes – e 

que isso tinha levado um ano para que ele a superasse. 

 

Eu, rapidamente, tive uma imagem clara da tristeza. Testando mais 

profundamente, eu descobri imediatamente que essa era a emoção presente. 

Eu pedi a ele uma estimativa de SUD e ele percebeu surpreso, que o evento 

continuava em “6”, mesmo décadas depois da cirurgia. Eu o tratei com TFT e 

depois de alguns minutos o seu SUD caiu para “0”. Ele rapidamente relatou que 

se sentia completamente diferente. 

 

Inconscientemente, ele tem estado de luto esse tempo todo pela perda de uma 

parte do seu corpo. Ele nunca superou essa perda e sentia como se a operação 
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tivesse sido a pior decisão da sua vida. Desde o tratamento de TFT, entretanto, 

ele afirma que toda a sua imagem mudou e que ele tem reagido a tudo de uma 

maneira muito mais positiva. 

 

Nós podemos nos afligir sobre a perda de um trabalho ou uma casa –

mesmo um objeto que nós não encontramos. Porém, as pessoas também 

podem sofrer pela perda de uma parte da função do corpo, como meu paciente 

sofreu a 25 anos atrás. O sofrimento não está só limitado aos que perdem os 

seus entes amados ou os seus animais de estimação. Nós podemos sofrer por 

qualquer coisa que nós consideremos como uma perda. O que pode parecer 

insignificante para outros, pode ser um universo inteiro para uma pessoa. É a 

percepção do paciente que importa.    

 

- Haiko Scuff 

 

*** 

 

Quando nós falamos de Terapia do Campo do Pensamento e trauma emocional 

– mágoa, raiva, culpa ou rejeição –, as pessoas pensam normalmente que 

estamos lidando com clientes e pacientes adultos. Entretanto, traumas 

emocionais acontecem com crianças, também. 

 

E quando isso acontece, é um fato de doer o coração. Hoje, em quase todas as 

sociedades em que visitamos no mundo, nós vemos evidências de traumas nos 

rostos das crianças. Não é apenas a guerra ou a pobreza que causam trauma 

emocional, mas situações do cotidiano, como pais que brigam, bullying no 

parquinho, um brinquedo favorito que é roubado na escola e, mais 

especialmente, imagens violentas vistas na televisão – ou, até mesmo, na sua 

vizinhança. 

 

Nessa história de um conselheiro escolar que usava o TFT com crianças, duas 

receberam alívio com o TFT. Mas, o mais interessante a se notar é que, com o 

TFT, os estudantes raramente resistem em dizer, “Isso não vai funcionar” 

ou “Isso parece estranho”. Eles só querem se sentir melhor. 

 

 

    O TFT - Thought Field Therapy - Vai à Escola 
 

‘Kevin’, um garoto de seis anos de idade que eu conheci desde o jardim de 

infância, perguntou ao seu professor se ele poderia ver o conselheiro escolar. 

Ele parecia muito abatido. 
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“A minha mãe e o meu padrasto tiveram uma briga, e o meu padrasto a deixou”, 

Kevin disse em uma voz baixa. 

 

Conforme nós falamos sobre os eventos da noite passada, ele contou como ele 

estava na cama enquanto os dois discutiam. Seu padrasto estava indo embora 

e não voltaria mais. Antes do Kevin ir para na escola esta manhã, a sua mãe 

havia conversado com ele sobre as mudanças que poderiam ocorrer. Kevin me 

disse que estava triste. 

 

Infelizmente, essa não foi à primeira vez em que eu o tinha visto tendo 

problemas familiares. 

 

A primeira vez que nos conhecemos, a sua mãe e o seu padrasto tiveram uma 

briga. Kevin tinha vindo a mim, porque não conseguia fazer o seu dever de 

casa. Eu o tratei com o algoritmo para ansiedade. 

 

Hoje, entretanto, foi algo mais momentâneo. Quando eu perguntei para ele o 

que podíamos fazer para que ele se sentisse melhor, ele olhou para mim e 

começou a bater no canto da sua mão. Ele se lembrava de parte do 

tratamento de cinco meses atrás. 

 

Eu perguntei a ele como estava o seu SUD nesta manhã, em uma escala 1- 

10, ele respondeu que se encontrava em “10”. Eu pedi para que ele aplicasse o 

tapping no canto da sua mão e dizendo três vezes, Eu sou uma ótima criança, 

mesmo possuindo esse problema. Ele seguiu com o algoritmo de ansiedade e 

trouxe o seu SUD para “0”. Kevin reportou que estava se sentindo melhor e que 

gostaria de voltar para a sala. 

 

Depois do almoço, eu fui até a classe dele para perguntar como ele estava se 

sentindo. Ele estava ocupado escrevendo, então apenas levantou a cabeça e 

sorriu. Quando eu voltei a vê-lo no dia seguinte e na semana seguinte, cada vez 

mais ele demonstrava que estava melhor. 

 

“Janice” é outra aluna do mesmo colégio, embora ela não fosse uma das 

minhas pacientes mais habituais. Ela disse que buscava ajuda, pois estava 

tendo pesadelos com os seus brinquedos indo atacá-la em seu quarto. Eu 

perguntei se ela havia discutido isso com seus pais e ela respondeu que sua 

mãe disse para ela ir dormir que os pesadelos desapareceriam. 

 

Os pesadelos começaram durante o fim de semana passada. Agora, já era 

quarta-feira. Suspeitei que ela tivesse assistido a um filme, ou alguma coisa na 

televisão, que pudesse ter desencadeado isso. Seu SUD estava ‘10’, quando 

ela pensou em ir para o seu quarto e sofrer um ataque de seus bichos de 

http://www.tftbrasil.com.br/
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pelúcia. Usando os algoritmos de fobia, três vezes na sequência de tapping, 

fomos capazes de reduzir seu medo a zero. 

 

Na manhã seguinte, ela disse que tudo estava bem.Na semana seguinte ainda 

estava dormindo profundamente, sem nenhum pesadelo ou medo de ir para a 

cama.    

 

- Nicholas Seferelis, MS, LCPC 

 

*** 

 

TFT é uma técnica ideal para pessoas que querem superar um trauma 

emocional, mas estão com medo de entrar na psicoterapia. Muitos pacientes 

não querem se sentir violado ou doente. O TFT não é ameaçador, não requer 

medicação, é rápido e sem efeito colateral. 

 

Essa técnica também consegue facilmente cruzar as barreiras de cultura e 

linguagem. Tão longo um paciente, ou cliente, pode visualmente acompanhar a 

sequência de tapping pelo praticante, o paciente, ou cliente, pode experimentar 

o alívio. TFT é compreensível com os costumes locais, tradições de cura e 

rituais de luto, e com procedimentos médicos locais. 

 

Nessa história de trauma e tristeza no México, um praticante de TFT utilizou a 

sequência de tapping com pais que tinham sofrido com a perda de uma 

criança. 

 

 

Ao Sul da Fronteira, é “Terapia Del Campo        

Mental” 
 

Como educador no Colorado e também fluente em espanhol, fiquei encantado 

em ser convidado para trabalhar com terapia em grupo na Cidade do México, 

ajudando pais no qual seus filhos faleceram. 

 

A líder do grupo, Connie Bravo, é uma defensora do TFT e se ofereceu para me 

hospedar, se eu ensinasse o TFT para o grupo dela. Aproveitei a oportunidade 

para praticar o TFT em espanhol. 

 

Connie me alertou sobre os pais, sobre o estado emocional, suas atitudes e 

ressentimentos. Alguns estavam apreensivos, outras emoções mistas sobre o 

TFT. Na medida em que fui falando sobre os pontos de pressão para ser 

usados eu pude sentir a resistência dos pais. Para eles, o TFT se mostrou como 
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não sendo algo ameaçador, mas simples e culturalmente aceitável. Quando 

solicitei a participação voluntários, um casal de meia idade foi o primeiro a 

tentar o TFT. Eles eram os pais de dois adolescentes que tinham falecido no 

mesmo acidente de carro. 

 

Nós aplicamos o tapping de “Trauma Complexo com raiva e culpa”. Eles 

estavam em um estado emocional muito profundo que se encontrava em “10”, 

mas depois da técnica, foram para “0” na escala do SUD. Pela primeira vez, 

disseram que sentiram alívio e menos tensão. 

 

Outros pais se voluntariaram e conforme os tratei, ouvi suas histórias 

comoventes. No final das sessões, todos pareciam menos agressivos, menos 

bravos, mais calmos, um pouco perplexos e admirados com os resultados do 

TFT. Connie me disse depois que essa foi a primeira vez, em um longo tempo, 

que aqueles pais sentiram alguma emoção boa, pois estavam tão cheios de 

culpa, raiva, trauma e irritação antes do tratamento. Mesmo uma mãe que 

estava brava, isolada e resistente - pensando que o TFT era charlatanismo, 

ficou aliviada de uma forma inesperada. 

 

Juntamente com os sintomas do trauma complexo, ela também sofria com uma 

dor em um lado do rosto. A sua cabeça estava sensível ao toque. Ela também 

tinha uma dor de dente que lhe causava dores que percorria desde a mandíbula 

até o osso temporal. 

 

Primeiro, aplicamos o tapping para dor. O TFT facilmente abaixou a dor a “0''. 

Espantada, ela tocou o lado do seu rosto, sem a dor severa. Ela deu um leve 

sorriso e me permitiu aplicar a sequência de TFT para Trauma Complexo 

com Raiva e Culpa. Seu SUD caiu imediatamente para “2”, e ela permaneceu 

calma e relaxada pelo restante da sessão, se socializando com os demais pais. 

Ela até absteve-se de fumar incessantemente, o que ela fez em todas as 

outras sessões em grupo. Outros pais comentaram que eu devo ter tido um 

grande impacto sobre ela, já que eles nunca a viram sorrir em todos estes anos 

que conviveram. 

- Oneyda Maestas 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Eliminar Traumas Emocionais 

 

Você encontrará vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para mágoas, dores amorosas e outros traumas emocionais no nosso site: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).

http://www.tftbrasil.com.br/
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Capítulo Cinco 

 

Eliminando Fobias e Outros Distúrbios de 

Controle 
 

Mary foi minha primeira paciente de TFT, trinta anos atrás, uma jovem mãe de 

dois filhos, que sofria de uma extrema fobia de água. Isso a mantinha quase 

paralisada de medo – incapacitando-a de realizar mesmo as atividades 

básicas que envolviam água. Dar um banho em seus bebês era impossível 

para ela, e até mesmo tomar seus próprios banhos era algo extremamente 

estressante. Sair de casa em um dia de tempestade era absolutamente 

aterrorizante para ela. E com seus pesadelos de ser jogada no oceano, tornava 

o caso de fobia de água mais severo que eu já tinha visto em minha prática 

clínica até aquela época. 

 

Mas fora Mary quem me ajudou a descobrir o milagre do tapping. 

 

Um dia, estávamos sentados próximos a minha piscina, após um ano de terapia 

comigo, ela começou a sentir náuseas devido ao seu medo de estar próxima a 

água. 

 

Então, eu tive uma ideia. 

 

Lembrando que os chineses têm usado a acupuntura por mais de 5000 anos 

para estimular o fluxo de energia através do que eles chamam de “meridianos” 

ou caminho elétricos, eu pedi para Mary fazer o tapping algumas poucas 

vezes no ponto abaixo dos olhos – o qual eu sabia ser a localização do ponto 

final do meridiano do estômago. 

 

De repente, Mary exclamou, “Passou!”, e foi direto até a piscina, se inclinou e 

jogou água em sua face. 

 

Naquela noite, Mary decidiu testar se sua fobia estava mesmo curada e dirigiu 

até o oceano em meio a uma rara tempestade na Califórnia. Caminhou para 

dentro do mar até a água alcançar o nível da cintura. Ela ainda permanece livre 

do medo, décadas depois. Foi nesse ponto que eu soube que uma grande 

descoberta fora confiada a mim. 

 

Em algumas de nossas histórias favoritas de vidas transformadas após o 

tratamento com o TFT, pacientes com fobias contam sobre suas recém 

descobertas sobre o quão rápido o TFT atua. 
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    Medo de Falar em Público é a Fobia Número 1 
 

Estudos6 revelaram que algumas pessoas preferem morrer a terem que falar 

para uma plateia. Este medo é conhecido como “glossophobia” - um termo que 

vem das palavras gregas glossa, que significa “língua”, e phobia, que significa 

“medo”. Pesquisas revelaram que o medo de falar em público é o medo número 

1 mais comum ao redor do globo. 

 

De fato, foi revelado pelas pesquisas que o medo de falar em público supera 

numericamente até o medo da morte. Por quê? 

 

Porque quando comparada à morte, a necessidade de falar em público impacta 

virtualmente todos os aspectos da vida diária. 

 

Em minha carreira como um instrutor e consultor educacional, eu 

frequentemente ensino como falar em público para pais, comunidades, 

adolescentes e estudantes universitários. Como um consultor, eu trabalho com 

indivíduos e com equipes corporativas para ajudá-los a desenvolver as 

habilidades para se falar em público em seus empregos. 

 

Pensar sobre falar em público pode causar, no indivíduo mais confiante, um 

impacto que o leva a suar frio, com um tremor visível das mãos e das pernas. 

Ter que falar em frente a uma audiência pode causar em um outrora líder 

equilibrado, a gaguejar em sua oratória, com a garganta seca e a voz tremula. 

No trabalho com indivíduos, pequenos grupos ou classes, eu descobri que o 

TFT – Thought Field Therapy – é uma ferramenta poderosa para reduzir e 

eliminar a ansiedade de falar em público. 

 

Em certo ponto na vida, quase todos nós precisamos nos comunicar em público. 

Isto é corriqueiro para estudantes e trabalhadores. 

 

A dificuldade de falar em público pode afetar negativamente as carreiras, a 

autoconfiança e as notas escolares. Os estudantes têm relatado que as aulas 

de discurso público estão entre as mais difíceis na escola. Considerando essa 

informação, eu comecei a aplicar o TFT – Thought Field Therapy – com 

estudantes e pacientes que vivenciam dificuldade de falar em público. 

 

Quais são os sintomas da glossophobia – ou medo de falar em público? Boca 

seca, riso nervoso, esquecimento repentino, mãos e pernas trêmulas, fala 

                                                           
6 Esses estudos e pesquisas são citados no livro de Stephen Lucas “The Art of Public 
Speaking” (McGraw Hill Publishers); Jim Peterson em seu artigo “Speech Topics Help, Advice 
& Ideas”, em  www.speech-topics- help.com/index.html; e por J. Dan Rothwell em seu livro “In 
the Company of Others: An Introduction to Comunication” (McGraw Hill Publishers). 
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ofegante, náusea, vergonha, desejo de sair correndo, esconder as mãos nos 

bolsos, mexer nos anéis ou outras jóias e assim como outros tantos maus 

sentimentos em comum. 

 

Depois de explicar que o TFT é uma técnica de autoajuda, consistindo em 

aplicar sequências de tapping designadas a eliminar as emoções negativas 

relacionadas a falar em público, eu peço para que os meus pacientes avaliem o 

nível de ansiedade. 

 

Eu peço, também, para que eles pensem e sintonizem com o nível de aflição 

que eles estão sentindo enquanto pensam sobre fazer uma apresentação antes 

de uma audiência. O indivíduo, então, taxa a sua ansiedade com o SUD, de 0 a 

10, sendo zero nenhum incômodo e, dez, o nível mais alto de aflição. Eu, então, 

os guio através da sequência de TFT para ansiedade, concluindo com a técnica 

do rolar de olhos do chão ao teto. 

 

O que eu descobri é que, embora muitos indivíduos fiquem inicialmente 

apreensivos sobre usar o TFT, eles seguem com a aplicação e acabam se 

tornando mais calmos e menos tensos. Em minutos, ao invés de faces tensas 

ou lágrimas quando se lembram de ter que falar em público, sorrisos aparecem. 

Estudantes adquirem clareza na frente de uma plateia – e ainda, eles têm a 

habilidade de lembrar a ordem do discurso e o que eles queriam falar. Como um 

participante descreveu: “Eu não penso mais se vou ficar nervoso. Eu só penso 

no que eu devo dizer. A minha mente simplesmente parece mais clara”. 

 

Em outras palavras, estudantes que usam o TFT antes de fazerem seus 

discursos são capazes de se concentrarem no contexto de sua apresentação 

ao invés de serem incomodados por aqueles comportamentos debilitantes que 

os impediam de falarem em público no passado. Eu também notei – depois de 

usar o TFT – que esses estudantes são, frequentemente, os primeiros 

voluntários a compartilhar as suas apresentações. Aqueles que eu ensino em 

um ambiente corporativo revelam que o TFT tem ajudado eles a aprimorarem 

os seus discursos públicos – e, por causa disso, eles têm tido mais 

oportunidades de crescerem em suas carreiras. 

 

O Thought Field Therapy (TFT) - Terapia do Campo de Pensamento - não 

apenas aumenta a confiança e a autoestima com relação a falar em público, 

como também ajuda a locutores inseguros a se concentrarem no conteúdo do 

discurso, com grande clareza de pensamento – e assim superarem os 

sentimentos e comportamentos debilitantes que os impedem de realizar um 

discurso público eficiente.    

 

 

- Dr. Victoria Yancey 
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**** 

 

Uma fobia é um medo persistente sem uma razão lógica – usualmente 

relacionada a um objeto ou situação inofensiva. Ironicamente, as maiorias das 

pessoas que possuem alguma fobia percebem como os seus medos são 

surreais, o que, em troca, faz com que elas se sintam fúteis e envergonhadas. 

Entretanto, ainda assim, a fobia continua a influenciar negativamente as suas 

vidas, com os seus relacionamentos – e, até mesmo, com as suas carreiras. 

 

Na próxima história, uma mulher sofre por causa do medo que sente em falar 

em público. Apresentar projetos e planos de design quase a paralisava. No dia 

em que ela sentiu medo de se apresentar em público em uma conferência 

industrial que iria deslanchar a sua carreira, ela percebeu que tinha que 

procurar ajuda. 

 

Depois de tentar todas as outras possibilidades para a cura da sua fobia, ela 

finalmente descobriu o TFT. 

 

 

    Com medo da minha própria sombra 
 

Na minha infância, eu sempre tive medo da minha própria sombra. Eu tinha 

medo de estranhos. Espaços públicos me faziam tremer. Quando era 

pequena, eu costumava me esconder de baixo da minha cama assim que uma 

visita chegava – e se nós saíssemos de casa, eu ficava presa a minha mãe 

como uma terceira perna. Eu nunca soube o que me causava aquele medo. 

Meus pais sabiam que nenhum trauma havia acontecido comigo. A conclusão 

deles foi, simplesmente, que eu era uma criança muito tímida. 

 

Uma vez na escola, eu me fingi de doente para evitar dar um discurso na frente 

da minha sala ou cantar no coro em frente dos meus pais. Para adaptar-me, eu 

escolhi ser uma pessoa por traz das câmeras, não aquela no holofote. 

Ainda assim, o meu corpo tremia, meu coração saltava do peito e a minha 

mente congelou, na medida em que minha face ficava corada de vergonha. 

 

Qualquer novo ambiente ou mudança era muito doloroso para mim, já que eu 

me preocupava tanto a ponto de me exaurir. 

 

No momento em que comecei a trabalhar para viver – em um trabalho e, depois, 

criando o meu próprio negócio – eu percebi que tinha que me livrar desse medo 

desnecessário. Eu tentei tudo que podia pensar – terapia, acupuntura, reiki, 

hipnose, me forçando a ir a locais públicos e a ler livros de autoajuda. 
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Essas técnicas ajudaram por um tempo, mas a ansiedade de falar em frente às 

pessoas continuou. Não apenas isso, mas eu era dona de uma empresa de 

decoração de interiores que tinha múltiplas apresentações de projetos para 

clientes. Querer ser bem-sucedida em um trabalho tipicamente masculino me 

serviu de incentivo para encarar os medos dessas apresentações de qualquer 

forma. Embora eu sentisse sempre as dores no estômago depois das 

apresentações, eu encontrava alguma forma de continuar em frente, mesmo 

que estivesse tremendamente nervosa. 

 

Para piorar, eu também fui vítima da Síndrome do Edifício Doente – no qual as 

toxinas de alguns prédios me afetavam e sobrecarregaram o meu sistema 

imunológico e acabaram por me deixar muito doente. Através de vários 

métodos médicos convencionais e alternativos, eu recuperei a saúde. Assim, 

logo se tornou a minha paixão ensinar às pessoas sobre os perigos das toxinas 

que invadem as áreas de trabalho e os lares. 

 

Todavia, um problema continuava. 

 

Eu tinha medo de falar em público sobre esse tema que eu era tão apaixonada. 

Então, eu conheci a Joanne e o Roger Callahan. 

 

Pela primeira vez eu fui introduzida ao TFT – essa terapia “esquisita” de dar 

tapinhas no corpo. Eu comprei o livro Tapping the Healer Within e um novo 

mundo se abriu para mim. Eu sabia que tinha finalmente encontrado um modo 

seguro e natural de eliminar meus medos para que eu pudesse encarar o 

público, como eu desejava. 

 

Seis meses depois, eu fui requisitada a palestrar como parte de um painel na 

Convenção de Gerentes em Baltimore. O tópico era "Como a qualidade do ar e 

do ambiente afetam a produtividade dos empregados” – um tópico que eu 

podia falar com facilidade e apaixonadamente. 

 

Sem nem pensar, eu concordei em apresentá-la. 

 

Entretanto, quando eu desliguei o telefone, eu percebi. Essa era uma 

convenção nacional que atingia milhares de pessoas. Eu nunca tinha dado um 

discurso como este antes, deixada sozinha em frente a uma audiência daquele 

tamanho. Eu estava perto de me paralisar de medo. 

 

Nas duas semanas que eu havia reservado para montar a minha apresentação 

e ir até a convenção, eu usei o algoritmo para ansiedade e stress do livro do 

Dr.Callahan. 
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Assim, aqui eu estava – no dia antes da apresentação e em casa... O 

nervosismo bateu. Eu não conseguia parar de tremer e a minha voz ofegava. Eu 

tive uma enxaqueca. Eu não poderia falar desta forma. 

 

Então, eu liguei para o Dr. Callahan para uma sessão privada para superar o 

meu medo de falar em público. Através do telefone, o Dr. Callahan 

diagnosticou uma sequência de tapping específica para o meu problema 

imediato.  

 

Conforme eu fazia as séries de tapping que ele havia me dado, eu pude sentir 

as mudanças extraordinárias no meu corpo. Minha tremedeira começou a 

baixar, meu coração começou a bater regularmente, o corado do meu rosto 

começou a desaparecer. O Dr. Callahan abaixou a minha aflição de “10” para 

“4” em, apenas, 15 minutos. 

 

Entretanto, alguns minutos depois, os problemas voltaram para “10”. Eu 

estava me sentindo horrível de novo. 

 

O Dr. Callahan me perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ele que não 

tinha mudado uma coisa do seu lugar. Ele disse que alguma coisa havia 

mudado e me perguntou se alguém tinha vindo até o meu quarto. 

 

Eu disse a ele que o meu filho tinha aparecido para pegar uma coisa que 

precisava. 

 

“Ele estava usando alguma colônia?”, o Dr. Callahan perguntou. 

 

Eu respondi que ele sempre usa uma marca de colônia que me incomoda. O 

Dr.Callahan checou e disse que a colônia do meu filho era tóxica e havia me 

trazido para uma reversão que me trouxe de volta o meu medo com força. 

 

Dr. Callahan, então, fez um exercício de respiração para neutralizar as toxinas 

do meu sistema. Em minutos, eu comecei a me sentir melhor. 

 

Então, o meu marido entrou no quarto – ele esteve próximo o suficiente do meu 

filho para ficar com um resquício da colônia dele em sua própria roupa – e me 

causou um novo relapso do meu medo. 

 

Novamente, eu fiz o exercício de respiração, seguido da sequência de tapping. 

Depois de 35 minutos, o TFT reduziu o meu medo de “10” para “1”. É claro que 

eu levei as sequências de tapping comigo para a convenção e, logo quando 

entrei no local, eu me tranquei no banheiro das mulheres e apliquei as 

sequências de novo. 
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Concluindo, eu falei pela primeira vez como uma apresentadora calma, 

confiante e entusiasmada, essa foi uma das experiências mais maravilhosas da 

minha carreira. Mesmo quando eles mudaram a localização da sala no último 

segundo e eu não consegui mostrar um dos meus vídeos durante o meu 

discurso – eu continuei focada, confiante e calma. Mesmo quando um higienista 

ambiental na plateia me desafiou em alguns pontos da minha palestra, eu 

continuei firme. 

 

Entretanto, mais importante, eu me senti cheia de poder e segura. 

 

Naquele ponto, eu sabia que o meu medo duradouro e incapacitante de falar 

em público tinha morrido no passado. Eu era livre agora para conseguir ensinar 

as pessoas sobre como construir ambientes mais saudáveis em casa e trabalho, 

através da conscientização sobre as toxinas e os seus efeitos no corpo humano. 

 

TFT é uma técnica maravilhosa e segura. Ela abriu um novo mundo para mim.  

 

 

 

                                                                                   - Christina Mayhew 

 

*** 

 

Às vezes, o medo de falar em público pode, de fato, sufocar a carreira de uma 

pessoa ou o seu potencial para um sucesso futuro. Um exemplo é uma ex-

cliente nossa, uma jogadora de golfe do circuito profissional. Ela nos chamou, 

porque sentiu que a sua carreira estava sendo limitada, visto que toda vez que 

chegava perto de ganhar um torneio, ela começava a se preocupar de ter que 

falar com a mídia, caso ganhasse. 

 

Ela ficava nervosa e perdia algumas tacadas.  

 

E, acredite se quiser, depois de ter um desempenho ruim no torneio, ela se 

sentia aliviada, já que não teria que falar em público para a mídia ou conceder 

quaisquer entrevistas. 

 

Ela sabia que esse medo estava limitando o seu desempenho e as suas 

oportunidades de carreira. A cada ano, ela prometia a si mesma que iria superar 

o bloqueio. 

 

Ela nos contatou para receber ajuda e, com apenas algumas sessões, não 

havia mais nenhum traço de medo. Rapidamente, depois daquelas sessões, 
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nós a vimos na televisão, dando uma entrevista calma e cheia de paixão depois 

de ter ganhado o torneio. 

 

É claro que enquanto o medo de falar em público é a fobia mais comum, outras 

fobias também interferem e são resultados de um, aparentemente inofensivo, 

porém muito traumático episódio da infância. 

 

A próxima história é de uma mulher que adquiriu o medo de criaturas voadoras 

quando criança. O TFT alivia o seu antigo medo de pássaros para que ela 

pudesse visitar o mercado histórico do distrito de Old San Juan. 

 

Vamos dar uma olhada: 

 

 

    De Apenas Lidar para Realmente Viver 
 

Recentemente, eu e minha mulher visitamos um vilarejo chamado Old San 

Juan, Puerto Rico – uma área histórica, bonita e preservada, perto do 

oceano. Nós conhecemos uma mulher, por volta dos trinta anos, que tinha 

tido medo de pássaros, uma fobia que ela disse ter começado na infância.  

 

Quando criança, ela relatou que tentou segurar uma mariposa, que a assustou 

tremendamente, quando ela voou várias vezes em direção ao seu rosto. Ela 

começou a sentir medo de criaturas voadoras depois daquele incidente, 

incluindo pássaros. 

 

Eu disse a ela que poderia ajudar a eliminar, ou pelo menos reduzir, o seu 

medo. Ela estava a um passo de aceitar, se o tratamento não causasse 

nenhuma aflição inesperada. 

 

Eu expliquei brevemente o TFT e comecei a tratá-la – primeiro para o trauma da 

memória dolorosa e, depois, usei a sequência básica de TFT para fobia. 

Em alguns momentos, ela não sentia mais desconforto em pensar nos 

pássaros.  

 

Como ela e o seu amigo, assim como a minha mulher e eu, estávamos 

planejando fazer uma viagem até uma parte antiga da cidade naquele dia, 

submetê-la a um teste seria propício, pensei. 

 

Quando nós chegamos em Old San Juan haviam pássaros em todos os 

lugares, literalmente! Empoleirado nas árvores, reunindo-se na calçada, 

assoviando depois de receberem as migalhas dos turistas – o ar estava cheio 

de pássaros em sua cacofonia barulhenta. 
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Enquanto que ela mostrava ter ainda algum desconforto, ela não 

expressava nada mais intenso. Eu, então, ofereci a ela um tratamento adicional 

e, em poucos segundos, ela disse estar sentindo um alívio ainda maior. 

 

Conforme ela aproximava-se dos pássaros nas calçadas, ela exclamou “Eu 

nunca consegui fazer isso antes! Eu nunca cheguei tão perto dos pássaros 

assim”. 

 

Ela, então, notou com total calma e clareza que ela estava muito mais atenta 

aos pássaros como ela nunca esteve antes. Visto que sobreviveu à área, 

apontando as diferentes características dos pássaros de Old San Juan, ela 

percebeu que ela tinha desligado previamente a sua atenção pelos pássaros 

como um modo de proteção e que agora não precisava mais disso. 

 

Todavia, enquanto anos de distração podem tê-la ajudado a lidar com tudo, eles 

não contribuíram em nada para resolver a fobia de pássaros, curada em 

instantes com o TFT.   

 

- Fred P.Gallo, PhD 

 

*** 

 

Assim como o medo de pássaros, fobias podem ser desenvolvidas em torno 

de todos os animais – mas, mais especificamente, em torno de aranhas e 

cobras. Talvez, isso se justifique, porque eles são visualmente irritantes, 

perigosos e imprevisíveis. Porém, mesmo a fobia sendo intensa, o tratamento 

pode ser mais simples e instantâneo. 

 

Na próxima história relatamos um medo antigo de cobras tratado com o TFT. 

 

 

O Medo de Cobras Causa Aflição Física 

Severa 
 

Minha vida foi difícil até poucos anos atrás, por ter um irmão que faziam 

brincadeiras com frequência com cobras. Viagens familiares nunca foram 

divertidas, já que eu sempre tinha medo de encontrar uma cobra – morta ou 

viva. Meu irmão fazia terríveis brincadeiras ameaçando jogar a cobra em 

mim. Voltando para o presente, eu consigo enxergar o efeito controlador que 

esse medo de cobras teve em mim. 

 

A primavera era sempre o pior período. Meu medo das cobras saindo da 

hibernação me impedia de fazer coisas no quintal ou de trabalhar no jardim. 
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Quando levava minhas crianças para o zoológico, eu esperava do lado de fora 

da casa das cobras. 

 

Palavras simplesmente não conseguem expressar a profundidade do meu 

medo de até mesmo ouvir a menção de “cobra”. 

 

Quando eu fui apresentada ao TFT, eu ainda era cética. Nunca gastaria o meu 

tempo – mesmo que cinco ou quinze minutos – como eu fui aconselhada com 

essa bobagem, pensei. Eles até mesmo disseram que a terapia era indolor! 

 

Eu ria e ia embora – não porque eu não acreditava totalmente, mas porque eu 

não queria encarar o meu medo. Duas semanas se passaram até que me 

perguntaram novamente se eu gostaria de eliminar o meu medo de cobras. 

 

Finalmente, eu consenti – sob uma condição. Se eu tivesse que tocar uma 

cobra ou tê-la no mesmo quarto, de jeito algum! Assegurada de que não 

haveriam cobras envolvidas, eu aceitei. 

 

No momento que me pediram, primeiramente, para pensar sobre as cobras e 

avaliar o meu medo de “0” a “10”, o mero pensamento me deixou enjoada e fez 

o meu coração começar a bater rápido. Eu senti vontade de desmaiar e a minha 

cabeça começou a doer. 

 

Ao perceber que eu tinha convidado esse mal estar físico por ter aceitado esse 

tratamento, eu fiquei mais assustada ainda. Diante da minha preocupação, 

“10” não era alto o suficiente para medir a minha dor física e mental. 

 

Então, a terapia começou. Primeiramente, era difícil para mim me concentrar 

nas instruções, devido ao sofrimento que eu estava vivenciando. Mas conforme 

os minutos íam passando, as transformações na minha mente e corpo foram 

ficando assustadoras. Eu senti como se um grande peso tivesse sido retirado 

dos meus ombros – como se eu tivesse acabado de acordar de um sono 

profundo. 

 

Embora minha total descrença, em minutos o meu medo de cobra tinha 

desaparecido. 

 

Agora eu posso falar a palavra “cobra”, olhar fotos, assistir filmes e ler livros 

sobre elas com a minha netinha sem sofrer a minha usual aflição física. 

 

A técnica do Dr. Callahan de livrar pessoas de suas fobias é tão única que eu 

queria ter sido apresentada ao TFT há muito tempo atrás. 
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Aqueles poucos minutos mudaram a minha vida. 

 

- Rosemarie Solarz 

 

*** 

 

Não é segredo que as fobias podem controlar a vida de uma pessoa – limitando 

os lugares que queremos ir, as pessoas que queremos ver, os ambientes que 

desejamos entrar, etc.  Na próxima história veremos um relato de múltiplos 

medos e fobias sofridas por um paciente que recebe alívio de uma fonte 

inesperada – o seu dentista, que é também um profissional de TFT treinado. 

 

 

    Medo das Alturas a Apenas 1m do Chão 
 

Quando “Bonnie” veio até mim com um dente quebrado que precisava de 

conserto, eu não havia percebido a quão nervosa e tensa ela estava até o 

momento de eu administrar a anestesia. Tinha medo de agulhas, ela me 

disse, e eu imediatamente disse que podia ajudá-la a superar o medo usando a 

sequência de TFT para fobia. 

 

Conforme eu comecei a levantar a cadeira para aplicar a sequência de TFT, 

entretanto, ela, cheia de medo, me pediu para parar. Ela estava paralisada 

pelo medo de altura, por levantar a cadeira. Interessantemente, a cadeira em 

que ela estava sentada estava apenas 1m acima do chão. Menor que a sua 

cabeça, caso estivesse de pé. Eu decidi trabalhar no seu medo de altura 

primeiro, já que parecia ser a principal causa de stress. Também, eu sabia que 

nós íamos ter um feedback simplesmente levantando e abaixando a cadeira. 

 

No meu escritório, eu usualmente aplico o tapping no meu paciente enquanto 

ele pensa no seu medo. Eu acho isso mais rápido e menos confuso do que 

pedir ao paciente para aplicar em si mesmo. Antes do tratamento, eu sempre 

mostro os pontos de tapping que eu tocarei então o paciente sabe o que 

esperar. 

 

Conforme eu descrevia os pontos para Bonnie – ao primeiro toque leve no 

ponto Gama – ela olhou para mim surpresa e disse, “O que você fez? Eu me 

sinto mais relaxada”. 

 

Eu pensei comigo mesmo, “UAU”, se apenas tocar nos pontos dela teve um 

efeito rápido, as fobias da Bonnie vão ser fáceis de tratar. 
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Eu pedi a ela para pensar no medo de altura, que ela taxou como “9”, na escala 

SUD (Unidades Subjetivas de Sofrimento). Depois de alguns minutos aplicando 

o tapping, o seu SUD caiu para “6”. Enquanto o medo de altura continuava 

presente, Bonnie continuava a dizer o quão relaxada ela estava. Após mais 

alguns minutos de tapping, nos então reduzimos o seu SUD para “3”. 

 

“Eu me sinto muito calma”, ela disse. 

 

Naquele ponto, eu era capaz de levantar a cadeira até o seu pico mais alto, 

quase 1,5m acima do chão. A Bonnie ainda se sentia com um pouco de 

medo, mas não era nada como o medo que ela sentia no início. Nós gastamos 

20 minutos fazendo esses procedimentos, depois decidimos continuar com o 

trabalho nos dentes. 

 

Trabalhando com a paciente muito mais relaxada agora, eu percebi o quão 

tensa Bonnie tinha ficado em suas visitas prévias. Era, agora, mais fácil de 

tratá-la. Ela não mais demonstrava aflição comigo trabalhando na sua boca. 

Quando nós acabamos, ela comentou sobre como se sentia bem e como isso 

era difícil de acontecer depois de uma consulta ao dentista. 

 

Eu pedi que ela usasse a escada quando fosse para casa, já que ela havia 

mencionado que ela só conseguia subir até o segundo degrau. 

 

Dois dias depois, eu liguei para a Bonnie. Ela tinha subido a escada sem medo. 

Além disso, ela também havia conseguido parar de tomar o seu remédio para 

os seus problemas gástricos depois da sessão de TFT. 

Mesmo duas semanas depois, comidas ácidas, como café, molho de tomate e 

outras, não fizeram retornar os seus problemas de estômago. 

 

Ela contou estar se sentindo mais calma também, e disse que –

mentalmente- ela estava pronta para deixar o seu trabalho no escritório. 

 

Mas, mais que isso, toda vez que ela se sentia nervosa, Bonnie usava a 

sequência de TFT para a ansiedade, recebendo alívio instantâneo.   

 

 

- Michael Sills, DDS 

 

*** 

 

O medo de voar, também é uma fobia comum que pode ser tratada com o 

Thought Field Therapy (Terapia do Campo de Pensamento). De fato, a nossa 
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original Cura de Fobias em 5 Minutos7 – desenvolvida há 30 anos – é usada no 

mundo por passageiros que entram em pânico ao pensarem em entrar em uma 

aeronave. 

 

No ano de 2010, Roger tratou a atriz Whoopi Goldberg que depois relatou a 

cura pelo TFT no programa de talk show, The View. E o TFT é um componente 

importante do programa Medo de Voar que é oferecido na Grã-Bretanha pelo 

Virgin Atlantic Airways. 

 

Para ver como é fácil ultrapassar o medo de voar, leia essa história 

emocionante sobre um garoto de 10 anos de idade e o que poderia ter sido uma 

desastrosa primeira viagem de avião. 

 

 

    9000 Metros de Excitação 
 

Em um vôo para Phoenix observei que garotos de 10 anos de idade e os seus 

pais estavam sentados perto de mim no avião. Quando a aeromoça fechou as 

portas e avião iniciou os procedimentos de decolagem, eu percebi que um dos 

garotos estava iniciando uma crise de pânico. 

 

Conforme a sua frequência cardíaca aumentava, a sua respiração ficava cada 

vez mais e mais ofegante e o pai do menino foi ficando cada vez mais ansioso – 

sem saber o que fazer com o filho. 

 

Eu perguntei ao garoto se ele estava com medo. “Sim, senhor”, ele 

respondeu. “Eu ouvi que nós vamos voar a 9000 metros de altura e eu nunca 

voei num avião antes”. A sua agitação se tornou cada vez mais extrema 

conforme o avião começou a decolar da pista. Por causa da minha 

preocupação, eu perguntei ao seu pai se poderia ajudar. 

 

Quando o pai concordou, eu disse ao garoto que só iria dar uns “tapinhas” aqui 

e ali enquanto ele pensasse nos seus medos. Usando dois dedos, eu comecei a 

aplicar o tapping abaixo do seu olho, sob o seu olho e na sua clavícula. Assim, 

eu perguntei a ele se ele se sentia melhor e ele respondeu “Sim, senhor”. 

 

Por causa dos bancos apertados, eu não consegui aplicar o tapping da 

sequência inteira. Eu continuei a fazer os pontos abaixo do olho e da 

clavícula e, no momento que o avião saiu da pista, a criança estava 

completamente livre da sua ansiedade.  

                                                           
7 Leia mais sobre a Cura de Fobias em 5 minutos que pode ser usada para tratar o medo e 
outras fobias no www.rogercallahan.com/pathways 
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Eu o observei durante a uma hora do voo e ele não aparentou ter mais sinais de 

ansiedade. O seu pai não conseguia parar de me agradecer. A sequência de 

TFT para medo de voar tornou, o que poderia ter sido uma experiência horrível, 

em  uma aventura para um menino de dez anos de idade. 

 

 

- Shad Meshad, MSW, LCSW, CPS 

 

*** 

 

Se um garoto de dez anos de idade pôde ter sido ajudado pela Terapia do 

Campo de Pensamento, será que uma outra criança de dez anos de idade 

poderia praticar as sequências simples de TFT e trazer alívio a outros? 

 

A resposta é sim! 

 

Na próxima história cativante relatamos o caso de uma jovem menina que foi 

atacada por um cachorro e aprendeu os poderes de cura do TFT, nós 

descobrimos que o TFT é tão fácil, que até mesmo uma criança pode aprendê-

lo, entendê-lo e usá-lo com eficácia em si e nos seus colegas. 

 

Além do mais, como nós já descobrimos, o TFT não tem efeitos colaterais. 

Então, aplicar o tapping “incorretamente” ou “incompletamente”, não pode trazer 

nenhum mal. 

 

 

    Curar Fobias... É Brincadeira de Criança 
 

Jamie, minha filha de dez anos, pode ser a profissional do TFT mais nova que 

já conheci. Ela interessou-se pelo tratamento depois que a minha família 

assistiu um treinamento diagnóstico com o Dr. Roger Callahan. Depois disso, 

ela me viu tratar a sua tia para medo de cachorros e ficou perplexa. 

 

Três meses depois, ela mesma foi atacada no rosto por um boxer grande e 

ficou em choque. Eu estava na cena e em minutos usei a sequência de TFT 

para cessar o trauma nela, o que, não apenas a tirou do choque, mas contribuiu 

para que ela retornasse a sua vida normal sem nenhum medo, nem 

pesadelos ou qualquer coisa relacionada ao problema. 

 

Então, algumas semanas depois, ela foi ao meu escritório e me pediu para 

assistir ao vídeo “Introdução ao TFT”. Conforme ela assistia, me surpreendi ao 

vê-la tomando notas, mas ela nunca me explicou a sua intenção em fazer isso. 
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Pouco depois, ela me pediu pela sequência de TFT para fobia e eu entendi 

muito rapidamente como ela pretendia usá-la. Eu tenho uma sobrinha de três 

anos de idade que tem um medo paralisante de cachorros – especialmente 

aqueles três cachorros gigantes que temos no nosso terreno. Minha sobrinha 

não me deixaria tratá-la, porque também morre de medo de homens grandes e 

barbudos. 

 

Minha filha de dez anos levou-a para dentro e a tratou sem que 

soubéssemos. Ao passo que a minha sobrinha era uma criança que sairia 

correndo, gritando, de qualquer cachorro, nos surpreendemos ao vê-la sozinha 

no gramado, segurando um Rottweiler de 54 Kg pela coleira. Nós aprendemos 

naquele dia que o TFT é tão fácil, que até mesmo uma criança de dez anos 

consegue usá-lo.   

 

- Stephen P.Daniel 

 

*** 

 

Fobias são apenas um exemplo de distúrbios que podem controlar o estilo de 

vida de uma pessoa, seus relacionamentos, perspectivas de trabalho e, até 

mesmo, o seu sustento. 

 

Histórias contam sobre candidatos à gestão que perderam suas vagas, porque 

eles foram incapazes de apresentar propostas aos seus clientes, conduzir 

reuniões com colegas de equipe, fazer ligações de venda ou apresentar outras 

tarefas, devido a fobia aterrorizante de socializar, medo de falar em público, 

medo de dirigir ou outros problemas que são simples de eliminar com o 

Thought  Field  Therapy  (Terapia do Campo de Pensamento). 

 

Poderiam os medos, fobias e distúrbios controladores estarem limitando a sua 

vida? Nós vemos quase sempre pacientes que deixam de viver plenamente 

suas vidas por causa de alguma fobia, condição bipolar, comportamentos 

antissociais, ansiedade, hipervigilância e outros comportamentos obsessivos. O 

TFT pode providenciar alívio – como nós vemos nesse breve relato dos casos 

de apenas um profissional do TFT que trabalha com pacientes e clientes que 

estão claramente no fim de suas esperanças. 

 

 

     12 Casos. 12 Vidas Mudadas com o TFT 
 

Como um psicólogo trabalhando com uma variedade de pacientes, eu tenho 

percebido que o Thought Field Therapy (Terapia do Campo de Pensamento) 

tem trazido mudanças maravilhosas no estado mental, nas habilidades de 
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funcionamento e na recuperação de modo geral. Abaixo listamos alguns 

exemplos do TFT em ação – mudando hábitos e melhorando qualidade de vida: 

 

Caso 1 – Uma mulher jovem tinha todos os sintomas de uma fobia social 

severa que incluía balbuciação, incapacidade de falar em situações sociais, 

tremedeira, palpitações cardíacas, sudorese e face rosada. Com o tratamento 

do TFT, o seu SUD (Unidades Subjetivas de Sofrimento) caiu de “10” para “0”. 

 

Caso 2 – Outro paciente, um jovem adulto com medo de altura, apareceu no 

meu escritório tremendo. Ele estava pálido, tinhas as mãos e os pés frios e, 

rotineiramente experenciava palpitações cardíacas, respiração superficial, 

pontadas no estômago, apertos na mandíbula e no ombro, e ainda sentia 

tonturas. O seu SUD passou de “10” para “0” com o TFT. 

Após a terapia, ele não apenas se tornou capaz de ir a andares superiores de 

um prédio alto, como eliminou um medo de dirigir. Assim, ele conseguiu 

melhorar o seu casamento e a sua própria confiança. 

 

Caso 3 – Um jovem homem com uma depressão contínua, porém suave, com 

TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo - e uma fobia social me disse que ele 

se sentia “miserável”. Ele estava desapontado, tinha desejos suicidas 

frequentemente, sofria de problemas de autoestima e ainda vivenciava dores 

no estômago e no peito. Não apenas isso, mas ele, claramente, tinha 

dificuldade em concentrar-se, exibia face e corpo tensos, semblante abatido e a 

postura de alguém continuamente triste. 

 

O TFT reduziu facilmente o seu SUD de “10” para “0” e enquanto os seus 

sintomas físicos retraíram-se – ou seja, as suas expressões faciais, cor e 

postura corporal tornaram-se mais relaxadas, ele começou a sorrir – mais 

importante, as suas imagens mentais e pensamentos obsessivos se 

transformaram em otimismo. 

 

Caso 4 – Outro paciente, um homem jovem, sofria de depressão com 

irritabilidade, ressentimento e raiva. Ele era menos funcional do que ele deveria 

ser e possuía uma expressão constantemente amarrada, tensa, com ombros 

debruçados e músculos rígidos. Eu usei a Terapia do Campo de Pensamento 

para reduzir o seu SUD de “10” para “0”. Não apenas isso, mas a sua aparência 

intimidadora suavizou e ele relaxou se tornando um indivíduo amável, focado e 

afável. 

 

Caso 5 – Um paciente meu, uma mulher de meia idade com transtorno 

bipolar se sentia como se ela estivesse “saindo do controle”. Ela teria que 

descontinuar a medicação que estabilizava a sua personalidade, porque isso 

estava levando a complicações médicas. Ela tinha pensamentos acelerados, 

agitação moderada, dificuldade de concentração e sentimentos impulsivos. 
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Desta forma, com o TFT, o seu SUD caiu para “0”. Ela acalmou-se, pode focar-

se mais claramente e começar a abordar e trabalhar seus outros problemas. 

 

Caso 6 – Uma jovem paciente minha sofria de Transtorno de Stress Pós-

Traumático (TEPT). Não só isso tinha depressão, ansiedade e síndrome de 

fadiga crônica. Os seus outros sintomas eram ainda mais severos e disruptivos 

– flashbacks, pesadelos, hipervigilância, reações de sobressalto excessivas, 

comportamentos esquivos, dores musculares, fadiga e dores de cabeça. Com o 

TFT, eu fui capaz de reduzir os sintomas do TEPT de “10” para “0”, assim 

como outros sintomas secundários de depressão e ansiedade. Eu usei 

sequências específicas de TFT para a sua fadiga, dor muscular e dor de cabeça 

crônica, o que fez diminuir para um “0” ou “3” na escala SUD (Unidades 

Subjetivas de Sofrimento). 

 

Caso 7 – Um homem de meia idade veio me ver com uma ansiedade extrema 

sobre uma apresentação que ele estava a um passo de dar. Não só estava 

experimentando uma tontura suave, mas ele também apresentada as mãos 

geladas, falta de concentração e problemas de memória. O seu SUD 

imediatamente caiu de “10” para “0” com o TFT. A sua tontura e mãos frias 

evaporaram. E ele manteve claro o seu foco e a sua memória funcionando bem 

durante a apresentação. 

 

Caso 8 – Outra paciente, uma mulher jovem com depressão severa entrou no 

meu escritório se sentindo irritada e “no limite”. Ela não estava conseguindo 

dormir bem e tinha dificuldade em concentrar-se. O TFT imediatamente a aliviou 

– decaindo o seu SUD de “10” para “0” e mudando o seu comportamento, rindo, 

demonstrando-se despreocupada, achando o lado humorístico da situação 

que ela estava lidando com no momento. 

 

Caso 9 – Uma paciente que fumava mais de três maços de cigarro por dia, viu 

seus hábitos de fumar destruindo sua saúde. Infelizmente, ela sentia-se 

incapaz e sem vontade de parar de fumar, mesmo com os seus problemas 

físicos. Ela estava desejosa em aprender o TFT para quando tentasse parar de. 

Enquanto ela ainda estava no processo de aprendizagem do procedimento do 

TFT, seu desejo por cigarro caiu de “10” para “0”. Ela, imediatamente, jogou fora 

os três maços de cigarros que ela tinha em sua bolsa, antes de sair do meu 

escritório. 

 

Caso 10 – Uma mulher que sofreu de uma severa fobia social e de ansiedade, 

até o ponto que as suas mãos pingavam de suor, teve alívio imediato com o 

TFT. 

 

Caso 11 – Outra paciente com distúrbio de depressão severo e de 

ansiedade tinha uma grande ânsia por bebidas alcoólicas, bebida que ela 
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usava para fugir dos seus sintomas de ansiedade. A sua ânsia por beber – “9” 

na escala SUD - de repente caiu para “0” com o TFT. Não apenas isso, mas os 

seus sintomas de ansiedade e desconforto no peito, respiração lenta, 

palpitações, mandíbula, pescoço e costas tensas, cólicas estomacais, 

hiperatividade e preocupação obsessiva também foi reduzida de “10” para “0”. 

Em situações estressantes, ela era capaz de controlar facilmente os poucos 

sintomas que apareciam. 

 

Caso 12 – Uma senhora com depressão me procurou com um desejo 

desesperado por doces, que foi o motivo principal da sua diabetes. Nós usamos 

o TFT para reduzir a sua ânsia de 10 para 0 – e para aumentar o senso de 

controle próprio, ajudando a balancear sua diabetes. Não apenas isso, mas a 

melhora nas suas esperanças de construir uma vida mais saudável foi essencial 

para ajudá-la a recuperar-se da depressão.  

 

- Caroline E. Sakai PhD 

 

*** 

 

Se fobias simples podem ser tratadas com o Thought Field Therapy (Terapia do 

Campo de Pensamento), como doenças mentais complexas poderiam ser 

tratadas O efeito nos caminhos da energia do corpo e no sistema de 

arquivamento do cérebro é poderoso o suficiente para lidar com, digamos, 

esquizofrenia (ouvir vozes), paranoia, alucinações ou, até mesmo, distúrbio de 

múltiplas personalidades? 

 

Vamos dar uma olhada em como o TFT pode ajudar de acordo com o relato de 

um dos nossos pacientes. 

 

 

    Silenciando as Vozes, Aliviando o Sofrimento 
 

Muitos anos atrás, eu me especializei em tratar a esquizofrenia em minha 

prática privada em Detroit. Meus colegas recomendavam sempre seus 

pacientes esquizofrênicos para mim, já que não gostavam nem um pouco de 

trabalhar com eles.  

 

Anos atrás, eu descobri que o TFT em seu modo avançado, a Técnica do 

Voice Technology – VT (Tecnologia de Voz) do TFT poderia eliminar todos os 

traços de paranoia. Mais recentemente, eu tratei dois esquizofrênicos que 

tinham sido hospitalizados durante o período mais severo de suas doenças. 
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Um sofria de sintomas de paranoia e ansiedade, sintomas que foram 

beneficamente tratados com o TFT. O outro estava a beira de um colapso 

mental, ouvindo vozes intrusas e alucinações. Esse segundo caso foi a primeira 

vez que eu tinha usado o TFT para a remoção imediata das vozes alucinações. 

 

Enquanto não há uma sequência padrão para o problema, o correto tratamento 

para esse paciente era revelado pelo VT – um método que eu e praticantes 

avançados do TFT usamos para diagnosticar e desenvolver uma sequência 

personalizada para clientes e pacientes. 

 

O paciente era um jovem de apenas 22 anos. Ele tinha sido hospitalizado e 

diagnosticado como esquizofrênico, as suas alucinações eram severas. 

Continuamente ouvia vozes durante o dia, o que o levou de volta para o 

hospital. A sua avó, que tinha sido tratado com sucesso pelo TFT para um 

problema um bem diferente há alguns anos atrás, ela suplicou para que eu 

aceitasse tratá-lo imediatamente, já que ela parecia estar à beira de um 

colapso, devido ao desespero causado por essas vozes. O cliente, “Richard”, 

me disse que as vozes estiveram sempre presentes, levando o seu SUD para 

“9”. 

 

Eu usei o TFT Voice Technology para diagnosticar e descobrir o número de 

perturbações no seu campo de pensamento e nos seus caminhos de energia. 

Não apenas isso, mas eu percebi imediatamente que existiam toxinas 

presentes – substâncias e essências que eram particularmente tóxicas para ele. 

 

Depois de remover as substâncias agressivas e neutralizá-las, nós lentamente 

reduzimos as vozes na sua cabeça de “9” para um “7,5” para um “5” e, 

depois, para “1”. Nesse estágio, o meu diagnóstico revelou que uma nova 

sequência de TFT era necessária. Em dois estágios diferentes, a Reversão 

Psicológica aconteceu – ou seja, uma reversão ou bloqueio no fluido interno de 

energia do corpo que interfere no sucesso de qualquer terapia de cura.  

 

Após corrigi-lo para Reversão Psicológica, eu e Richard procedemos com uma 

sequência intensa de tapping até que as vozes alucinantes fossem eliminadas. 

Embora Richard tenha relatado que elas haviam sumido, eu ainda assim 

apliquei os meus próprios testes para me assegurar dos resultados e descobri 

que não havia mais nenhum traço do problema. Em outras palavras, as vozes 

simplesmente não estavam mais lá. 

 

Nas últimas três décadas de trabalho para melhorar e refinar o TFT – Thought 

Field Therapy (Terapia do Campo de Pensamento), essas sequências de 

tratamento continuam com o poder de me surpreender com a sua eficácia em 

uma grande variedade de situações – incluindo aquelas situações que parecem 

muito graves para serem tratadas. 
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TFT... Nunca existiu nada como isso.   

 
 

- Roger J. Callahan, PhD 

*** 

 

Frequentemente, as pessoas acabam sofrendo de traumas emocionais e outros 

distúrbios psicológicos por anos – muitas têm medo da terapia convencional, e 

não procuram tratamento porque elas simplesmente não acreditam que 

possuem um “problema mental”, ou simplesmente porque fizeram a terapia 

convencional sem obter resultados.  

 

A próxima história é sobre um homem que sofreu de ansiedade por mais de 60 

anos. 

 

 

Em 60 Anos Nada Havia Funcionado Até 

Conhecer o TFT 
 

A maioria das terapias convencionais é ineficaz quando comparada ao TFT. 

Como resultado, muitas pessoas acabaram sofrendo de problemas psicológicos 

pela maior parte das suas vidas, porque elas nunca receberam um tratamento 

efetivo. 

 

Certa vez trabalhei com um senhor de 71 anos que foi curado de um distúrbio 

de ansiedade depois de 60 anos de sofrimento. Embora eu nunca o tenha 

conhecido, "Gerard" marcou uma consulta para me ver no hospital Glaslow 

Nuffield depois de ler o meu artigo sobre o TFT no jornal Scottish Daily 

Record. 

 

Ele tinha sofrido de um problema perturbador por toda a sua vida. Toda vez que 

ele olhava para uma pessoa, ele imaginava que essa pessoa o estava 

encarando. Isso fez com que ele deixasse de fazer contato visual e com que ele 

se sentisse muito ansioso. Como resultado, ele se excluía socialmente e sentia 

dificuldade em manter uma conversa. Atrás da cura, ele buscou a hipnose, a 

meditação, entretanto, elas foram incapazes de ajudar na diminuição dos seus 

sintomas. 

 

Eu suspeitei que o Gerard pudesse estar sofrendo de uma forma do transtorno 

obssessivo-compulsivo (TOC) e eu, rapidamente, fiz um diagnóstico para 

determinar uma sequência de tapping específica para o caso dele. Inicialmente, 
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o seu SUD (Unidades Subjetivas de Sofrimento) estava em "6". Porém, em 

minutos, caiu para "1". 

 

Como precaução - e para prevenir que os seus sintomas retornassem - eu 

verifiquei suas toxinas e descobri que o milho era tóxico para ele. Eu o 

aconselhei, então, repetir as sequências de tapping, caso o problema retornasse 

e que ele evitasse comer milho e os seus produtos derivados. Quando eu vi o 

Gerard novamente, duas semanas depois, ele entrou no meu consultório 

médico com um sorriso largo no rosto. Ele havia anotado os seus resultados 

com cuidado, escrevendo, e percebeu claramente os seus resultados imediatos. 

 

Quando ele deixou o hospital, andando devagar, parou no shopping local 

para fazer algumas compras. As pessoas que ele pediu informação não 

poderiam ter sido mais gentis, ele disse, que o mais importante era que ele 

estava calmo e relaxado - finalmente apreciando a vida, depois de 60 anos de 

perturbação. 

 

Mais tarde, ele saiu para uma caminhada agradável e revigorante com o seu 

cachorro, quando, antigamente, ele teria voltado estressado e cansado de uma 

caminhada como essa. Em outro dia, Gerard saiu para realizar algumas tarefas 

e acabou encontrando um ex-vizinho. A aproximação de Gerard era amigável e 

aberta. Ele falava fluentemente, sem stress, sentindo-se muito bem por ser ele 

mesmo.  

 

Interessantemente, Gerard não teve nenhum retorno dos seus sintomas depois 

da sua primeira consulta - provavelmente porque ele concordou em evitar comer 

milho (uma toxina para ele). Na sua segunda consulta o milho já não era 

mais uma toxina para ele, então eu o liberei para comer milho a cada quatro 

dias. 

 

“O único arrependimento do Gerard era que ele não pôde ser tratado 60 anos 

antes, porque a sua vida teria sido muito melhor.   

 

- Dr. Colin Barron 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping para Eliminar Fobias & Distúrbios Controladores 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para fobias e outros distúrbios no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Seis 

 

Acabando com o Constrangimento 
 

Depois de ler tantas histórias neste livro, você pode estar achando que o TFT 

serve apenas para problemas “de verdade” como transtorno de stress pós-

traumático, fobias paralisantes, ansiedades crônicas, depressão e vícios. Mas e 

aquelas pessoas comuns que não sofreram nenhum episódio traumático ou que 

simplesmente não tem “questões” a resolver? Talvez, como muitas pessoas, 

você não sofra com problemas graves no dia a dia. 

 

O constrangimento é uma dessas questões que nós vemos com frequência. 

 

Não importa se o constrangimento está ligado à nossa imagem corporal, uma 

situação ligada a nossa carreira ou emprego, um traço físico ou hábito que 

adquirimos – ou qualquer razão – o constrangimento pode nos fazer ficar 

reservado em situações sociais, limitar nosso prazer de interagir com os outros 

e nos impedir de tomar decisões que poderiam melhorar nossas vidas em todos 

os aspectos se nós tivéssemos confiança o suficiente para agir. 

 

O TFT pode não apenas ajudar a eliminar a sensação de constrangimento, 

mas, com frequência, também pode ajudar a apagar a causa subjacente que 

nos faz sentir constrangido. Apresentamos, agora, uma história sobre uma 

mulher de 81 anos que sofria há muitos anos com o constrangimento, uma 

praticante de TFT da região foi capaz de ajudar essa senhora. 

 

 

    Quando o Constrangimento se Torna Extremo 
 

“Mary”, uma mulher de 81 anos com quem um dia trabalhei, disse que seu 

maior problema era estar acima do peso – e ela se sentia extremamente 

constrangida por isso. Apesar de ter dado uma lista de outros desafios, ela os 

classificou como tendo um impacto consideravelmente menor do que seus 

problemas de peso. Na verdade, ela disse que o seu SUD (unidade subjetiva 

de sofrimento) da sua condição de excesso de peso era um “8”. 

 

Isso me surpreendeu. No meu ponto de vista, Mary não parecia extremamente 

acima do peso para uma mulher da sua idade, então eu suspeitei que 

houvessem outras emoções envolvidas. Sabendo que a maior parte dos 

problemas tem muitas camadas, eu decidi usar uma abordagem diferente ao 

lidar com as emoções por trás da percepção da Mary de seu problema de peso. 
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Ao conversarmos, percebi que seu problema de peso tinha mesmo muitas 

camadas, incluindo constrangimento, raiva e culpa. De todos eles, ela declarou 

que constrangimento era a emoção mais forte, principalmente quando seus 

filhos falavam de seu peso. Ela declarou um SUD inicial de 5 com relação ao 

constrangimento. Eu comecei a usar os métodos de TFT Diagnóstico para criar 

uma sequência de tratamento específica para remover o constrangimento. O 

seu SUD diminuiu imediatamente. 

 

Na verdade, quando nós fizemos a sequência de tratamento, ela comentou: 

“Eu não me importo mais! Eu não consigo mais pensar em ficar constrangida 

sobre o meu peso”. 

 

Mary sentiu que o TFT foi extremamente útil ao lidar com seus sentimentos de 

constrangimento, o que fez com que se sentisse mais em paz com ela mesma. 

Mas nós ainda não havíamos terminado com a nossa sessão. Como ela tinha 

dito que o seu sofrimento a respeito do seu peso era um “8” na escala de SUD 

de 0 a 10, eu usei os métodos de TFT Diagnóstico para criar uma sequência de 

tratamento específica para o seu problema de peso. 

 

Como problemas de peso estão geralmente ligados a toxinas, eu também a 

testei para a interferência de toxinas e recomendei que ela ficasse longe das 

toxinas identificadas o máximo possível. Para cada toxina identificada, eu 

também testei quantas vezes ao dia ela precisava se tratar com o TFT 

enquanto aquelas toxinas ainda estivessem em seu ambiente. O que nós 

descobrimos foi que as toxinas que identificamos para ela eram as marcas 

específicas de sabão em pó, detergente, desinfetante e outros produtos de 

limpeza que ela estava usando. Também descobrimos que algumas comidas 

eram tóxicas para ela. 

 

Eu a ensinei a fazer o Tratamento de 7 Segundos para Toxinas para ajudá-la a 

neutralizar as toxinas até que ela pudesse comprar produtos de limpeza sem 

perfume, corantes e químicas pesadas. Após 2 semanas, Mary confirmou que 

ela ainda se sentia bem a respeito de si mesma e que a “questão de peso” não 

a estava incomodando. Na verdade, ela disse que era como se o 

constrangimento sobre seu peso nunca tivesse sido um problema. 

 

 

- Pryia Pinto, PhD 

 

*** 

 

Na cultura de hoje, o peso é um grande desafio, pois faz com que muitas 

pessoas se sintam constrangidas com seu corpo. Mesmo depois que uma 
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pessoa perde muito peso e se torna elegante e saudável de novo, os velhos 

pensamentos de “Eu estou acima do peso” ainda podem representar 

verdadeiros desafios físicos. 

 

Nesta história interessante de um ex-obeso que perdeu muito peso, o TFT 

ajudou a reduzir a sensação de constrangimento, mas também abordou sua 

falta de energia e as emoções que nós às vezes vemos em pacientes com 

anorexia, que, mesmo estando extremamente magros, ainda se “enxergam” 

como obesos. 

 

 

    O Espelho Vai Dizer 
 

Um paciente chamado “Jonathan” havia feito cirurgia para redução de estômago 

para tratar de seu caso de extrema obesidade, que, àquela altura, havia 

causado problemas de saúde. A cirurgia foi muito bem-sucedida, ele disse, pois 

ele havia perdido uma enorme quantidade de peso, o que era claramente visível 

em seu rosto. E ele também não estava aborrecido com as restrições que a 

cirurgia exigia. Além disso, ele me disse explicitamente que não estava 

interessado em nenhum tratamento terapêutico para abordar sua imagem 

corporal e em nenhum tratamento para aumentar sua energia. 

 

Em ambas as áreas, ele disse que estava bem. No entanto, após algumas 

perguntas a respeito de seu novo estilo de vida, ficou visível que ele não se 

sentia nem um pouco melhor no que diz respeito ao aumento de energia (o que 

normalmente seria um benefício instantâneo ao perder o excesso de peso) – e 

para minha maior surpresa, ele achava que não havia nenhuma melhora em 

sua aparência. Na verdade, ele normalmente ficava com raiva quando alguém o 

elogiava. 

 

Tendo tratado diversos clientes anoréxicos, eu estava acostumado com o 

quanto essas ilusões podem ser difíceis de tratar. No entanto, eu não estava 

preocupado, pois lembrava que o Dr. Callahan uma vez disse que ilusões 

poderiam ser eliminadas com os procedimentos de TFT Diagnóstico e 

sequências de tratamento específicas. 

 

Optando por tratar a raiva e os problemas com a imagem corporal em uma 

sessão posterior, eu trabalhei com ele, primeiramente, no problema mais 

imediato de toxinas e pouca energia. Ele ficou altamente motivado o que 

garantiu o sucesso do processo de eliminação de toxinas. Finalmente, durante 

outra sessão, nós estávamos prontos para lidar com as ilusões em torno de sua 

imagem corporal. Desde o início, eu tive o insight de examiná-lo para reversão 

psicológica nessa área. 
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O que me deu esse insight? O teste foi fraco quando ele disse, “Eu perdi muito 

peso”, mas foi muito forte quando disse “Eu estou muito gordo”. Esta reversão 

psicológica8 foi rapidamente corrigida. 

 

Em seguida, eu levei Jonathan ao banheiro masculino onde havia um espelho 

grande. Eu o fiz ficar de frente para ele e perceber que, na verdade, ele havia 

perdido peso e que sua aparência demonstrava isso. Em aproximadamente 30 

minutos, eu testei de novo as duas frases para ter certeza de que a correção 

persistia e ela persistia. Na semana seguinte, ele contou a experiência de ser 

cumprimentado por alguém e receber o elogio com prazer – sem hostilidade. 

 

 

 

- Robert Gairing, PhD 

 

*** 

 

Uma imagem corporal distorcida – e o constrangimento que isso causa – 

também pode surgir de circunstâncias que não estejam ligadas a excesso de 

peso. Na próxima história relatamos sobre uma sobrevivente de câncer que fez 

uma cirurgia reconstrutiva, o seu constrangimento quase criou uma vida inteira 

de crenças limitantes para ela. Veja só... 

 

 

Eu Nunca Vou Ser Atraente aos Olhos de Um  

Novo Parceiro 

 

Uma vez eu trabalhei com uma mulher que havia passado por uma 

mastectomia dupla 10 anos antes. Naquela época, a prótese - ou substância 

usada na reconstrução do tecido do seio – não era tão “natural” como a usada 

hoje. O resultado disso é que ela sentia que seus seios eram estranhos e 

não conseguia imaginar que alguém a acharia atraente nua por causa deles. 

 

Esta crença se tornou ainda maior porque ela estava enfrentando um divórcio e 

não conseguia imaginar como um parceiro novo a acharia atraente. Usando os 

procedimentos de TFT Diagnóstico, eu me dediquei a esta questão de 

imagem corporal negativa – com sua entusiástica cooperação – e em minutos 

nós havíamos eliminado a sensação negativa associada aos seus seios. Claro, 

                                                           
8 Reversão Psicológica (ou PR) é um bloqueio ou inversão do fluxo de energia nos caminhos de 
energia do seu corpo. Ela impede que todos os tipos de tratamento funcionem tão bem quanto 
funcionariam. A RP pode ser facilmente eliminada ao fazer tapping na borda exterior da sua 
mão antes de fazer qualquer sequência de tratamento para sua doença ou problema. Os 
praticantes de TFT sempre fazem testes para RP antes de qualquer tratamento de TFT. 
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o teste final ocorreria naquela noite quando ela tirasse a roupa antes de ir para 

cama. 

 

A nossa sessão seguinte foi maravilhosa, fiquei feliz em ouvi-la dizer que 

‘aquela sensação’ havia desaparecido e que seus seios ‘pareciam acolhedores’. 

Após 30 anos de trabalho clínico, o TFT está me possibilitando realizar um 

sonho que eu tenho desde dos meus estudos de doutorado em 1974: ser capaz 

de curar as pessoas rápida e completamente com precisão e com 

extraordinária eficácia. Obrigado, Dr. Callahan, por esta maravilhosa terapia.  

 

 

 

- Robert Gairing, PhD 

 

*** 

 

O constrangimento aparece de muitas formas e pode ser causado por um 

número incalculável de razões. Na próxima história, uma mulher idosa sofre de 

vergonha e constrangimento após se tornar vítima de um predador financeiro. 

 

 

  Golpe Financeiro Causa Vergonha Nesta Senhora 
 

Eu ligo para minha mãe de 85 anos todos os dias, certa vez ela soltou o 

seguinte comentário: “Muito em breve eu vou ser capaz de cuidar de todos os 

meus netos no meu testamento”. Eu perguntei, “O que você quer dizer, mãe”? 

 

“Ah”, ela disse, “eu ainda não estou pronta para falar a respeito”. Um alarme 

soou e eu me senti como um bombeiro se dirigindo a um incêndio. 

 

Meus pais têm uma renda pequena. Eles, como a maior parte dos avós são 

amorosos, passaram anos socorrendo os netos financeiramente, escolhendo 

sacrificar suas próprias necessidades. Eu sabia que eles tinham muito pouco. 

Eu lembrei a minha mãe que ela sempre poderia me ligar de graça e pedi que 

ela me contasse mais sobre o seu comentário quando se sentisse pronta. Dois 

dias depois, a bomba explodiu: “Oi. Aqui é a Mamãe. Agora eu me sinto 

pronta para lhe contar que eu ganhei 6 milhões de dólares, mas eu tenho que 

mandar dinheiro para algum país no terceiro mundo até segunda feira para 

resgatar meu prêmio”. 

 

Eu perguntei para minha mãe se ela se sentia à vontade em compartilhar a 

informação comigo para que eu pudesse pesquisar sobre a autenticidade da 

carta de premiação. Quando eu peguei toda a informação, eu desliguei o 
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telefone e liguei para a divisão de fraude e proteção ao consumidor de 

Indianápolis. Eles foram inúteis. Então eu liguei para a delegacia de polícia 

local, onde me disseram que seria benéfico se um membro da família 

acompanhar um oficial de polícia para fazer uma denúncia de fraude. Ele 

explicou que recebeu muitas reclamações sobre um predador dando golpes em 

idosos. Ele explicou que a vergonha e o constrangimento impediam muitos 

senhores de prestar queixa. 

 

Eu entrei em contato com minha irmã Sandy. Como precaução, ela ligou para o 

banco local e descobriu que 7 mil dólares haviam sido retirados da conta dos 

meus pais e, felizmente, um funcionário do banco consciente e atencioso 

impediu que outros 20 mil fossem retirados. Eu, imediatamente, percebi que 

precisava intervir nos próximos meses, mas o trauma emocional associado com 

o golpe persistiu. 

 

O que eu não percebi foi o quanto ela estava emocionalmente devastada. 

Quando nós nos falamos pelo telefone, ela chorou e disse o quanto se sentia 

inútil, tola e envergonhada. Ela comentou que todos estariam melhores se 

ela não estivesse mais presente. Ela não conseguia dormir e sofria pela perda 

das finanças da família. Eu voei para Indiana na semana seguinte para vê-la. 

“Mãe”, eu disse, “O que você acha se fizermos TFT para aliviar o sofrimento?” 

 

Com sua permissão, eu perguntei, “Descreva o seu sofrimento em uma escala 

de 1 a 10, sendo 10 o maior sofrimento”. Ela disse que, com certeza, era 10. 

Após trabalharmos juntas por aproximadamente 10 minutos usando a sequência 

de trauma, o seu sofrimento caiu para um nível mínimo, surpreendendo a nós 

duas! No dia seguinte, durante o almoço, minha mãe se inclinou e me disse “Eu 

tive uma ótima noite de sono. Eu não consigo evocar nenhuma emoção negativa 

a respeito do criminoso que roubou meu suado dinheiro”. 

 

Felizmente, nós introduzimos um grau de conforto e equilíbrio emocional de 

volta em sua vida.          

 

- Mary Lou Dobbs 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Acabar Com o Constrangimento 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para acabar com o constrangimento no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).

http://www.tftbrasil.com.br/
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Capítulo Sete 

 

Enfrentando do Stress Subjacente aos Distúrbios 

Incômodos 
 

Nós falamos muito sobre como o TFT como ele usa os caminhos de energia 

do corpo para promover a cura e o bem-estar em geral. E, se nós olharmos 

com atenção a ciência e a sabedoria antigas por trás deste fenômeno, fica fácil 

entender como o TFT pode trazer cura e alívio de forma tão rápida e fácil. 

 

Há mais de 5000 anos os chineses sabem que a energia vital flui através dos 

muitos caminhos de energia do corpo. Quando este fluxo de energia é 

bloqueado, podem ocorrer doenças e outros incômodos físicos. É claro, os 

chineses usaram a acupuntura para limpar esses bloqueios energéticos ao 

longo desses caminhos. O TFT usa o tapping para limpar bloqueios emocionais 

e stress tóxico ao longo desses mesmos caminhos. 

 

Se você tem um distúrbio incômodo, como a insônia, dores nas juntas, 

problemas digestivos, problemas nos seios da face ou qualquer outra 

condição contínua, é um sinal de que a sua energia vital está desequilibrada. 

Stress, ansiedade, traumas que não foram superados, luto ou qualquer outra 

emoção comum e perfeitamente normal estão criando bloqueios dentro do seu 

sistema de energia. Infelizmente, quando bloqueados, os caminhos de energia 

podem causar não só doenças, mas também parar de fazer o trabalho 

restaurador e de cura que eles fazem diariamente em um corpo que esteja 

funcionando normalmente. 

 

Em outras palavras, os bloqueios não só causam doenças, mas também 

impedem a recuperação. E, apesar da medicina moderna ter desenvolvido 

milhares de remédios dedicados aos sintomas de doenças, esses 

medicamentos não tratam a causa subjacente da doença em si. 

 

O TFT, ao contrário, pode facilmente desbloquear esses fluxos de energia e 

provocar recuperações rápidas e impressionantes. De fato, nós com frequência 

vemos evidência dos primeiros estágios da recuperação minutos após aplicar 

um tratamento com o TFT. 

 

Nós recebemos inúmeras histórias de pessoas que conseguiram alívio de 

doenças “incuráveis” com o TFT. Veja a seguir algumas delas. 

 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
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O TFT Curou A Insônia Quando Nada Mais 

Funcionou 
 

Insônia é um problema comum que afeta mais de um terço da população. 

Alguns insones não dormem nada, outros levam muito tempo até cair no sono, 

enquanto outros enfrentam problemas porque acordam durante a madrugada. 

 

Eu sofria de insônia eventual desde o final da minha adolescência. A princípio, 

isso só me afetava em uma entre cada dez noites. O problema piorou 

gradualmente ao longo dos anos, até que eu estivesse atormentado por acordar 

de madrugada e ter uma qualidade de sono ruim na maior parte das noites. 

 

Ao longo dos anos, eu tentei todo tipo de remédios, inclusive homeopatia, 

preparo de ervas, aromaterapia com lavanda, treinamento autógeno e auto-

hipnose – nada funcionou. Nos últimos anos, como eu fiz treinamentos em 

programação neurolinguística e hipnose, muitos “experts” tentaram me curar 

com suas terapias favoritas, inclusive com técnicas de regressão e terapia 

breve. Um hipnoterapeuta até sugeriu que, quando eu não conseguisse dormir, 

deveria levantar e ler minha apólice de seguros! 

 

Todas essas intervenções terapêuticas foram totalmente mal-sucedidas e, 

quando os respectivos terapeutas ficavam sabendo de seu fracasso, às vezes, 

ficavam zangados e muitas vezes sugeriam que eu deveria “simplesmente me 

controlar e dormir direito”. Um psicólogo sugeriu que eu deveria ter um “ganho 

secundário” pela minha falta de sono, que é o que os psicólogos chamam de 

ter um benefício psicológico de um distúrbio incômodo e dar continuidade a 

ele de propósito para ter o “benefício” subjacente! 

 

Então, eu conheci o Dr. Roger Callahan quando eu participei do seu programa 

de treinamento de TFT do nível Diagnóstico. Ele diagnosticou minha insônia e 

criou uma sequência simples de tapping para eu fazer antes de ir para cama à 

noite. Ele também identificou diversas toxinas que estavam afetando meu 

sistema – como trigo, leite, alho, pimenta preta e fermento. 

 

Em poucos dias usando a sequência de TFT e eliminando as toxinas da 

minha dieta, meu padrão de sono melhorou drasticamente. Na verdade, eu tive 

minha primeira noite de sono apropriado em meses! 

 

E apesar de ter tido algumas recaídas desde então, todas puderam ser 

relacionadas a outras toxinas das quais eu não estava ciente, como açúcar, 

adoçantes, chantilly, mel e flocos de milho. Eu também comprei novos 

travesseiros, uma capa de colchão diferente, e mudei meu sabão de lavar 

roupas. 

http://www.tftbrasil.com.br/
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Apesar de ter precisado fazer algumas mudanças radicais na minha dieta e não 

poder comer mais algumas das minhas comidas favoritas, eu acredito que o 

sacrifício seja pequeno comparado com todos os benefícios de dormir bem à 

noite. 

 

Isso demonstra que as maiores partes dos tratamentos ortodoxos para insônia 

favoritos dos médicos são inúteis e que a verdadeira insônia é sempre 

causada por toxinas. O TFT e a informação sobre toxinas que eu recebi 

funcionaram quando nada mais deu certo.  

 

 

- Dr. Colin Barron 

 

*** 

 

A insônia é apenas um dos muitos distúrbios incômodos em que o TFT pode 

ajudar, mas o maior benefício é que o TFT não tem efeitos colaterais como 

muitos remédios receitados para esses problemas têm. A próxima história é 

sobre um paciente que reagia mal a seus remédios para gota e ao mesmo 

tempo não recebia nenhum alívio para a doença, o TFT curou sua gota e 

reverteu os efeitos colaterais negativos do remédio. 

 

 

De Mãos Atadas Quando a Gota9 Perdura          

Tempo Demais 
 

“Matthew” estava consternado e pálido quando ele veio me ver. Ele estava 

procurando por tratamentos naturais para um caso grave de gota que estava 

durando quase dois meses. A gota havia afetado o dedão do seu pé direito com 

intensa vermelhidão, inchaço e dor aguda e sensibilidade por todo o pé – 

exigindo que ele usasse muletas há semanas, pois ele não conseguia andar e 

não podia usar sapatos. 

 

Sem dúvida, esse era um dos piores casos de gota que eu havia visto em toda a 

minha carreira médica. 

 

O primeiro médico de Matthew o havia mandado a um reumatologista que havia 

receitado Colchicina, um remédio antiinflamatório. Em geral, mais de 75% dos 

pacientes melhoram significativamente com a Colchicina em menos de 12 

                                                           
9 Gota é um tipo comum de artrite causado por um aumento da concentração de ácido úrico nos 
fluidos biológicos. Os cristais de ácido úrico são depositados nos tendões, juntas, rins e outros 
tecidos onde eles causam inflamação e danos consideráveis. 

http://www.tftbrasil.com.br/
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horas. Ainda assim, a gota de Matthew não respondia de jeito nenhum a essa 

medicação. Na verdade, o inchaço em seu dedão e em seu pé até piorou e suas 

gengivas estavam sangrando por causa dos efeitos colaterais da medicação. 

Além disso, como ele não havia reagido a Colchicina, o reumatologista queria 

que ele começasse a usar outra medicação, Alopurinol, que também tem efeitos 

colaterais tóxicos. 

 

Por conta própria, Matthew havia feito as mudanças necessárias na sua 

alimentação, mas não havia melhora em seus sintomas. Finalmente, a causa 

subjacente da sua gota interminável ficou clara. 

 

Ele estava passando por stress intenso, porque sua irmã tinha câncer de mama 

em metástase e outros entes queridos haviam falecido no mês anterior. Além 

disso, por estar fisicamente debilitado e com muita dor, ele não podia trabalhar o 

que estava lhe causando privações financeiras e problemas conjugais. 

 

Antes mesmo de falar sobre tratamentos naturais para tratar sua gota, eu usei 

os procedimentos de Diagnóstico de TFT para criar uma sequência de 

tratamento única para a dor intensa que Matthew sentia. Em seguida, eu tratei a 

raiva e as frustrações intensas provocadas pela falta de melhora da gota em 

mais de dois meses e pela piora de seu estado. Como resultado desses 

tratamentos, sua dor, raiva e frustração, que a princípio eram 10++ na escala 

SUD, foram para “1” em apenas alguns minutos. 

 

Além disso, eu o tratei para trauma, depressão e ansiedade originadas do 

câncer de sua irmã e das mortes recentes na sua vida e assisti seu sofrimento 

cair de “10” para “1” usando apenas a sequência para trauma. Eu também o 

tratei para o stress e a ansiedade provocada por seus problemas financeiros e 

conjugais, que rapidamente caíram de “10” para “1”. 

 

Ele estava maravilhado com a rapidez com que tanto stress, trauma e dor 

puderam ser eliminados em minutos. Depois dos tratamentos, ele começou a 

sorrir e o seu aspecto melhorou. Nós, então, conversamos sobre remédios 

naturais para a sua gota e eu o instruí a continuar fazendo a respiração da 

clavícula 3 vezes ao dia, pedindo que ele voltasse em uma semana. 

 

Para minha surpresa, dois dias depois, ele entrou em meu consultório sem as 

muletas e sem nenhuma dor! Além disso, o inchaço e as vermelhidões 

praticamente haviam desaparecido. Ele disse que havia visitado seu clínico 

geral e reumatologista, que ficaram surpresos com a sua incrível melhora.    

 

 

- Roopa Chari, M.D. 
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*** 

 

É insuportável ter que conviver com dor no pé. Isso não só limita os 

movimentos de uma pessoa, mas também pode levar a outros problemas como 

a perda do emprego e a outras lesões devido a mobilidade reduzida. Na 

próxima história, o TFT funciona na causa subjacente de uma misteriosa 

doença nos pés. 

 

 

    Agora Eu Posso Usar Sapatos 
 

“Como você fez isso?”, um funcionário do consultório médico me perguntou de 

forma desagradável. 

 

Após semanas tratando uma infecção misteriosa e removendo porções do que 

nós pensávamos ser unha encravada, ainda não havia sinal de melhora. Por 

fim, eu fiz uma cirurgia para remover permanentemente a lateral da unha do pé 

e usei hipnose para acelerar a minha cura. 

 

Apesar do meu médico ter ficado impressionado com o quanto a área havia 

melhorado, a unha cresceu quase que imediatamente e começou a criar 

problemas novamente. Pior, a unha lesionada do pé havia causado 

hipergranulação10 na área. 

 

Na época, eu estava atuando em uma ópera na região e eu culpei os sapatos 

desconfortáveis que eu tinha que usar todas as noites. (Depois, eu descobri que 

a maquiagem que eu usava para atuar era tóxica para mim.). Novamente, mais 

pedaços de unha e pele foram removidos. Era muito doloroso! Mas ainda assim, 

nenhuma melhora duradoura era alcançada. Então, outro procedimento cirúrgico 

foi necessário para remover mais da unha problemática. 

 

Minha ficha médica estava ficando grande e, obviamente, o médico não 

conseguia entender. 

 

Eu fiquei sabendo sobre o TFT mais ou menos nessa época e estava 

começando a pesquisar sobre o seu amplo uso. Eu percebi que poderia tratar 

o stress subjacente e as emoções relacionadas ao problema da unha. 

 

Eu percebi isso na hora certa, porque, a essa altura, eu não podia mais usar 

sapatos normais, embora estivesse partindo em breve para minhas férias de 

verão no exterior. 

                                                           
10 Também conhecido como “proud flesh”, a hipergranulação é uma área vermelha e com 
aparência granulada na região de uma ferida. 
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Embora eu pudesse passar minhas férias de sandálias, eu sabia que deveria 

resolver o problema do meu pé antes que o tempo frio chegasse. 

 

Após voltar das minhas férias, eu queria poder entrar na academia, o que 

significava que eu teria que usar sapatos esportivos. Eu tinha uma sessão de 

treinamento inicial agendada e ainda não era capaz de usar sapatos 

apropriados. A região do meu dedão ainda estava muito dolorida e o velho 

método de mergulhá-lo em água quente com sal não estava me levando a lugar 

nenhum. 

 

Eu percebi que o desconforto era um sinal de que havia perturbações no meu 

“campo do pensamento”. Nesse momento, eu resolvi pedir a ajuda de um 

praticante de TFT treinado com as técnicas avançadas. Minha sessão levou 

apenas 5 minutos, apesar de ter muitas sequências longas de tapping para 

fazer. Eu descobri que isso é comum na presença de toxinas. Como resultado, a 

dor na minha unha do dedão desapareceu imediatamente e a área inflamada se 

tornou uma área levemente rosada. Uma calma tomou conta de mim e eu fui 

para a academia. 

 

Infelizmente, o alívio completo ainda parecia difícil. Apesar da dor e inflamação 

terem diminuído consideravelmente, meu dedão ainda ficava desconfortável às 

vezes. Uma vez, por exemplo, quando eu comecei a usar um par de sapatos de 

ginástica diferentes, eu tive que tirá-los imediatamente porque eles começaram 

a me machucar. No dia seguinte, eu confirmei com meu terapeuta de TFT, Dr. 

Colin Barron, que eles eram tóxicos para mim. 

 

Enquanto eu ficava longe de produtos e itens de vestuário que não eram 

“tóxicos” para mim, meu dedão ficava “calmo”, mas não completamente curado. 

 

O interessante é que, nessa época, eu também tinha começado a pesquisar 

eficácia do TFT para eliminar tiques*. Eu tinha tiques11 às vezes de coçar minha 

cabeça repetidamente. Eu costumava fazer isso no carro enquanto dirigia, 

mesmo sabendo que isso me fazia entrar em um transe meio perigoso. Eu 

decidi identificar que toxinas estavam causando isso e rapidamente identifiquei 

que o  trigo era tóxico para mim. Quando eu parei de consumir produtos com 

trigo, não só o meu tique melhorou imediata e dramaticamente, mas o meu 

DEDÃO também! O mistério havia sido esclarecido com o TFT.            

 

 

                                                           
11 Um tique é um espasmo ou contração involuntário geralmente nos músculos do rosto, 
pescoço ou ombro que, com frequência, fica mais intenso em situações estressantes – ou um 
comportamento peculiar que alguém tem, muitas vezes, sem pensar. 

http://www.tftbrasil.com.br/


133 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

- Rosemary Wiseman 

*** 

 

O stress subjacente – com o stress adicional de toxinas em seu ambiente – é a 

causa de muitos distúrbios incômodos. Nada poderia ser mais verdadeiro no 

caso da Síndrome do Intestino Irritável, um distúrbio doloroso, contínuo e 

restritivo que é amplamente tratado como se fosse incurável. Um praticante de 

TFT, no entanto, decidiu testar a eficácia do TFT com esse distúrbio incômodo e 

conseguiu resultados maravilhosos com quase uma dúzia de clientes. 

 

 

     No Final Das Contas, Não Era “Incurável” 
 

Com tantos clientes procurando por mim para obter ajuda com a Síndrome do 

Intestino Irritável, eu decidi conduzir uma pequena pesquisa com 11 indivíduos 

– desta vez, usando o TFT como o tratamento teste, ao invés das muitas drogas 

farmacêuticas que tipicamente são usadas em pacientes com este distúrbio. 

 

Os resultados não eram importantes só porque a Síndrome do Intestino Irritável 

é amplamente considerada como incurável, mas também porque os poucos 

tratamentos disponíveis têm o intuito de simplesmente reduzir a gravidade dos 

seus muitos sintomas ao invés de curar a doença em sua totalidade. 

 

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio que aparece de muitas 

formas e com sintomas e intensidade variados. Estima-se que uma em cada 

quatro pessoas no mundo desenvolvido é afetada pela SII em algum momento 

de suas vidas. É um distúrbio no intestino caracterizado por dor abdominal, dor 

para defecar, hábitos intestinais irregulares e imprevisíveis e inchaço dos 

intestinos. Outros sintomas incluem náusea, vômitos, fadiga e dores nas costas, 

dores de cabeça e, nas mulheres, sintomas urológicos e ginecológicos. 

Também é caracterizado por problemas emocionais, principalmente estados de 

ansiedade. 

 

Infelizmente, por causa da sua grande variedade de sintomas, um diagnóstico 

de SII normalmente só é feito quando todas as outras doenças e anormalidades 

possíveis tiverem sido descartadas. Como resultado, os pacientes acabam 

passando por muitos médicos, o que torna o diagnóstico ainda mais difícil e o 

diagnóstico errado ainda mais comum. Uma laparoscopia é frequentemente 

executada e, às vezes, uma cirurgia desnecessária como uma histerectomia, 

colecistectomia e apendicectomia, como consequência de um diagnóstico 

errado. 
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Considerada por muitos médicos como não sendo séria, a SII é, contudo, um 

distúrbio extremamente comum, contabilizando mais de 50% de todos os casos 

vistos por gastroenterologistas. É aceito pelos praticantes de medicina 

convencional que qualquer tratamento que eles possam oferecer tem pouco 

benefício comprovado, ainda assim, uma grande quantidade de pessoas que 

sofrem com SII passam muitos meses ou anos de investigações invasivas e 

procedimentos de tratamento na esperança de que algum alívio possa ser 

obtido dessa condição. 

 

Esperando achar uma solução duradoura não-invasiva, eu reuni um grupo de 

clientes do meu consultório médico composto de 9 mulheres e 2 homens, 

variando em idade de 27 a 48 anos. Cada um sofria com SII de 3 a 14 anos. 

Todos eles haviam inicialmente procurado tratamento com seus médicos 

clínicos gerais e haviam passado por muitos procedimentos investigativos para 

excluir outras doenças. Todos também haviam tomado remédios 

antiespasmódicos para controlar os sintomas, mas descreveram o impacto da 

medicação como insignificante. 

 

É desnecessário dizer que todos estavam consideravelmente ansiosos e 

deprimidos por causa de sua doença. 

 

Com cada cliente, eu, inicialmente, usei a técnica da reversão psicológica12 do 

TFT para descobrir o que o cliente achava que era mais perturbador em sua 

vida – de trauma e stress em geral, a obsessão, vergonha, constrangimento, 

culpa, etc. Eu prosseguia com uma sessão de Diagnóstico e sequência de 

tapping específica para cada um deles caso o cliente não relatasse redução 

significativa no SUD (unidade subjetiva de stress). Uma vez que o cliente 

relatasse um SUD de 2 ou 1, o tratamento era considerado completo. Eu não 

oferecia tratamento para a dor física que muitas vezes acompanha a SII porque 

eu queria verificar se os sintomas desapareceriam como consequência do 

tratamento inicial com TFT. 

 

Durante os tratamentos, eu fiz duas observações fundamentais: 

 

 Todos os indivíduos tiveram resultado “forte” quando testados para 

reversão psicológica, sendo que 6 deles precisaram fazer os procedimentos 

especiais de respiração para superá-la. 

 Todos tiveram resultado “forte” para pelo menos 3 toxinas, no entanto, 

não surgiu um padrão se as toxinas eram trigo, milho, leite, chocolate, 

                                                           
12 Reversão Psicológica (ou PR) é um bloqueio ou inversão do fluxo de energia nos caminhos 
de energia do seu corpo. Ela impede que todos os tipos de tratamento funcionem tão bem 
quanto funcionariam. A RP pode ser facilmente eliminada ao fazer tapping na borda exterior da 
sua mão antes de fazer qualquer sequência de tratamento para sua doença ou problema. Os 
praticantes de TFT sempre fazem testes para RP antes de qualquer tratamento de TFT. 
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refrigerante de cola, ou outros produtos. No entanto, após o teste, todos 

confirmaram que sentiam desejo pela toxina específica identificada. 

Os indivíduos receberam instruções para autoaplicação das sequências de 

tapping customizadas e foram instruídos a aplicar o tratamento 20 vezes ao dia. 

Uma consulta de acompanhamento foi agendada para a semana seguinte e, 

então, para 4 semanas depois. 

 

Quais foram os resultados? 

 

Quatro indivíduos tiveram sua SII completamente resolvida. Esses quatro 

confirmaram que haviam seguido minhas instruções com precisão, inclusive 

procurando por toxinas não identificadas durante o tratamento e eliminando a 

ingestão dessas toxinas identificadas posteriormente. 

Cinco declararam resolução parcial com considerável redução na 

quantidade e gravidade dos seus sintomas emocionais e gastrointestinais. Três 

entre estes cinco admitiram não ter feito as sequências de tapping em casa com 

a frequência recomendada, mas que tentaram seguir com precisão, mas não 

completamente. 

Dois declararam não ter nenhuma mudança na sua SII. Eles, no entanto, 

admitiram ter obtido uma melhora, então, eles interromperam por conta própria o 

tratamento quando perceberam que seus sintomas estavam desaparecendo. 
 

Nós sabemos que pessoas que tem SII crônica também tem emoções intensas 

como ansiedade, depressão, fobias e hostilidade. Nós também sabemos que a 

SII é reconhecida como um “distúrbio de motilidade intestinal” – uma condição 

na qual as contrações normais do intestino se tornam anormais, levando a 

espasmos e até a paralisia intestinal, de forma que a comida sendo digerida 

simplesmente não passa pelo intestino de forma apropriada. 

Como a motilidade intestinal está sob o controle do sistema nervoso 

autônomo – aquela parte do cérebro que controla as funções involuntárias do 

cérebro como respiração, reflexos e digestão – eu acredito que o TFT tem 

sucesso ao eliminar a SII por causa da sua habilidade de reequilibrar o sistema 

nervoso autônomo. 

 

Em outras palavras, quando as funções do sistema nervoso autônomo são 

normalizadas, a motilidade intestinal também retorna e os outros sintomas 

desaparecem logo depois. 

 

- Ian Graham 

 

*** 
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Enquanto a história anterior nos conta que toxinas, stress e outros fatores 

externos podem dar início a distúrbios incômodos, milhões de pessoas 

nascem com distúrbios ou defeitos genéticos que exigem constante 

medicação ou outros tratamentos para que o paciente funcione normalmente.  

 

O TFT ajuda com esses distúrbios? 

 

Sim! 

 

Na próxima história sobre um praticante de TFT que sofre de doença 

imunodeficiência primária – um defeito genético – nós ficamos sabendo que o 

TFT o ajuda a lidar com seu distúrbio e superar o desconforto de tratamentos 

contínuos por toda a vida. 

 

 

     Milhares de Anticorpos, Horas de Dor 
 

Quando eu completei o treinamento de praticante de TFT, eu tomei a decisão 

consciente de que – com o intuito de me preparar melhor para ser um 

terapeuta de TFT – eu provavelmente deveria usar e experimentar o TFT no 

meu próprio processo de cura. 

 

Eu tenho doença imunodeficiência primária – um distúrbio em que parte do 

meu sistema imunológico não funciona de forma correta. Ao contrário da doença 

imunodeficiência secundária (na qual o sistema imunológico é comprometido 

por fatores externos como um vírus ou quimioterapia), a doença 

imunodeficiência primária é causada por defeitos genéticos no sistema 

imunológico. 

 

Como eu, muitos indivíduos que sofrem da doença precisam de terapias durante 

toda a vida, inclusive infusões intravenosas de gamaglobulina, terapias com 

antibióticos ou transplantes de medula óssea. Desde 1985, quando eu fui 

diagnosticado com esse problema, eu recebo infusões mensais de 

gamaglobulina, em que milhares de anticorpos são injetados em meu corpo. 

 

Infelizmente, depois de certo tempo, eu sinto dor na coluna lombar, estômago e 

peito durante os tratamentos de infusão. Para me preparar para uma infusão 

iminente, eu usei uma sequência específica de TFT diagnosticada pelo Dr. 

Roger Callahan; e eu também usei o tratamento de toxinas do TFT para a 

gamaglobulina que eu ía receber. 

 

Eu fiz esses tratamentos três vezes na noite anterior à infusão e três vezes na 

manhã da infusão. Depois de uma hora na infusão, eu comecei a sentir 
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dores na coluna lombar, no estômago e no peito. A maior parte da dor estava 

na minha coluna lombar – cerca de “7” na escala SUD de 0 a 10. Usando uma 

mão, eu fiz os dois tratamentos de TFT que eu havia feito anteriormente 

naquela manhã e a dor reduziu imediatamente para um “3”. Após repetir os dois 

tratamentos novamente, a dor diminuiu para “1” e ficou assim até o fim da 

infusão. Quando a infusão acabou, eu me senti muito melhor do que havia me 

sentido nas sessões anteriores de gamaglobulina. 

 

Nos dois meses seguintes, eu fiz as sequências de tapping de TFT antes e 

durante meus tratamentos de infusão. Em menos de 90 dias depois que eu 

comecei a usar o TFT em meus tratamentos mensais, eu comecei a passar por 

todo um tratamento de infusão sem sentir nenhum desconforto. Eu acho que fez 

uma diferença significativa conseguir fazer a infusão sem sentir os efeitos 

colaterais. 

 

Eu encontro com meu médico após cada infusão. Ele tinha decidido me passar 

antibióticos para o inverno, mas, como eu estou tão bem, ele decidiu não 

receitá-los. Isso é um grande benefício, porque eu quero que os antibióticos 

sejam eficazes para mim quando eu realmente precisar deles (o uso rotineiro de 

antibióticos reduz a sua eficácia com o tempo). 

 

Eu fui muito sortudo nos últimos 20 anos por ter um tratamento que salva vidas 

disponível – a infusão de gamaglobulina, que me oferece como presente os 

anticorpos de milhares de indivíduos. Agora, eu sinto que recebi um segundo 

presente que salva vidas... O TFT. 

 

- Tom McDermott 

 

*** 

 

Como o TFT reequilibra os caminhos de energia internos do corpo, ele também 

ajuda em todos os tipos de problemas de saúde que surjam dentro deste campo 

de energia interconectado. Enquanto o TFT não é um substituto para 

tratamentos médicos emergenciais, ele pode aliviar significativamente situações 

onde são necessários tratamentos de emergência ou o tratamento contínuo para 

doenças crônicas. 

 

 

Acalmando uma “Tempestade” de Eventos 

Médicos 

 

Quando nós nos aproximamos da pista de pouso do que parecia um voo sem 

fim, o meu marido teve um ataque cardíaco. Ele havia começado a fazer 
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diálise no ano anterior após ser diagnosticado com doença policística renal 

– uma doença que já havia causado a morte de seu pai e de seu irmão. 

 

Agora, parecia que a história ía se repetir. 

 

Apesar de a diálise oferecer muitos benefícios para a saúde, nós ficamos 

sabendo que a doença policística e a diálise também podem contribuir com 

alguns outros problemas de saúde. 

 

A pressão sanguínea perigosamente baixa é um desses problemas. Felizmente, 

os médicos do aeroporto chegaram ao local rapidamente. Além disso, eu 

comecei a tratá-lo imediatamente com o TFT, então o ataque cardíaco causou o 

menor estrago possível. Posteriormente, meu marido disse que não sentiu a dor 

horrível que dizem que acompanha ataques cardíacos. 

 

Em questão de minutos, após a chegada ao hospital, ele já estava em uma 

cirurgia de emergência para que os médicos pudessem inserir um stent em uma 

de suas artérias. 

 

Algumas semanas após a inserção do stent, no entanto, ele começou a ter 

dores no peito quando andava. Ninguém nos contou que stents podem criar 

bloqueios, mas eu deveria saber que havia um problema grave porque – 

quando eu usei o TFT durante o seu período de recuperação – nós tivemos 

dificuldade em manter a normalidade em seu estado. 

 

O seu cardiologista pediu outra cirurgia, pois a artéria com stent estava 

praticamente toda bloqueada e apenas um gotejamento de sangue estava 

passando. 

 

Os remédios que meu marido precisava tomar por causa do ataque cardíaco 

também criaram problemas. O remédio anticoagulante fez com que ele tivesse 

hemorragias – pontos de sangramento espontâneo que eram difíceis de 

controlar. Nós descobrimos que, ao tocar no local e fazendo tapping no lado da 

mão e, às vezes, usando algum outro tratamento de TFT, nós conseguíamos 

controlar o sangramento rapidamente. 

 

Além disso, o stent que os médicos usaram em sua segunda cirurgia era 

tóxico para ele, pois continha remédios que eram liberados continuamente em 

seu corpo. Nós o tratamos muitas vezes para essa toxina específica, até que ela 

parou de acusar ser tóxica para ele. 

 

É claro, tirando todos os seus problemas de coração, meu marido ainda fazia 

diálise regularmente. Logo ele estava com problemas respiratórios. Ele 

acordava no meio da noite sem conseguir respirar profundamente. Apesar da 
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sua enfermeira da diálise ter testado seus pulmões e dito que eles estavam 

bem, nós usamos os procedimentos diagnósticos de TFT para identificar as 

toxinas que estavam causando o problema. Uma dessas toxinas era o 

remédio que mandavam tomar e o sabonete que ele estava usando. 

 

Em casa, nós usamos um sabão para lavar roupa sem química, mas, em um 

final de semana em que estávamos viajando, nós descobrimos que os lençóis 

da cama do hotel eram tóxicos para ele. O sabão usado para lavá-los deve ser 

tóxico para ele. Em diversas ocasiões, quando nós saímos para jantar fora, 

algo na comida fazia com que ele não conseguisse respirar direito. Fazer 

tapping do lado da mão, na parte externa do dedão e no ponto gama era muito 

útil para os problemas respiratórios, assim como outros tratamentos de TFT. 

 

Enquanto isso, ele começou a ter pesadelos de estar embaixo d’água e não 

conseguir respirar. Ele também desenvolveu um medo de deitar para dormir. 

Usando o TFT, nós tratamos os pesadelos e o medo de deitar, então, agora, ele 

está dormindo bem. Curiosamente, no material que recebemos quando ele 

começou a fazer diálise, é dito que depressão é um efeito colateral comum 

para quem faz diálise. O TFT foi um tratamento poderosíssimo para os 

inúmeros altos e baixos que ocorreram desde que ele começou a fazer a 

diálise.   

 

 - Jenny Edwards 

 

*** 

 

Se o TFT pôde acalmar uma “tempestade” de eventos médicos como no caso 

do paciente de diálise, imagine a sua eficácia ao trazer mudanças positivas a 

uma paciente saudável. 

 

Nos últimos dois anos, nós oferecemos um novo curso que não só ensina o 

nível mais eficaz de TFT – o Voice Technology,  mas que também foca em 

trazer um estado de saúde cheio de vida e de energia e estados mentais 

positivos, além de curar distúrbios emocionais e físicos apresentados por nosso 

corpo.  

 

Nós chamamos esse programa de Optimal Health (Saúde Otimizada), porque 

nós cuidamos da pessoa como um todo: mente corpo e espírito. Oferecido pela 

primeira vez em Londres em 2008, nós ficamos empolgados de começar a 

compartilhar o Voice Technology com mais pessoas ao redor do mundo e ver 

nossa visão ampliada da cura mundial acontecer. 
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Desde que o Roger descobriu e desenvolveu o TFT Voice Technology (VT), 

há mais de 25 anos, nós vimos muitos resultados transformadores. Nossos 

praticantes de VT também passaram por curas incríveis ao longo dos anos.  

 

Vamos ver na próxima história nossos alunos do Optimal Health aprendendo a 

alcançar resultados positivos para sua vida a partir das técnicas que eles 

aprenderam no curso. 

 

 

    Queridos Roger e Joanne... Estou Grávida! 
 

“Eu me lembro do dia em que Michelle Smith começou o curso de TFT Optimal 

Health. Ela queria começar uma família, mas não conseguia. Ela havia sido 

diagnosticada com endometriose grave e “incurável”, o que a impedia de 

engravidar. Como uma jovem mulher motivada e cheia de vida, ela se 

apresentou como nossa primeira voluntária em uma demonstração durante a 

aula. 

 

O seu caso exemplifica o poder de cura do TFT Voice Technology. E em 

mensagens que ela nos mandou desde o treinamento, ela compartilhou sua 

história de mais de um ano e meio usando o TFT para melhorar muitos 

aspectos de sua saúde e bem-estar. Ninguém além da Michelle – em suas 

próprias palavras, pois ela nos mandou cartas e e-mails – poderia expressar 

com precisão os seus sentimentos e experiências.  

 

Essa é mais uma história feliz de cura com o TFT. 

 

A carta enviada após o curso Optimal Health... 

 

“Durante a aula, Roger descobriu que o meu útero e o meu sistema reprodutor 

estavam em reversão psicológica13 e diagnosticou um tratamento para a 

endometriose que eu apliquei diversas vezes naquele dia – assim como 

verifiquei diversas vezes se a área reprodutiva estava com reversão. O 

tratamento que faço para minha endometriose é rápido, diário e doloroso. Todos 

os dias quando eu faço o tratamento, a sensação que eu tenho é de que 

elásticos estão sendo esticados dentro de mim, sinto dores nas cicatrizes da 

laparoscopia que eu tenho perto de meus ovários. 

 

                                                           
13 Reversão Psicológica (ou PR) é um bloqueio ou inversão do fluxo de energia nos caminhos de 
energia do seu corpo. Ela impede que todos os tipos de tratamento funcionem tão bem quanto 
funcionariam. A RP pode ser facilmente eliminada ao fazer tapping na borda exterior da sua mão 
antes de fazer qualquer sequência de tratamento para sua doença ou problema. Os praticantes 
de TFT sempre fazem testes para RP antes de qualquer tratamento de TFT. 
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Não existe causa ou cura conhecida para a endometriose, então vai ser 

maravilhoso se isso funcionar. Eu vou manter vocês informado. Todo mês eu 

sofro de enjoos, diarreia e dores muito fortes que me fazem gritar, eu abafo os 

gritos em uma toalha para não assustar meu marido. Eu não consigo me 

levantar, comer ou dormir e eu sou incapaz de trabalhar. Como nós estamos 

tentando ter um bebê, eu não posso fazer uma laparoscopia nem se eu 

quisesse, pois isso significaria que nós não poderíamos tentar ter filhos por seis 

meses. “Meu marido tem 47 anos e eu tenho 36, então o tempo não está ao 

nosso favor”. 

 

Alguns dias depois... 

 

“Eu estou tratando minha endometriose todos os dias e todos os dias eu 

identifico novas sequências necessárias, às vezes, muitas. Eu estou fazendo 

tudo o que posso para evitar toxinas.  

 

O mais estranho foi que, no início, quando diagnostiquei a sequência dos 

primeiros tratamentos, senti uma sensação parecida com elásticos sendo 

esticados dentro de mim – dores agudas que desapareciam em segundos. Eu 

também tive dores na área em torno do meu útero e nas cicatrizes da minha 

laparoscopia e na área do sigmoide. Isso aconteceu nos primeiros dias do 

tratamento, mas, agora, eu não sinto mais dor. 

 

Eu ainda tenho os meus dias de endometriose, então eu não sei qual será o 

resultado. Eu vou mantê-los informados. Eu tenho medo de ter muitas 

esperanças porque não existe causa ou cura conhecida, então essa é a minha 

última esperança. Mas, pelo menos, eu ainda tenho alguma esperança agora, o 

que eu não tinha mais!” 

 

Então, nós recebemos o seguinte email de Michelle... 

 

“Eu nunca pensei que estaria escrevendo este e-mail dois dias depois de 

contar-lhes que estava tendo problemas para conceber por causa da minha 

endometriose. 

 

Mas eu descobri, ontem de manhã, que eu estou grávida. 

 

O que me deixa mais chocada é que eu concebi na noite do primeiro dia de 

treinamento do Voice Technology, quando o Roger tratou da endometriose e da 

região do útero para reversões e eu passei o resto do dia fazendo o tratamento 

regularmente. Eu acho que é justo e apropriado lhe contar que eu acho que 

o seu marido me engravidou! 
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O que é ainda mais fascinante é que eu não fazia a menor ideia dos benefícios 

do TFT. Desde o treinamento, eu estava evitando toxinas ou eliminando-as tão 

logo elas aparecessem então eu estava me sentindo muito bem. Ontem, nós 

convidamos nossos pais para contar a boa notícia e nós jantamos juntos, mas 

eu não consegui ser anfitriã e testar todos os ingredientes na refeição. Eu 

comecei a me sentir muito nauseada e zonza, nesse momento, eu testei o 

jantar e descobri que couve-flor era tóxico para mim, e eu fiz o tratamento 

para isso. 

 

Eu também tratei a náusea e, em cerca de 15 minutos, eu me senti ótima de 

novo. Eu estou me sentindo tão animada por estar começando essa nova fase 

da minha vida tendo ferramentas tão maravilhosas para torná-la ainda mais 

perfeita. Eu prometo que, se o bebê nascer de parto normal, eu vou filmar e 

tentar fazer tapping no ponto de correção de RP ou qualquer outro tratamento e 

enviar uma cópia a vocês. 

 

Além disso, quando eu fiz o teste de gravidez, usei um teste antigo e não tinha 

certeza se o resultado era confiável, então eu perguntei ao meu corpo e o 

Voice Technology me disse que eu estava grávida. Quando nós compramos 

outro teste, eu obtive a mesma resposta. 

 

EU ESTOU GRÁVIDA! 

 

P.S. Isto ainda é um segredo, então, por favor, não contem para ninguém ainda. 

Eu preciso contar para toda a minha família primeiro. Quando todo mundo 

souber, vocês podem fazer o que quiserem com este e-mail. Eu quero que o 

mundo todo saiba! Obrigada por me dar tanta esperança quando ninguém mais 

no mundo médico dava. 

 

Com o avanço de sua gravidez, Michelle escreveu... 

 

Eu testo a gravidez e o bebê todos os dias e tudo estão ótimos! Tive algumas 

reversões nos primeiros estágios, cerca de uma vez ao mês, mas eu as tratei 

imediatamente. Na verdade, o bebê parece estar duas semanas adiantadas no 

seu crescimento. Ela está fazendo tudo o que um bebê mais velho faria. O 

médico disse que ela também é do tamanho de um bebê um pouco mais velho. 

 

Então, eu pergunto: é normal o bebê ser maior e também estar adiantado em 

seu desenvolvimento ainda no útero? Eu me pergunto se corrigir as reversões 

pode ter feito a diferença. 

 

Eu estou completamente fascinada por todo o processo e amando cada 

segundo. O VT me ajudou a corrigir outros efeitos colaterais sofridos pela 
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ingestão de algumas toxinas. E devo dizer também que os médicos dizem que 

alguns efeitos colaterais só vão desaparecer quando o bebê nascer (daqui a 

cinco meses!). O VT eliminou completamente estes sintomas e o problema 

físico em 3 dias. Sem remédios! 

 

Quando completou 6 meses, Michelle escreveu para nos atualizar... 

 

“Só para constar, o bebê agora está com 3 semanas e meia maior do que 

deveria estar – a data da concepção confirmou isso. Ela está desabrochando! 

Eu tenho a sensação de que o VT vai ser responsável por muita coisa no 

dia do parto e também tenho a sensação de que o algoritmo para dor também 

vai ser útil! 

 

Quando eu aprendi VT, eu comecei a fazer uma lista de tudo o que era e não 

era tóxico para mim e comparei com os resultados das listas que eu havia feito 

antes com outros praticantes de VT. Elas eram as mesmas e eu encontrei novas 

toxinas. Depois de seis meses de gravidez, de seis meses sem endometriose, 

de 37 traumas curados e relatados em meu diário e de usar os tratamentos 

de VT diariamente, laticínios não são mais tóxicos para mim. 

 

[Em uma mensagem recente], Roger explicou que eu tinha me tornado mais 

saudável e forte – eu imagino que seja por causa dos seis meses que 

fiquei livre da minha doença, o que deu a meu corpo a chance de recuperar 

sua força máxima. Eu também me recuso a usar produtos químicos em casa e 

meu marido usa água sanitária ou qualquer outro produto que seja necessário 

quando eu estou ausente. 

 

Eu descobri que as minhas roupas de grávida são tóxicas para mim por causa 

do tecido sintético que as permite esticar. Roupas de maternidade de algodão 

não são fáceis de encontrar no inverno. Eu fiz o tratamento de toxinas de 7 

segundos para minhas calças tóxicas e minhas pernas inquietas relaxaram 

quase instantaneamente. 

 

Eu devo confessar que fiquei andando por aí usando camisetas masculinas 

compridas na maior parte dos dias para dar um descanso ao meu corpo. 

Fermento e açúcar é um problema sério, mas eu estou tentando ficar longe 

deles e é como largar o vício de uma droga. Eu preciso usar a sequência de 

desejo viciante para manter minha sanidade e a sequência da raiva para me 

acalmar. É ridículo, mas se isso significa que vou ter alguma vida, então vale a 

pena. 

 

Às vezes, quando o bebê está se mexendo muito e parece especialmente 

inquieto, eu faço o teste para toxinas e, depois do tratamento, ela se acalma. Eu 
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não me mexo, simplesmente faço o tratamento estando parada. Eu percebo que 

ela sempre fica mais ativa cerca de 10 minutos após as minhas refeições. Seu 

nível de atividade aumenta quando eu estou com alguma toxina. “Eu não tinha 

percebido até que reparei o quanto ela se acalmava depois de um tratamento de 

TFT”. 

 

E em uma das mensagens mais felizes que nós já recebemos: 

 

“Por favor, recebam a foto do nosso tão esperado bebê VT... Olivia Louise. Ela 

nasceu de cesariana em 29 de maio. Ela pesava 4,54 kg. Eu usei muito VT, 

pois perdi um litro de sangue em uma hemorragia pós-parto, mas não precisei 

usar remédio para dor, o que virou notícia entre as parteiras – ainda mais 

depois da primeira noite após a operação. 

 

Vou escrever a história completa quando eu estiver me sentindo melhor, só 

queria exibir minha linda menina para o mundo porque eu estou muito feliz e 

completamente apaixonada por ela.  

 

“Cordialmente, Michelle” 

 

Michelle também usou TFT nos primeiros meses após o parto... 

 

Pelo visto, eles não sabem o que causa cólica nos bebês, mas existem algumas 

teorias. Eles sabem o que acontece, mas não o porquê. Eles também não 

sabem como curar. O TFT é ótimo! Faz o choro parar rapidamente. Nós 

também tratamos reversões psicológicas na barriga do bebê. 

 

Às vezes, o algoritmo para dor é suficiente. Eu faço tapping na lateral de sua 

mão e abaixo do nariz várias vezes por dia. Às vezes, quando ela não consegue 

dormir e só chora, fazer tapping na lateral da mão é o suficiente para fazê-la 

apagar e parar com o seu estardalhaço. Ela sempre dá risadinhas quando eu 

faço tapping abaixo do seu nariz. O TFT é um jogo para ela. Eu estou 

mandando uma foto para que você veja como a Olívia está crescendo bem. 

“Ela está com 12 semanas agora”. 

 

E ela continua a usar o TFT para permanecer saudável e alegre... 

 

“Eu pensei em fazer uma lista de alguns momentos em que eu usei o TFT 

com meu bebê. Eu usei VT ao longo de toda a gravidez e tratei todas as 

reversões do bebê. 

Olívia Louise é mais pesada do que 91% das crianças da idade dela e usa 

roupas de crianças 3 meses mais velhas. Ela não é gorducha; na verdade, ela é 

bem magra para um bebê. Ela só é alta e nós somos uma família de 
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pessoas baixas ou com altura mediana! Talvez a reversão nos faça parar de 

crescer em todo nosso potencial dentro e fora do útero. Nosso conselheiro de 

saúde diz que ela é inteligente e a frente de sua idade na linguagem também. 

Eu usei recentemente TFT para tirá-la da chupeta, o que me disseram que 

levaria alguns dias, talvez uma semana. Levou apenas duas tentativas. Eu a 

deitava em minhas pernas quando ela estava chorando e a tratava quando ela 

chorava pedindo a chupeta. Eu também usei em mim, porque era muito 

desconcertante vê-la chorar. 

 

Eu também usei o VT recentemente quando ela teve um resfriado. Ela estava 

tão congestionada que vomitou duas vezes. Após o tratamento, a congestão 

melhorou em 70% até a manhã seguinte. Eu usei o VT novamente quando eu 

tive que dar algum remédio para ela. Eu a segurei no colo e fiz o tratamento 

para toxinas em mim como substituta. Ela conseguiu dormir rapidamente depois 

disso, sendo que, alguns minutos antes, ela estava chorando histericamente. 

Por fim, eu uso TFT sempre que ela chora, primeiramente para eliminar o seu 

desconforto e depois para descobrir a causa. 

 

Eu também fiz o tratamento em mim para cansaço, o que me salva, às vezes, e 

para o meu temperamento, porque mesmo se você for "uma santa" e levantar 

15 vezes em uma noite para saber a razão, porque uma criança está chorando 

é desgastante e testa a paciência de qualquer pessoa. Eu me senti meio louca 

às vezes e fazer o tratamento mudou a minha forma de cuidar da Olívia. 

 

Ela é tão contente. Todo mundo diz o quanto ela é feliz. Eu faço tapping para 

reversão em sua mão e abaixo do seu nariz todos os dias e ela senta no meu 

colo enquanto eu faço um exercício para respiração todas as manhãs. Na sua 

consulta de oito meses, eles comentaram a forma como ela vira a página de um 

livro e que eles não verificam essa habilidade até que os bebês tenham 2 anos. 

 

Para todas as mães e pais que estão por aí, existem muitas formas de usar o 

TFT com seus filhos. Isso me tornou uma mãe muito melhor e nós duas 

estamos muito mais felizes. Tenho uma eterna gratidão a você, Roger. Você 

ajudou muito a minha família. “Você merece receber um título, pois você é um 

herói anônimo”. 

 

Michelle ficou tão inspirada pelos benefícios do TFT – ao longo da sua gravidez 

para cuidar de sua filha – que agora ela está trabalhando em um livro sobre 

TFT e maternidade. Ela aceita casos e histórias interessantes e informativas.    

 

 

 

- Joanne Callahan 
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*** 

 

Histórias como a de Michelle não são os únicos casos que nós vemos de 

resultados transformadores através do TFT. Na próxima história, o TFT ajuda 

um paciente com problemas de visão. 

 

 

    De Volta à Estrada 
 

Há 20 anos, eu trabalhei como oftalmologista júnior no Hospital de Olhos de 

Glasgow. É por isso que sempre tive interesse em usar o TFT para tratar 

problemas de visão. 

 

É claro, já se sabe há alguns anos que o TFT (principalmente o VT) pode 

melhorar a acuidade visual. Isso não deveria ser surpresa - considerando as 

teorias do oftalmologista de Nova York Dr. William Bates (1860-1931) que, no 

seu texto clássico de 1920, “Perfect Sight Without Glasses”, propõe que erros 

de refração do olho poderiam ser melhorados ou até eliminados por uma série 

de exercícios oculares. 

 

Bates acreditava que erros de refração eram amplamente causados por 

excesso de tensão nos músculos extra-ocultares. Ele também descobriu uma 

ligação entre a mente e a visão e descobriu que a capacidade de refração do 

olho muda quando contamos uma mentira ou apenas contamos uma inverdade, 

como “o céu é verde”. 

 

É, portanto, provável que o TFT melhore a acuidade visual ao relaxar os 

músculos extra-ocultares. 

 

Eu tratei dois casos de visão com sucesso com o TFT Voice Technology. O 

primeiro caso foi o de um motorista de caminhão de 54 anos que havia 

perdido sua licença para dirigir veículos pesados após sua visão de um olho ter 

deteriorado como consequência de uma neurite óptica (inflamação do nervo 

óptico) causada por uma Esclerose Múltipla.  

 

Na Grã-Bretanha, motoristas de carro precisam apenas conseguir ler o número 

da placa de um carro a cerca de 23 metros para satisfazer as exigências legais 

de visão para motoristas. A visão ruim em um olho ou até mesmo a ausência de 

um olho não faz diferença. No entanto, motoristas de veículos pesados 

precisam ter um grau adequado de visão nos dois olhos. 

 

A acuidade visual, normalmente, é medida usando um quadro Snellens, que 

mostra uma série de letras impressas em diferentes tamanhos. Infelizmente, eu 
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não tinha condições de fazer o teste com o quadro, pois eu estava tratando este 

paciente através do telefone. Eu, então, tive que confiar na avaliação do SUD 

(unidade subjetiva de stress) – uma escala de 0 a 10 que mede a avaliação do 

próprio paciente da gravidade do problema. No início da nossa primeira sessão, 

meu paciente avaliou sua acuidade visual como “7” em uma escala de “0” a 

“10”. Eu também diagnostiquei algumas toxinas como trigo, ovos, chocolate e 

vinho tinto. Na quarta sessão, sua visão já havia melhorado para um “4” e esta 

melhora realmente persistiu. 

 

Algumas semanas depois, eu recebi um telefonema deste paciente para dizer 

que sua visão havia melhorado o suficiente para que ele passasse no exame 

médico e tivesse sua licença renovada para dirigir caminhões. Assim como uma 

melhora na acuidade visual, ele também contou que sua percepção das cores 

estava melhor. 

 

Eu acredito que a melhora nesse caso se deve não apenas a mudanças no erro 

de refração, mas também se deve aos efeitos de cura do TFT no nervo óptico. 

 

O segundo caso de visão que eu tratei recentemente foi o caso de um paciente 

que usava lentes de contato e sofria de constantemente com terçol, conjuntivite 

e úlceras de córnea. Apesar de esses problemas estarem sendo tratado com 

medicação convencional por um oftalmologista, este paciente ainda sofria de 

considerável dor nos olhos. Eu era capaz de removê-la totalmente usado o TFT 

e os resultados normalmente duravam por um dia ou dois. 

 

Então, um dia, uma coisa muito interessante aconteceu. 

 

Meu paciente foi a clínica de olhos e foi informado de que sua úlcera de córnea 

havia sido curada. Na manhã seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que 

seus olhos estavam vermelhos e doloridos novamente. Ele me ligou para fazer 

uma sessão de TFT e eu descobri que ele havia bebido cerveja na noite 

anterior. Esta cerveja era uma toxina para ele, pois ele era sensível a trigo. 

Este caso é muito interessante porque mostra que tratamentos médicos 

convencionais – assim como tratamentos com o TFT – podem ser desfeitos por 

toxinas. 

 

- Dr. Colin Barron 

 

*** 

 

Nós não percebemos o quanto usamos nossos olhos até que um problema 

apareça e cause prejuízos a visão ou até mesmo uma perda momentânea.  
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A próxima história é sobre um distúrbio de visão incomum, diagnósticos médicos 

causaram ainda mais problemas para esta paciente do que o distúrbio em si. 

 

 

    A Vida Pode Mudar Em Um Piscar De Olhos 
 

“É incurável”, os médicos me disseram, quando eu percebi que poderia ter que 

viver com essa doença ridícula para sempre. Como em um pesadelo, eles me 

diagnosticaram com blefaroespasmo – um distúrbio neurológico que é uma 

forma de distonia ou contrações musculares contínuas. Na época, o sintoma, 

que, segundo os especialistas, ficaria progressivamente pior, era o fechamento 

involuntário dos olhos – o que, a princípio, não parece ser um grande 

problema, mas, na verdade, deixa uma pessoa cega momentaneamente. 

 

O único tratamento disponível era o uso de comprimidos antiespasmódicos, 

antidepressivos e injeções de Botox nas pálpebras. 

 

Eu sei que para algumas pessoas a oportunidade de ter tratamentos de Botox 

de graça parece uma boa ideia, mas, acredite, eu fiz o tratamento em três 

hospitais diferentes e os resultados podem ser bem alarmantes. Ninguém te 

avisa que o Botox pode migrar e que com frequência migra para uma área além 

da área de injeção. Os efeitos colaterais variam de não conseguir fechar os 

olhos completamente à noite; não conseguir abri-los completamente para 

enxergar de manhã – a não conseguir comer ou falar corretamente, porque o 

Botox havia descido pelo rosto, deixando a face semiparalisada por dois meses. 

 

Após 18 meses deste tormento, eu decidi parar de tomar as injeções e 

remédios, pois nenhum deles estava tendo um efeito positivo. Como se não 

bastasse, eu agora tinha desenvolvido também contrações leves que me faziam 

fechar a mandíbula e acenar com a cabeça – muito bonito! 

 

O futuro estava começando a parecer um grande desafio. Nós vivemos no 

interior, sem transporte público ou lojas locais. Eu estava apenas começando a 

me estabelecer como um Coach pessoal, mas meu problema nos olhos estava 

prejudicando o meu trabalho, pois eu estava perdendo toda a linguagem 

corporal dos meus clientes. As sessões se tornaram cada vez mais cansativas e 

logo ficou claro que eu teria que desistir deste trabalho. Mesmo se eu mudasse 

para a cidade, a vida seria mais fácil? – pensava. 

 

Parecia improvável cada vez a ideia de transitar em uma calçada movimentada 

ou em uma loja. 
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Nesse momento, eu já estava até achando tenso socializar com amigos 

próximos. As pessoas não percebem quanta informação é adquirida 

visualmente – um olhar, uma sobrancelha levantada, a linguagem corporal 

em geral e a leitura labial, até certo ponto, em ambientes barulhentos. Eu 

estava me tornando cada vez mais isolada. 

 

Logo no início da minha doença, eu havia sido apresentada ao TFT por Paul 

McKenna, quando eu ajudei em um de seus treinamentos. Posteriormente, eu 

completei o curso básico de praticante de TFT e fiquei ávida por estudar mais.  

 

Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do que ainda estava por vir na 

minha vida – já que no ano seguinte os Callahans voltariam a Europa onde eu 

poderia completar meu treinamento. 

 

Minha vida estava se tornando cada vez mais limitada. Eu ainda podia ler e 

cozinhar, mas não podia fazer muito mais. Meu marido, que estava preocupado 

e deprimido sobre o nosso futuro e se sentindo preso em seu trabalho, falava 

sobre como nós poderíamos nos adaptar ao nosso novo estilo de vida e talvez 

recomeçar em outro lugar. Infelizmente, nós nunca chegamos a fazer esses 

planos. Após meses de depressão e de seis meses tomando Prozac, ele se 

enforcou na garagem. 

 

Aquele inverno foi difícil para meus filhos e para mim. Meu filho mais velho 

voltou para a Universidade com relutância, mas o mais novo já havia decidido 

não ir. Ele ficou em casa, arrumou um emprego no cinema local à noite e se 

tornou meu motorista e companheiro durante o dia. O blefaroespasmo me 

impediu de conseguir assistir televisão – acho que tinha algo a ver com a 

frequência – e apesar de resistir a todas as ofertas de remédios, eu admito que 

encontrava consolo nas garrafas de vinho. Felizmente, não levei muito tempo 

para perceber que quanto mais eu bebia, mais eu chorava - e que quanto mais 

eu chorava, mais eu bebia! 

 

Apesar de não saber disso na época, a nossa sorte estava prestes a mudar 

quando eu recebi a notícia de que os Callahans eram esperados para conduzir 

outro treinamento em Dublin. Apesar de mal conseguir me deslocar sozinha, eu 

me inscrevi sem hesitar e confiei que algo iria acontecer. Inacreditavelmente, 

apenas duas semanas antes de voar para a Irlanda, eu conheci alguém que 

estava voltando para a Dublin. Ela imediatamente se ofereceu para me buscar 

no aeroporto e cuidar de mim tanto quanto possível durante minha estadia de 4 

dias na Irlanda. Apesar de fazer todo o esforço para manter um pouco da minha 

independência, sem a sua ajuda dela eu teria ficado exausta pela jornada e teria 

também perdido algumas aulas. 
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Sinceramente, eu não tinha condições de entender o curso, mas eu tive a 

chance de trabalhar com Bob Bray que, através do TFT, conseguiu fazer com 

que eu me sentisse visivelmente melhor a respeito da perda do meu marido e 

do meu grande medo do nosso futuro – tanto financeiramente quanto em termos 

práticos. 

 

Eu voltei para a Grã-Bretanha com uma nova força e com a determinação de 

que a vida não iria me derrotar. Eu decidi administrar uma pensão na minha 

casa e comecei organizando propagandas locais em um site. Não demorou para 

que começássemos a ter um bom fluxo de visitantes e uma boa renda 

constante, apesar de menor do que precisávamos. 

 

Outro ano passou e nós estávamos nos acostumando com a nossa nova 

vida. Os garotos estavam assumindo novas responsabilidades em casa. Era 

uma curva de aprendizado para todos nós, pois saíamos de um drama 

doméstico para entrar em outro. Todos nós entendíamos as idiossincrasias do 

cortador de grama agora, onde estavam os fusíveis, como desligar a água em 

uma emergência, que aparelhos domésticos podem desligar o disjuntor e como 

mexer no boiler. 

 

Muitos meses depois, os Callahans voltaram para a GB. De novo, não perdi 

tempo em reservar meu lugar, pois eu estava pensando em pegar toda a 

informação que eu havia aprendido no treinamento anterior. Meus olhos 

estavam muito ruins, mas eu havia aprendido a me adaptar o máximo 

possível, apesar de ainda achar meu problema muito cansativo. Perto do 

fim do curso, o Roger gentilmente se ofereceu para me tratar. Eu fiquei 

maravilhada e ainda me lembro da viagem de trem para casa com a sensação 

de antecipação e imensa gratidão – de alguma forma eu sabia que a vida 

realmente iria melhorar. 

 

Roger e eu trabalhamos juntos eliminando toxinas e lidando com o stress. Eu 

aprendi muito com a Joanne sobre como encontrar produtos sem químicas e 

começar a substituir tudo em casa. Eu t a m b é m  mudei a minha dieta. 

Adivinha? 

 

Em 4 meses, eu não só conseguia enxergar, mas também conseguia dirigir e 

podia considerar voltar a trabalhar em casa como terapeuta. Eu não consigo 

expressar o quanto essa mudança foi um alívio em nossas vidas. Eu comemorei 

com meus filhos dirigindo o carro pela vez (na Itália). Nós estávamos de férias 

com amigos e eu me ofereci para descer a montanha dirigindo à noite, em um 

carro com direção do lado esquerdo em uma estrada por onde nunca havia 

dirigido. Os garotos ficaram estranhamente silenciosos até que chegamos ao 

final, onde todos nós rimos e choramos com a mudança dos acontecimentos. Eu 
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não penso no passado e, graças ao Roger, Joanne e ao TFT, eu fui salva dos 

efeitos de uma doença debilitante e deprimente. 

 

- Amanda Moser 

 

*** 

 

Após o tratamento com TFT, os problemas sérios com os olhos de Amanda, 

que os médicos inicialmente disseram que era progressivo e incurável, deixaram 

de limitar seus deslocamentos.  

 

Com o TFT, ela começou a se recuperar e a reconstruir sua vida. 

 

Mas quanto às outras doenças que limitam a vida das pessoas? A próxima 

história é sobre um paciente cardíaco, cujos médicos haviam desistido de tratar, 

o TFT o ajudou a lidar com seu distúrbio e a integrá-lo novamente na sociedade. 

 

 

     Vivendo Dia Após Dia com Dor e Exaustão 
 

Eu era um idoso ativo – fazia jogging e malhava na academia todos os dias até 

que comecei a ficar sem fôlego e comecei a me sentir mais cansado. Quando fui 

ao médico, eles não conseguiram acreditar que ainda estava vivo, quanto 

mais me exercitando. 

 

Eles descobriram que o meu coração não estava recebendo quase nenhum 

sangue. Aos 68 anos, eu fiz uma cirurgia para colocar cinco pontes de safena. 

 

Por quatro horas, os médicos trabalharam no meu coração, que ficou fora do 

meu corpo durante toda a cirurgia. Após quatro dias de recuperação, enquanto 

me preparava para voltar para casa, eles descobriram que eu tinha uma séria 

arritmia – um problema que me obrigou a ficar mais dez dias no hospital 

enquanto os médicos tentavam diferentes combinações de remédios para 

controlar o problema. 

 

Não fiquei surpreso em descobrir que a arritmia era uma reação alérgica a maior 

parte dos remédios que eles experimentaram, então eu fiquei um caco mental e 

fisicamente me sentia exausto. Mesmo assim, eles me mandaram para casa 

para me recuperar e continuar a usar os anticoagulantes e diversos remédios de 

coração para controlar a arritmia. 

 

Após dois meses, os médicos me convenceram a fazer o procedimento de 

Maze, que é um procedimento executado nos nervos do coração que envolvem 
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e queimam as terminações nervosas com o intuito de parar a arritmia. Eu fiz 

esse procedimento duas vezes sem sucesso. Ele só não reduziu a 

irregularidade como, na verdade, eu passei a me sentir ainda pior. 

 

Então, eu vivia de remédios e vivia dia após dia com dor, confuso e exausto. 

Quando voltava para casa após cada procedimento, eu registrava em um livro – 

diversas vezes ao dia – minha pressão e meu batimento cardíaco para 

monitorar meu coração. 

 

Por fim, eu tive que fazer outra cirurgia e, durante a operação, eles me 

perderam duas vezes na mesa de cirurgia. Meu coração acelerou tanto, que 

parou de bater completamente. Esta cirurgia fez a arritmia piorar. 

 

Os médicos disseram que fizeram com meu coração tudo o que poderia ser 

feito e que eu teria que viver com isso do melhor jeito possível. 

 

Minha filha questionou o cardiologista sobre a combinação de remédios, 

levantando a questão se eles poderiam ser os responsáveis por minha tontura e 

falta de fôlego. “Não importa”, ele respondeu. Aparentemente, esta era a minha 

única opção. 

 

Já descrente de uma solução, eu fiz o curso de TFT Boot Camp com a Joanne 

Callahan, onde eu aprendi uma série de sequências de tapping para ajudar a 

controlar a dor, pois a dor é o principal gatilho para a arritmia. Eu aprendi os 

perigos da anestesia como uma grande toxina para o corpo – e descobri quanto 

tempo ela pode durar no corpo. (Os médicos me disseram que eu não devo 

usar anestesia no futuro porque ela afeta meu coração.) Eu também descobri 

através da Joanne como certos alimentos podem ser tóxicos para o corpo de 

um indivíduo e aprendi como realizar testes para determinar o que eu posso 

ingerir ou não. 

 

Depois de tudo isso, eu encontrei uma combinação que funciona para 

controlar a minha fibrilação atrial: 

 

1. Descansar quando estiver me sentindo estressado ou cansado. 

2. Beber bastante água e ficar hidratado. 

3. Manter os níveis de dor baixos fazendo a sequência de TFT para dor. 

4. Fazer um autoteste para todas as coisas com as quais eu entro em 

contato,  como ingerir como bebidas, comida, qualquer coisa que toque minha 

pele – até mesmo coisas como pasta de dente, sabão para lavar roupas e 

desodorante. 

 

Eu agora testo todos os perfumes, cremes, loções, xampus, comidas e bebidas 

de qualquer tipo. Eu fico longe de qualquer coisa que contenha trigo ou milho – 
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incluindo os seus derivados. Mirtilo, morango, melão e alguns tipos de maçã são 

tóxicos para mim. Algumas marcas de cerveja me deixam com arritmia, mas 

existem duas que eu posso ingerir. Eu gosto de trabalhar ao ar livre, então, 

quando eu encontro alguns tipos de ervas, grama ou fragrâncias que me 

incomodam, eu faço o tratamento de 7 segundos para toxinas, o que me ajuda a 

me dessensibilizar desses itens. 

 

É interessante e incrível que, se eu me mantiver afastado dessas coisas que eu 

identifiquei como tóxicas ou sensíveis, o meu batimento cardíaco permanece 

estável em performance. Eu parei completamente de usar os remédios de 

coração e agora uso apenas um anticoagulante – que será descontinuado em 

breve e substituído por um produto natural chamado Nattokinase. 

 

Se eu faço algo que não deveria, eu fico sabendo imediatamente porque eu 

consigo sentir meu coração estremecendo – batendo três vezes mais rápido e, 

então, parando por alguns batimentos. Quando isso acontece, eu fico sem 

fôlego e preciso me deitar ou me sentar ficando quieto até que eu me recupere. 

 

Após cinco anos, eu ainda registro no meu diário minha pressão e meu pulso e 

tenho provas físicas de que meu coração está mais saudável por causa do 

treinamento que recebi em TFT. Obrigado, Roger e Joanne, por esta 

maravilhosa técnica que me permitiu viver uma vida mais saudável e feliz. 

 

 

 

- Dale Solarz 

 

*** 

 

Nós vemos muitas histórias de problemas de saúde que são resolvidos com o 

TFT mesmo quando a medicina tradicional já “desistiu” do paciente. Talvez os 

estudos de casos mais interessantes sejam os de pessoas cujos exames 

médicos dizem que elas são perfeitamente saudáveis e, ainda assim, elas 

vivem com um distúrbio incômodo que limita suas vidas. Na próxima história, 

relatamos a história de três indivíduos que sofriam de tonturas – um problema 

que é facilmente tratado com TFT. 

 

 

   É Bom Quando o Mundo Para de Girar 
 

Como é interessante encontrar problemas que não são aliviados por tratamento 

convencional, mas que podem ser resolvidos pelo TFT. Três pacientes 

diferentes que sofriam de tonturas me deram essa oportunidade. Embora todos 
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eles tivessem reclamações adicionais, eu fiquei intrigado por seus distúrbios de 

tontura. Todos estavam compreensivelmente perturbados e com medo de ter 

outro episódio e, em geral, se sentiam desencorajados depois de um período de 

tonturas. 

 

As intervenções médicas não haviam sido úteis. 

 

Um dos pacientes, um homem de 29 anos, foi enviado ao meu consultório para 

tratar ansiedade generalizada. Em nossa entrevista inicial, ele me contou que 

pressões crescentes e opostas no trabalho haviam desencadeado sua 

ansiedade. Ele também estava sofrendo de períodos de tontura diariamente 

pelas últimas seis semanas. A terapia que ele havia feito anteriormente o 

ajudou a enfrentar suas dificuldades no trabalho. No entanto, ele estava 

angustiado a respeito da tontura contínua – ainda mais porque ele com 

frequência dirigia durante o trabalho. O exame neurológico e o 

eletroencefalograma estavam normais, no entanto, os procedimentos de TFT 

diagnóstico revelaram uma reversão psicológica massiva que o impedia de ficar 

bem. Após uma sequência de tapping específica para a sua tontura, ele estava 

sem sintomas na sua consulta seis semanas depois – e muito grato por seu 

alívio. 

 

Outro paciente, um homem de 37 anos, encontrou comigo pela primeira vez 

quatro meses após se envolver em um acidente de carro sério onde ele teve a 

perda da consciência, uma concussão, hematoma subdural e hérnia de disco na 

coluna cervical. Minha avaliação indicou que ele estava sofrendo de transtorno 

de stress pós-traumático e síndrome pós-concussão. 

 

A essa altura, ele passava por períodos de tontura muito perturbadores quando 

se levantava. 

 

Os sintomas eram tão angustiantes que nos meses anteriores ele havia dormido 

reclinado para evitar a tontura quando se deitava. Ele tinha esses períodos de 

tontura quase 100% do tempo em que passava deitado ou quando levantava 

após deitar. Como o paciente, em geral, não sentia a tontura em outros 

momentos, eu pedi que ele deitasse no chão para experimentar sua tontura. 

Enquanto ele deitava no chão do meu consultório, ele imediatamente ficou 

tonto. Eu então usei TFT, fazendo o tapping de uma sequência específica para 

seu problema. Ele imediatamente sentiu sua tontura diminuir e não sentiu esses 

sintomas na hora de levantar. Dez semanas depois, ele informou que não teve 

períodos de tontura e que agora consegue dormir em sua cama. 

 

Outro desafio apareceu quando outro médico me recomendou a um homem 

hispânico de 49 anos que sofria de ansiedade generalizada e tontura posicional 

que interferia com seu trabalho como carpinteiro. O TFT o havia ajudado 
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anteriormente com a ansiedade, apesar de não falar muito inglês e precisar de 

seu irmão para traduzir. Desta vez, no entanto, ele veio sem seu irmão. 

Combinando meu vocabulário limitado de espanhol com suas habilidades 

limitadas de inglês, nós fomos capazes de fazer o tratamento e sua tontura foi 

curada usando o TFT. Além disso, ele estava livre dos sintomas quando eu o 

encontrei para uma consulta de avaliação onze semanas depois. 

 

Além de ser útil no tratamento de tontura, o TFT também é útil em áreas não 

convencionais como para reduzir a dor, reduzir os distúrbios emocionais 

associados a dores crônicas e doenças, reduzindo a gravidade e o incômodo 

do zumbido no ouvido e facilitando uma recuperação rápida e completa da 

síndrome pós concussão. 

Com o TFT, um terapeuta pode salvar um paciente de um sofrimento 

desnecessário e sujeito à dependência de remédios indesejáveis. 

 

 

- Robert Pasahow, PhD 

 

*** 

 

Muitos distúrbios incômodos da cabeça e ouvidos – como tontura, perda da 

audição e zumbido nos ouvidos – causam aos pacientes sofrimentos 

incalculáveis, mesmo quando a medicina convencional descarta qualquer 

problema de saúde. É nessa hora que o TFT pode ajudar. Ao ajudar a 

reequilibrar os caminhos de energia do corpo, o TFT trata a causa subjacente 

das perturbações no ouvido – que são muitas – trazendo alívio. 

 

 

    50 Milhões de Pessoas Ouvem um Barulho 

Dentro de Suas Cabeças 
 

Eu percebi o zumbido no meu ouvido direito na mesma época em que percebi 

uma perda de audição naquele ouvido. Isso foi há mais de seis anos. Eu estava 

usando um telefone headset no meu ouvido direito havia muitos anos e a 

primeira indicação de um problema de audição foi à necessidade de aumentar o 

volume no headset. A princípio, o zumbido era muito irritante. 

 

O zumbido no meu ouvido consiste de uma mudança constante de 

frequências. Eu toco um instrumento musical e, no início, eu passei muito 

tempo tentando reproduzir o barulho com a voz. O nível do som e intensidade 

muda por diversos motivos. Quanto mais relaxado eu estiver, por exemplo, mais 

baixa é a frequência do volume do zumbido. Às vezes, o barulho é mascarado 

por sons ao meu redor – como conversas, televisão ou rádio. Às vezes, o 
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barulho é como o do trânsito na estrada a duas milhas de distância. Em outros 

momentos, o som grita dentro da minha cabeça. Eu sempre fui grato pelo 

zumbido ser apenas em um ouvido. 

 

Antes de tratar o zumbido com o TFT, nós devemos reconhecer que ele é um 

sintoma e procurar as causas do problema. 

 

Estima-se que 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofram de zumbido 

no ouvido14. Se esta estatística for verdadeira no mundo todo, então um 

pouco mais de um bilhão de pessoas sofrem desse distúrbio. Entre estes, 25% 

sofrem de zumbido no ouvido tão severamente que sua qualidade de vida é 

afetada pela constante interferência na concentração, atividades recreativas, 

sono e relacionamentos pessoais. 

 

Às vezes, o barulho interno é tão grande que algumas pessoas cometem 

suicídio. 

 

Nós podemos identificar algumas causas do zumbido no ouvido como: dano 

pelo barulho excessivo, neuromas acústicos, diabetes, remédios comuns como 

aspirina, 200 remédios com ou sem receita médica que listam zumbido no 

ouvido como um efeito colateral, acúmulo de cera no ouvido, sinusite, alergias, 

desalinhamentos da mandíbula, doenças cardiovasculares, problemas de 

tireoide, traumas na cabeça e no pescoço, ferimentos cirúrgicos e doença de 

Ménière. 

 

Muitas pessoas que sofrem de zumbido no ouvido também sofrem de perda 

auditiva. 

 

A audição normal pode de alguma forma “mascarar” o barulho do zumbido, 

pois muitas pessoas dizem que o zumbido piora à medida que sua perda de 

audição aumenta. De fato, mesmo quando o nervo auditivo está danificado, 

resultando em perda total da audição, pacientes com frequência baixa, ainda 

sofrem com o zumbido e podem percebê-lo como sendo ainda pior. 

 

O zumbido no ouvido é considerado incurável, mas tratamentos com remédios 

foram desenvolvidos para eles. No meu caso, minha perda de audição e 

zumbido no ouvido eram sintomas de um neuroma acústico. Acredita-se que o 

tumor estava crescendo há cerca de 10 anos quando os sintomas se tornaram 

perceptíveis. Eu tratei o tumor através de radiocirurgia com Gamma Knife. Este 

tipo de tumor nunca é maligno e apenas oferece um risco de vida quando 

pressiona o tronco cerebral. Como o tumor existe dentro da estrutura óssea da 

cabeça e o calor criado pelo tratamento com a radiação causa um inchaço no 

                                                           
14 Esse dado foi fornecido pela International Radiosurgery Support Association. 
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tumor ele demora a diminuir. Um exame de ressonância magnética tem 

dificuldade de determinar os resultados do tratamento, mesmo anos depois. 

Quando um dos meus exames mostrou um leve aumento no tamanho do tumor, 

provavelmente causado pelo inchaço, meu neurologista mencionou a 

necessidade de outro tratamento Gamma Knife. 

 

Foi nesse momento que entrei em contato com o Dr. Callahan, baseada nos 

resultados que ele encontrou com o TFT para tumores. O Dr. Callahan me 

tratou com ótimos resultados para o tumor em si, o trauma associado a ele, o 

medo de ter que fazer o tratamento Gamma Knife de novo e etc. Meu último 

exame de ressonância magnética mostrou pela primeira vez que não houve 

aumento no tamanho do tumor.  

 

 

- Sharron Kanter 

 

*** 

 

Qual a principal causa dos distúrbios incômodos? Na maior parte dos casos que 

não envolvem problemas genéticos, normalmente, é uma sobrecarga de toxinas 

no nosso ambiente – reconhecidas e não-reconhecidas. Nós chamamos essa 

sobrecarga de “efeito barril” – a capacidade do corpo de lidar apenas com uma 

quantidade limitada de agentes estressores. Uma vez que o barril esteja cheio – 

seja de toxinas, mofo, stress ambiental, perda do emprego, stresss de 

relacionamento – o sistema do nosso corpo entra em colapso, por fim, 

provocando doenças. 

 

O TFT, por outro lado, trabalha com o sistema de cura do próprio corpo para 

aliviar o stress dessas toxinas. Ao contrário da ciência médica moderna, ou 

da nova droga sendo vendido, o TFT estimula o sistema de cura natural – o 

nosso próprio corpo - para trazer alívio. 

 

Uma de nossas histórias favoritas é uma que está bem perto de nossa casa, 

bem na nossa rua, na verdade, no consultório de nosso veterinário. Neste 

caso, o tapping contínuo com sequências de TFT e a remoção de toxinas do 

ambiente do paciente aliviaram um problema debilitante. Vamos dar uma 

olhada: 

 

 

    Cirurgia Não É A Única Solução 
 

Quando um de nossos cachorros ficou doente, eu liguei para o consultório do 

veterinário para marcar uma consulta. Infelizmente, o nosso cachorro não era o 
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único doente naquele dia. O veterinário também estava em casa – doente com 

uma doença incomum. Quando ele retornou minha ligação para falar sobre meu 

cachorro, eu gentilmente perguntei como ele estava. 

 

“Eu tenho a doença de Ménière,” ele disse – um desequilíbrio no ouvido que 

normalmente é acompanhada de extrema vertigem, náusea e progressiva perda 

de audição, normalmente, em um ouvido só. 

 

Mesmo tendo sido atendido diversas vezes por médicos, a única esperança 

indicada era danificar cirurgicamente seu nervo auditivo. Apesar disso 

certamente eliminar a vertigem e a náusea, também o deixaria surdo naquele 

ouvido. Se ele desenvolvesse a doença de Ménière no outro ouvido, a perda 

progressiva de audição o deixaria completamente surdo. Não é de se 

surpreender que ele ainda não tivesse tomado a decisão de seguir adiante com 

a cirurgia para danificar o nervo. 

 

No dia que eu conversei com ele, o seu problema havia ficado tão grave, que 

ele havia pedido para seu médico visitá-lo em casa para dar injeções de 

proclorperazina para reduzir a náusea. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu 

ir ao trabalho. Ele disse que seu acupunturista conseguia aliviar os sintomas 

por um período curto, mas que as dores sempre voltavam. 

 

Isto nos deu uma pista de que talvez alguma outra coisa estivesse agindo em 

seu ouvido. 

 

Eu disse para ele que nós tínhamos muito sucesso no tratamento de sintomas 

da doença de Ménière, então perguntei se ele gostaria que Roger tratasse o 

problema. 

 

Ele estava disposto a experimentar o TFT e o Roger conseguiu eliminar 

rapidamente os sintomas em poucos minutos. O Roger, então, começou a 

investigar o que poderia estar agravando o problema. 

 

Descobriu-se que o diurético que seu médico havia lhe passado era tóxico para 

ele. O travesseiro hipoalergênico que ele usava para dormir era outra toxina. 

Então, nós rapidamente usamos o Tratamento de Toxinas de 7 Segundos 

para o diurético e, então, pedimos que ele trocasse de travesseiro, o que, pelo 

menos, permitiu que ele fosse trabalhar no dia seguinte. 

 

Nos três meses seguintes, os sintomas de sua doença de Ménière voltavam 

periodicamente, levando Roger a tratá-lo para diversas novas toxinas 

identificadas. Em todas as vezes os sintomas desapareceram rapidamente. E, 

por fim, após 3 meses, os sintomas de sua doença de Ménière haviam 
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desaparecido. Curiosamente, a solução de limpeza usada em seu consultório 

para esterilizar o equipamento cirúrgico era tóxica para ele, assim como o seu 

sabão para lavar roupa. 

 

Quando ele voltou a clínica auditiva da universidade três meses depois, ele 

ficou sabendo que a sua perda de audição também havia parado de progredir. 

Em outras palavras, o progresso da doença havia sido interrompido. 

 

O TFT, em conjunto com o sistema de cura da natureza, permitiu que seu 

corpo melhorasse. 

 

Durante o seu período de recuperação, ele foi bastante cuidadoso em ficar 

longe de toxinas, mas sua esposa disse posteriormente que, quando seu corpo 

se curou, ele pode novamente comer aquelas coisas que anteriormente haviam 

sido tóxicas para ele, e até mesmo usar alguns produtos de limpeza que 

anteriormente haviam sido tóxicos. Mas tão logo seu sócio saiu de férias e ele 

teve que fazer hora extra, seu corpo ficou sobrecarregado e não conseguiu mais 

lidar com estas toxinas. 

 

Quinze anos depois, este homem ainda é nosso veterinário. E ele ainda está 

bem. 

 

Que opção maravilhosa ter algo natural e não invasivo para usar na eliminação 

de sintomas da Doença de Ménière ao invés de danificar o nervo auditivo. 

Não apenas isso, esse é um ótimo depoimento sobre os efeitos duradouros do 

TFT. 

 

- Joanne Callahan 

 

*** 

 

Quando nós vemos distúrbios incômodos como os ataques de pânicos 

recorrentes, suspeitamos da ação de algumas toxinas. O TFT pode acalmar 

esses ataques enquanto nós trabalhamos com o paciente para descobrir quais 

toxinas estão presentes. É claro, como nós já vamos descobrir, é sempre 

melhor que o paciente descubra sozinho quem são os responsáveis! 

 

 

     Não Pode ser... Pode? 

 

Quando um jovem profissional procurou tratamento para frequentes ataques de 

pânico, eu soube imediatamente que uma toxina provavelmente era a 

responsável. Os episódios de pânico o acordavam à noite e predominavam de 
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manhã cedo ao despertar. Ele também, de vez em quando, tinha ataques 

enquanto dirigia para o trabalho. 

 

Usando a sequência de TFT para pânico, nós rapidamente diminuímos os 

ataques de pânico de “10” na escala SUD para “0”. 

 

Ainda assim, a verdadeira fonte dos ataques permaneceu um mistério. Ele 

recordava não ter os ataques durante uma viagem – o que ele atribuiu ao fato 

de estar de férias, relaxado e de não ter que trabalhar. Ele assumiu gostar de 

seu trabalho e não considerá-lo muito estressante até tentar determinar porque 

estava tendo ataques de pânico. Ele até estava começando a suspeitar que 

talvez sua mulher estivesse de alguma forma o deixando ansioso, apesar de 

ter relatado um relacionamento bom e satisfatório. Ainda assim, ele não 

conseguia entender porque ele tinha os ataques em casa e, principalmente, no 

quarto. 

 

Usando o teste de pulso de Arthur Coca – desenvolvido em 1994 e usado por 

muitos praticantes de TFT – nosso jovem homem foi capaz de testar várias 

toxinas em casa conforme ele as encontrava. Ele descobriu que, ao contrário da 

maioria das pessoas, a sua pulsação ficava mais alta quando ele acordava e, 

posteriormente, ela diminuía enquanto ele estava no trabalho, com picos de vez 

em quando de 20 pontos ou mais após o almoço ou coffee break. Ele descobriu 

que era sensível ao café descafeinado e ao refrigerante diet que ele tomava de 

vez em quando– removendo-os de sua dieta por oito semanas, ele conseguiu 

eliminar os picos na pulsação durante o dia que surgiam inadvertidamente. 

 

Então, a verdadeira causa dos seus ataques de pânico ficou clara. 

 

Após uma redução significativa da sua pulsação após lavar toda a sua roupa de 

cama, ele percebeu que poderiam ser seus dois gatos – que ele adorava. De 

fato, eles dormiam ou andavam em sua cama à noite e ele sempre brincava 

com eles antes de sair para trabalhar. 

 

Ele me ligou animado na manhã seguinte após lavar suas roupas de cama, 

passar aspirador de pó no quarto e cortinas e manter seus gatos fora do quarto 

durante a noite. Ele finalmente ficou com a pulsação normal e não teve 

nenhum ataque de pânico ao acordar. Posteriormente, ele relatou que não teve 

nenhum ataque de pânico por uma semana e, então, por um mês – apesar dos 

ataques terem ocorrido diariamente anteriormente. Seus episódios de pânico no 

carro também pararam depois que ele começou a escovar suas roupas e 

lavar suas mãos antes de sair de casa. 
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Ele disse que foi uma coisa boa ela mesma ter feito a descoberta sobre os seus 

gatos. Se eu tivesse sugerido que seus queridos gatos estavam contribuindo 

para seus ataques de pânico e que ele deveria mantê-los fora do quarto como 

um teste, ele disse que ela teria me mandado ir para o inferno!    

 

 

- Caroline E. Sakai, PhD 

 

*** 

 

Enquanto muitos distúrbios incômodos podem começar a se curar em apenas 

alguns minutos com o Thought Field Therapy, muitas pessoas sem esse 

conhecimento vivem por anos sem ter alívio para problemas que elas têm 

desde a infância. 

 

A próxima história é  inspiradora e relata a jornada de uma mulher, que viveu 

literalmente uma vida inteira com dores e desconforto ocasionados por 

procedimentos médicos malfeitos enquanto buscava por uma cura. 

 

 

24 Anos Procurando Um Jeito Melhor De    

Respirar 
 

Para começar esta história, eu preciso voltar a minha juventude em 

Montevideo, Uruguai, quando eu tinha entre sete e oito anos. Até então, eu era 

cronicamente alérgica com crises asmáticas recorrentes ao longo de toda uma 

infância complicada. 

 

Eu nunca conseguia respirar normalmente pelo meu nariz e essa respiração 

nasal reduzida afetava o desenvolvimento do terço do meio do meu rosto. 

 

Eu constantemente tinha obstruções nasais e muco. De acordo com os 

médicos, o problema aparentava ser uma consequência de obstrução bronquial 

– especialmente devido a tosses e pleuma. Eles removeram as minhas 

amígdalas, depois disso, quando combinado com peito e nariz obstruído, minha 

respiração se tornara forçada e muito desconfortável. 

 

Apesar das frequentes crises asmáticas que eu tinha parecerem sérias, para 

mim, elas eram mais “controláveis” porque elas iam e vinham, enquanto a rinite* 

que os meus médicos finalmente diagnosticaram era constante. Eles sempre 

consideraram a rinite como menos importante, mas, para mim, não era e eu 

passava dia e noite procurando um jeito de respirar facilmente através de meu 

nariz. 
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A causa da minha rinite15 foi atribuída a muitos fatores. 

 

A princípio, os médicos pensaram que eu tinha sinusite e o tratamento era vago 

e ineficiente: remédios, soluções nasais, raios x, secreções, várias doses 

homeopáticas e auto vacinação era recomendada por especialistas. Eu fiz 

testes na pele. 

 

Eu precisei manter um registro da minha dieta e, então, ser punida com 

múltiplas visitas ao médico, que me impunha restrições alimentares para achar 

a causa – mas sem sucesso. A cura demorou muito tempo e, por fim, nunca 

chegava. 

 

Eu passei pela infância, puberdade e juventude e minha rinite persistiu sempre 

desconfortável, mas eu não desisti. 

 

Eu consultei diversos especialistas em ouvido, nariz e garganta e alergistas. Eu 

confiei neles completamente e me voluntariei para passar por qualquer cirurgia 

necessária. 

 

Eu ainda me lembro de um tratamento de infiltração a que eu fui submetida uma 

vez, foi tão traumático quanto inútil.  Eu sentei com minha cabeça contra 

uma parede enquanto o médico descarregava diversos mililitros de corticóides 

através das minhas narinas com uma seringa que quebrou dentro do meu nariz. 

Esta experiência indescritivelmente horrível – e inútil – resultou em uma 

posterior cauterização intranasal, que, novamente, não teve nenhum resultado 

positivo. 

 

Acredite, eu tentei de tudo e, ainda assim, eu não desisti. 

 

Eu poderia facilmente ter parado minhas tentativas e simplesmente me 

acostumar a respirar através da boca, como muitos tiveram que fazer. Mas eu 

sempre senti a necessidade de encontrar alívio. 

 

A única coisa que me trouxe algum alívio - apesar de artificial e temporário – 

eram as soluções nasais comuns. Todo mundo que eu conheço me disse para 

parar de usá-las, mas ninguém me ofereceu uma solução melhor. Eu passei 

anos sem conseguir passar por um dia (ou uma noite) sem usar a solução 

nasal para evitar a ansiedade. Eu encontrei formas de ter um vidro comigo o 

tempo todo: em minha bolsa, em minhas roupas íntimas, durante a aula, em 
                                                           
15 A rinite é normalmente conhecida como nariz entupido, mas em casos crônicos, os pacientes 
sofrem de constante irritação e inflamação das áreas internas do nariz, muco excessivo, nariz 
escorrendo, congestão nasal e gotejamento pós-nasal. Estudos recentes dizem que mais de 50 
milhões de americanos sofrem de rinite. Ela também causa distúrbios de sono, distúrbios 
auditivos e até mesmo problemas de aprendizado em crianças. 
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uma festa, na praia e na minha mesa de cabeceira. Imagine as inúmeras 

situações constrangedoras que eu passei quando os efeitos da solução nasal 

passavam e eu voltava a falar com uma voz arrastada anasalada. Pior ainda, 

quando eu tinha de usar a solução nasal em público, eu, então tinha que ouvir 

os conselhos de todo mundo, apesar de ninguém oferecer uma solução ou 

mesmo compreensão. 

 

Há alguns anos, disposta como sempre a tentar qualquer coisa para me libertar 

do sofrimento, eu segui uns rumores e fui a um lugar onde vendiam um pó de 

cura clandestino. Eu fui proibida de tomar refrigerantes de cola durante o 

tratamento e fui até alertada de que ele poderia levar a um aumento de 

apetite e ganho de peso. Apesar de já estar acima do peso, eu tentei e, por 

um tempo, funcionou. Um ano depois, no entanto, meus sintomas voltaram e eu 

voltei a pseudo-clínica, onde eles aumentaram a dose. O resultado foi o ganho 

de 5 quilos em uma semana, então eu abandonei o tratamento de uma vez por 

todas. 

 

Por fim, eu conheci a Isabel Aguilar, que não só me ajudou ao longo de vários 

momentos de dificuldade em minha vida, mas que também me ajudou a 

alcançar muitos objetivos desde que a conheci. Aos 31 anos, morando sozinha, 

eu decidi ir além de tudo o que eu já havia tentado antes e finalmente 

encontrei a cura para a minha doença. 

 

Eu mal sabia que com a Isabel e o TFT, em apenas alguns minutos e depois 

com algum empenho meu, eu poderia me tornar uma mulher livre novamente.  

 

Eu sou verdadeiramente grata. 

 

- como dito a María Isabel Aguilar 

 

*** 

 

É claro, nem todo mundo passa décadas sentindo dor e desconforto como essa 

jovem mulher, mas, infelizmente, muitos passam. É por isso que se tornou 

nossa missão trazer as habilidades de cura do TFT para as pessoas ao redor 

do mundo. Neste trabalho, nós encontramos inúmeros pacientes que 

encontraram alívio – não só para o distúrbio incômodo que eles haviam decidido 

“resolver”, mas para outros problemas secundários a sua doença principal. 

 

Por exemplo, nós nos lembramos da história de uma mulher que participou de 

um treinamento apenas para ver sua própria fibromialgia e dor nas costas 

melhorar como um benefício ao aprendizado das sequências de tapping. 
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“Minha massagista ficou impressionada com a diferença na qualidade dos meus 

músculos”, disse Katharyn Meyers. “Eles não estavam cheios de nós como os 

de uma paciente de fibromialgia e, pela primeira vez em dois anos, ela 

conseguiu me dar uma massagem de verdade, trabalhando nas camadas mais 

profundas de tecido sem as dores terríveis que eu sentia antes”. 

 

Isto foi especialmente notável para Katharyn porque, como ela disse, “eu nunca 

trabalhei especificamente a fibromialgia. O alívio foi um benefício inesperado”! 

Foi a primeira vez em mais de 20 anos que ela sentiu alívio da dor horrível 

associada à fibromialgia. 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Acabar Com o Stress Que Causa Distúrbios 

Incômodos 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para acabar com os distúrbios incômodos no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Oito 

 

TFT em Casos de Doenças Graves que 

Oferecem Risco de Vida 
 

Doenças que oferecem risco de vida, como o câncer, arteriosclerose e doenças 

do coração, são com frequência o resultado de uma vida inteira de alimentação 

pobre em nutrientes, falta de atividade física, fatores ambientais e outros 

estressores que impactam o sistema imunológico do corpo.  

 

Como no caso do “efeito barril” que nós conhecemos no capítulo anterior, o 

corpo fica tão cheio de toxinas que não consegue mais defender-se de 

doenças graves. Nosso corpo se torna um lugar propício para doenças graves 

se desenvolverem. 

 

Ser saudável significa que você deve assumir o controle sobre as decisões que 

toma no que diz respeito a seus próprios hábitos e estilo de vida. 

 

Mas, como nós vamos ver neste capítulo, nem sempre é possível parar de 

fumar, perder peso e tomar boas decisões sozinho. É nessa hora que o TFT 

pode ajudar. 

 

Mais do que isso, quando uma doença entra em cena, o TFT pode ajudar a 

acelerar a recuperação de doenças que oferecem risco de vida acalmando o 

stress e ansiedade, limpando os caminhos de cura naturais do corpo e 

minimizando os efeitos tóxicos da medicação que o paciente precisa tomar 

para melhorar. 

 

Em nossa primeira história, uma mulher sobrevive ao câncer após os médicos 

terem lhe dado apenas 6% de chance de sobreviver. Enquanto a sua força 

vital diminuía o tapping em um substituto16 e uma intervenção de última hora 

por telefone com o Roger a trazem de volta com uma nova e vibrante 

perspectiva de vida. 

 

 

 

                                                           
16 Fazer tapping em um substituto é a técnica de TFT de tocar em um paciente – ou 
segurá-lo, no caso de uma criança pequena – enquanto faz a sequência de tapping no seu 
próprio corpo. Ou, um terapeuta pode fazer a sequência de tapping em você enquanto você 
toca ou segura alguém que está doente e que poderia se beneficiar do TFT. 
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       Opere Respeitando o Sistema Imunológico 
 

“Eu me lembro do dia em que a Joyce foi diagnosticada com câncer. Os 

médicos disseram que ela tinha leucemia mielóide crônica, uma troca nas 

extremidades dos cromossomos 9 e 22 que produz células leucêmicas no 

sangue e uma grande quantidade de glóbulos brancos. 

 

Possível expectativa de vida? De cinco a oito anos. 

 

Devido às exigências da Lei de Saúde da Austrália, a única possibilidade era 

manter o câncer controlado com o remédio Hidroxiuréia por via oral. Isso deu 

origem a um processo complicado de ajustar a dosagem entre os exames de 

sangue diários e depois semanais até que a contagem de glóbulos brancos 

chegasse próximo ao normal. 

 

Como nós buscamos todos os tipos de terapias alternativas, os testes exigidos 

se tornaram cada vez menos frequentes. Quanto as terapias convencionais, 

não havia nenhuma. A única outra opção era um transplante de células T se 

um doador compatível fosse encontrado – e esse “se” era grande demais para 

confiarmos. 

 

Nós nos atiramos em aulas de culinária macrobiótica, acupuntura e ervas 

medicinais. Tomamos muitos remédios, bebemos suco, fomos picados por 

agulhas de acupuntura, assim como outras agulhas acabavam com ela – sem 

falar nos furos de drenagem feitos no seu quadril e esterno para exames de 

medula ano após ano. Tudo isto estava começando a piorar o estado de 

espírito da Joyce, principalmente quando um exame de sangue revelou um 

vírus no sangue transmitido por mosquitos chamado de Febre de Ross River. 

 

Na época, eu sofria de síndrome da fadiga crônica, síndrome do intestino 

irritável e Febre de Ross River, mesmo assim trabalhava em nossas três 

floriculturas. Nós também cuidávamos da minha mãe de 84 anos, que também 

havia sido mandada para casa do hospital com uma infecção por 

Staphylococcus Aureus depois de uma operação no quadril. Os curativos 

precisavam ser trocados três vezes ao dia. 

 

Era quase insuportável para a família. 

 

Mas nós estávamos determinados a vencer nossos problemas. Em uma noite 

na frente da televisão para um breve descanso, nós vimos o que nós 

achamos que deveria ser um milagre em um programa de notícias. Uma jovem 
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mulher com medo de cobras estava – após ter sido curada de sua fobia por um 

cara há poucos minutos – segurando a cobra em suas mãos e em volta de seu 

pescoço. Isso tem que ser uma armação. 

 

Ainda assim, com o ceticismo em nossas mentes, mas desesperados por uma 

cura, nós procuramos esse homem que nos apresentou a uma terapia 

milagrosa chamada Thought Field Therapy. Eu imediatamente me inscrevi para 

o seminário seguinte. 

 

Após ter ouvido dos profissionais da medicina por mais de 10 anos que não 

havia cura para a leucemia, era difícil para nós entendemos como algumas 

‘batidinhas’ aqui e ali poderiam fazer diferença. Mas eu fui ao seminário 

sozinho e, no final do segundo dia, eu comecei a notar que estava mais 

relaxado e capaz de pensar com mais clareza. 

 

Enquanto isso, minha mulher estava incorporando cada vez mais terapias 

alternativas ao seu tratamento, o que ajudava a controlar a sua contagem 

de glóbulos brancos. Para ela, fazer tapping parecia uma perda de tempo, 

mas, de repente, o seu câncer se tornou muito grave e passou para o estágio 

de Blast-Crisis.  

 

Após ter recebido a notícia de que viveria apenas mais 5 meses, Joyce foi 

internada para passar por oito rodadas de quimioterapia e pelo tratamento com 

o remédio Glivec. 

 

Ela teve todos os efeitos colaterais possíveis do remédio. E outros surgiram 

desde então. Eles fizeram todos os exames de sempre – eletrocardiograma, 

raios-X, exames de sangue, punção lombar e exame de medula óssea. Após 

os 11 primeiros dias no hospital, ela recebeu sua primeira rodada de 

quimioterapia. 

 

A quantidade total de remédios que eles davam para ela era enorme. Além de 

transfusões de sangue e plaquetas, ela recebia injeções no estômago de 

neutrófilos (um tipo de glóbulos brancos), um antibiótico administrado 24h, 

mais seis outros remédios administrados duas vezes ao dia para náusea, 

coração e problemas de garganta (causados pelo Glivec). 

 

Eu rapidamente entrei em contato com o Dr. Roger Callahan e com o meu 

conhecimento limitado das sequências de TFT e do tratamento de toxinas de 7 

segundos, Roger e eu conseguimos montar um tratamento juntos. A Joyce 

estava muito fraca e doente para se importar. Três dias depois da sua primeira 
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rodada de quimioterapia, ela foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva 

com o pulso de 200 e temperatura de 40°C. 

 

Cinco injeções de adrenalina em seis horas acalmaram sua pulsação e logo 

ela estava de volta na ala da Oncologia tomando injeção de morfina para dor 

nas pernas. Ela começou a explicar aos membros da família presentes o 

quanto era bonita a luz branca que brilhava através das asas dos anjos voando 

na UTI. 

 

Ela está perto da morte, eu pensei, enquanto minha pressão subia. Fazer 

tapping da sequência de trauma complexo era a única coisa que me impedia 

de ser internado como paciente junto com ela. 

 

Naquela noite, duas horas de tapping usando a técnica do substituto17 

resultaram em uma reviravolta na doença de Joyce até que ela conseguiu 

fazer o tapping em si mesma. Constrangidos, mas motivados decidimos fazer 

o tapping e o tratamento de 7 segundos para toxinas para todos os 

remédios que haviam sido injetados no corpo de Joyce. 

 

Minha mulher recusou todos os tratamentos de quimioterapia depois daquela 

primeira rodada. Ao final de seis semanas, permitiram que ela voltasse para 

casa, mas como sua contagem sanguínea estava muito baixa por causa do 

Glivec, ela pegou uma infecção que a colocou de volta no hospital. 

 

Após apenas oito semanas no hospital no total – e uma rodada de 

quimioterapia – Joyce deixou o hospital e nunca mais voltou a ser internada 

por causa do câncer. 

 

Com o tapping e o tratamento de toxinas de 7 segundos, Joyce e eu não só 

acreditamos na cura do câncer, mas também sabemos que existe cura para 

todas as doenças quando deixarmos o sistema imunológico fazer o seu 

trabalho. 

 

Quinze anos e dez exames de medula óssea depois, Joyce tem um conjunto 

perfeito de cromossomos femininos novamente. 

 

As estatísticas mostram que ela é uma dos 6% que sobrevivem a leucemia 

mieloide crônica no estágio de Blast-Crisis. Nós comemoramos 49 anos de 
                                                           
17 Fazer tapping em um substituto é a técnica de TFT de tocar em um paciente – ou 
segurá-lo, no caso de uma criança pequena – enquanto faz a sequência de tapping no seu 
próprio corpo. Ou, um terapeuta pode fazer a sequência de tapping em você enquanto você 
toca ou segura alguém que está doente e que poderia se beneficiar do TFT. 
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casados no mês passado e agora expressamos nossa gratidão a Eugene 

Piccinotti e a sua esposa Karen que nos apresentaram ao TFT. 

 

Obrigado, Roger Callahan, por sua ajuda durante o nosso momento de 

crise. Nós estamos saudáveis aqui na Austrália. 

 

- Ron and Joyce Tate 

 

*** 

 

Câncer é um diagnóstico traumático e assustador para a maior parte das 

pessoas. Mas assim como vimos na história de Joyce, o TFT pode ajudar o 

próprio sistema imunológico de o corpo fazer o seu trabalho o livrando das 

células cancerígenas e retornando ao seu estado saudável. 

 

E quanto à outra realidade do câncer – os remédios tóxicos e necessários que 

causam náusea, perda de cabelo e outros efeitos colaterais? O TFT pode 

estimular a habilidade natural de cura do corpo para repelir os piores 

efeitos colaterais destas drogas – mantendo o paciente mais forte, menos 

estressado, menos deprimido e com um apetite mais saudável. 

 

Nós conhecemos por experiência própria os efeitos colaterais horríveis de 

remédios que são necessários – principalmente remédios de quimioterapia – 

porque a Joanne é uma sobrevivente de câncer no estágio IV, agora livre de 

câncer há mais de nove anos. A sua história vai lhe ajudar a entender como o 

TFT funciona para ajudar pacientes com câncer. 

 

 

     O Caminho Menos Percorrido 
 

A maioria de nós pensa quando vemos anúncios de remédios na televisão: 

“Por que alguém tomaria este remédio se ele tem tantos efeitos colaterais”? 

 

Ainda assim, existem momentos em que um remédio é necessário e deve ser 

tomado para melhorar a saúde de uma pessoa. Usar o TFT para eliminar os 

efeitos colaterais desses remédios não apenas aumenta muito a qualidade de 

vida do paciente, mas também aumenta a obediência às ordens do médico. 

Nós descobrimos que o TFT pode eliminar com sucesso os efeitos colaterais 

negativos de medicamentos que são necessários, mas sem interferir na sua 

eficácia. Na verdade, nós aprendemos e aperfeiçoamos este protocolo quando 

eu estava com Linfoma Hodgkins em Estágio IV e precisei tomar Interferon. 
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Na mesma época, um dos participantes de nosso treinamento estava tomando 

uma forte combinação de remédios para AIDS. Nós também conseguimos 

eliminar os efeitos colaterais que ele sofria. Ele é o único paciente vivo (após 

oito anos e meio) do seu grupo de testes de 34 pacientes – e eu estou livre de 

câncer há nove anos. 

 

Desde então, nós eliminamos os efeitos colaterais de muitos remédios 

incluindo quimioterapia e injeções de esteróides. 

 

O nosso primeiro caso – onde realmente aperfeiçoamos o protocolo -  foi com 

a minha própria prescrição de Interferon, uma droga injetável que estimula o 

sistema imunológico e é usada por pacientes de câncer e hepatite C. Se você 

não conhece este medicamento, ele produz sintomas graves parecidos com os 

de gripe. Ele faz com que uma pessoa sinta dores intensas. De fato, os efeitos 

colaterais desse remédio são tão conhecidos, que quando me deram a receita 

médica, também me deram uma receita para Prozac e disseram “Você vai 

precisar disso”. Sem saber nada sobre o Interferon, mas sabendo que eu 

poderia usar o TFT, eu respondi “não, obrigada”. 

 

Cerca de seis horas após a minha primeira injeção, eu me sentia como se 

tivesse sido atropelada por um caminhão. Além disso, eu tinha náuseas e 

calafrios intensos. Nós imediatamente tentamos tratar os sintomas e fomos 

capazes de reduzi-los em algum grau. Eu me sentia péssima, mas, quando os 

efeitos colaterais passaram, já estava na hora de tomar a próxima injeção. 

Dessa vez, nós usamos o TFT para me desintoxicar da injeção imediatamente 

após a aplicação – fazendo todos os procedimentos do tratamento de toxinas. 

 

Eu não tive nenhum efeito colateral após essa segunda injeção. 

 

O que nós descobrimos é que, se nós tratássemos a toxidade do Interferon no 

momento em que a injeção fosse administrada, eu não teria efeitos colaterais. 

Mas se nós esquecêssemos – porque o telefone tocou ou por causa de alguma 

outra distração, por exemplo – quanto mais tempo passasse entre a aplicação 

da injeção e a sequência de TFT de desintoxicação, mais efeitos colaterais eu 

teria. Eu tomei injeções de Interferon por quase dois anos sem ter os efeitos 

colaterais negativos normalmente relatados. E ele teve o efeito que deveria ter 

estimulando o meu sistema imunológico. 

 

Na mesma época, na verdade logo após o meu diagnóstico de câncer, um 

rapaz participou de um de nossos treinamentos do nível Diagnóstico na 

Califórnia. Durante nossas demonstrações rotineiras do diagnóstico de TFT, 
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nós percebemos que ele tinha uma VFC (variabilidade da frequência cardíaca) 

baixa e contamos isso para ele. Ele então revelou que estava tomando 

nitroglicerina para problemas cardíacos, junto com medicamentos para AIDS. 

Ele estava tomando um coquetel bastante forte para a AIDS e cada vez que 

ele tomava sofria de náusea, convulsões e forte diarreia. Mas o seu médico o 

havia prescrito para ele e outros 34 indivíduos que estavam tomando esta 

determinada forma da medicação. 

 

Nós oferecemos fazer uma demonstração do tratamento de toxinas do TFT 

com seus remédios já que eu estava tendo ótimos resultados com o Interferon. 

Ele concordou e na manhã seguinte veio para a aula com seus comprimidos. 

Nós fizemos a demonstração do tratamento de toxinas nele na hora em que 

tomou os seus comprimidos. Ele não teve nenhum efeito colateral naquele dia 

– e não teve outra reação aos remédios por quase um ano, quando ele repetiu 

o tratamento. 

 

Embora a frequência e a sequência de TFT para toxinas tenha variado 

consideravelmente entre mim e ele, o resultado foi que nós dois tivemos uma 

melhora drástica na nossa qualidade de vida. Eu não tive nenhuma 

recorrência do câncer e ele é o único paciente ainda vivo dos 34 que faziam 

parte do seu grupo de medicação. Aparentemente, o TFT não interferiu com a 

eficácia desses medicamentos. 

 

- Joanne Callahan 

 

*** 

 

Outro efeito colateral associado com o câncer em si é a dor. Dores intratáveis 

e intermináveis. Mas enquanto os remédios – até mesmo a morfina – às 

vezes falham em aliviar a agonia, nós tivemos muito sucesso em trazer alívio 

usando o TFT. 

 

 

    Aliviando o Sofrimento de Pacientes de Câncer 
 

Ao longo dos anos, eu trabalhei com muitos pacientes de câncer com dores 

intensas. Nos casos em que eu atuei, os diversos remédios eram de pouca ou 

nenhuma utilidade. Nas primeiras vezes que tratei dores fortes, há muitos anos 

atrás, eu fiquei bem surpreso ao descobrir que eu poderia reduzir ou até 

mesmo eliminar completamente a dor em casos avançados de câncer nos 

quais nem os remédios mais fortes traziam alívio. 
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Eu me lembro de um paciente de câncer que estava trabalhando com um 

terapeuta de TFT para aliviar a dor de um câncer nos rins em metástase. Os 

remédios não trouxeram alívio neste caso. E embora o terapeuta de TFT 

tenha conseguido reduzir as fortes dores crônicas de “10” para “7” – o que 

deixou o paciente muito emocionado – ela não diminuiu mais do que isso. O 

terapeuta me ligou para um apoio de Voice Technology (VT), como muitos 

terapeutas do nível diagnóstico fazem quando estão trabalhando com casos 

complicados. Em poucos minutos, eu fui capaz de eliminar completamente 

qualquer sinal de dor com os procedimentos mais refinados de VT. Nós três 

ficamos muito felizes com esse resultado. 

 

Recentemente, eu tratei outro caso muito grave de dores crônicas em um 

paciente de câncer. Os médicos que cuidavam do caso estavam receitando 

morfina ao paciente e apesar de, com frequência, isso trazer grande alívio, 

neste caso, não trouxe muitos resultados.   

 

Ao contrário da maior parte dos casos que eu trato, em que o alívio completo é 

quase instantâneo, levou um dia e meio para perceber uma leve redução da 

dor neste caso – devido ao que eu chamo de atraso de inércia. A dor 

continuou a reduzir progressivamente, sem nenhum tratamento a mais, até 

desaparecer completamente alguns dias depois. 

 

Quando eu descobri o tratamento para a dor cerca de 17 anos atrás, eu pensei 

que estivesse simplesmente bloqueando a percepção da dor. Hoje, devido a 

minha grande experiência, eu acredito que nós estamos fazendo algo 

fundamentalmente corretivo e, na verdade, eliminando a causa da dor em sua 

fonte mais profunda. 

 

Descobrir que alguém tem câncer é uma experiência muito assustadora. Eu 

recomendo que pacientes com câncer façam a sequência de TFT para o 

trauma de ter câncer e para qualquer outra fonte psicológica de stress. E 

aproveitando que eu estou falando sobre pacientes de câncer, eu devo 

mencionar os sintomas comuns de anorexia que com frequência acompanham 

a radiação e a quimioterapia.  

 

A incapacidade de comer pode enfraquecer muito um paciente de câncer que 

já está fraco. Assim como quando tratamos pacientes com anorexia nervosa 

(em geral, mulheres jovens que estão literalmente se matando de fome), nós 

somos capazes de tratar pacientes de câncer para eliminar qualquer traço de 

aversão a comida. Normalmente, este paciente vai expressar sentir fome e 
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começar a comer imediatamente após o tratamento, o que é muito útil para 

restabelecer a força geral do paciente. 

 

Eu com frequência trato pacientes quando eles estão indo fazer exames 

assustadores que vão determinar se eles têm câncer ou não e eu normalmente 

faço com que eles se sintam muito fortes e sem medo do teste e do possível 

resultado. É surpreendente que os tratamentos de TFT possam fazer isso já 

que objetivamente, os exames e suas implicações são compreensivelmente 

assustadoras. Este resultado mostra que os nossos tratamentos podem fazer 

pessoas comuns extraordinariamente fortes ao lidar com possíveis desastres. 

Após um tratamento bem-sucedido, os pacientes dizem que esperam o melhor, 

mas que notícias ruins não vão derrubá-los! 

 

Muitas pessoas têm diversos medos ligados a cirurgias necessárias. Isto é 

compreensível. 

 

Eu nunca vou esquecer quando anos atrás, um amigo meu, sem nenhum 

aviso, teve que fazer uma cirurgia de câncer às pressas e estava 

compreensivelmente muito nervoso por causa disso. Sua esposa o 

acompanhou ao hospital e me ligou de lá. Ela me pediu que fizesse um 

tratamento rápido pelo telefone com ele. Ele ficou bem relaxado após o 

tratamento de TFT e chegou a dormir antes da cirurgia. Quando a enfermeira 

chegou para lhe dar tranquilizantes, ele não precisava mais deles. 

 

A cirurgia foi muito bem-sucedida. 

 

Eu tive outro cliente que era anestesista. Ele me contou que o maior perigo 

durante uma cirurgia era o medo. No entanto, ele não estava falando de fobia 

ou medo irracional, mas o medo bem intenso e apropriado que acompanha 

qualquer grande cirurgia.     

 

 

- Roger J. Callahan, PhD 

 

*** 

 

Com terapeutas de TFT treinados trabalhando ao redor do mundo, o TFT tem 

muitas experiências com pacientes de câncer. Mas nenhuma história 

demonstra melhor a habilidade do TFT de reequilibrar os sistemas de cura 

natural do corpo e remover o medo em pacientes de câncer do que esta de 

uma terapeuta do Reino Unido. 
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    O Que Quer Que Esteja Fazendo, Continue! 
 

Após três sessões de quimioterapia, minha paciente foi considerada fraca 

demais para continuar o tratamento. Ela havia sido diagnosticada como um 

caso de sarcoma – câncer no pulmão - especialmente virulento e invasivo. Ao 

longo dos últimos 9 meses, ela havia usado 15 remédios diferentes até que, 

finalmente, ela desenvolveu taquicardia que são batimentos do coração 

anormalmente rápidos. 

 

O seu corpo claramente havia chegado ao seu limite. 

 

Como uma ex-enfermeira psiquiátrica acostumada a praticar hipnoterapia, 

programação neurolinguística, aconselhamento e técnicas de cura de Reiki, 

“Candance” estava em sintonia com o seu próprio corpo e podia perceber 

facilmente mudanças sutis em seu estado de energia. Ela não só conseguia 

me dar um bom feedback durante nossas sessões de TFT, mas também era 

exemplar no tratamento em casa. Resumindo, ela era a paciente ideal de TFT. 

 

Durante nossa primeira sessão, ela expressou sentimentos de baixa 

autoestima e tristeza relacionados ao câncer. Ficou bem óbvio para nós duas 

que ela tinha muitos traumas para serem liberados – o que eu fiz usando 

as sequências de tapping apropriadas. 

 

Durante nossa sessão seguinte, eu testei seus remédios para toxidade e 

descobri que todos eles de fato eram tóxicos para ela. Eu apliquei o 

Tratamento de Toxinas de 7 Segundos18 para cada um e pedi que fizesse o 

tratamento cada vez que tomasse um comprimido. 

 

Outros testes me disseram que ela sentia que não merecia se recuperar do 

câncer – de fato, ela nem se sentia segura de superá-lo nem que era hora de 

superá-lo. 

 

O seu trabalho de casa era fazer tapping para o câncer a cada duas horas e 

fazer outra sequência de TFT 3 vezes por dia. Na sessão seguinte, um teste 

rápido com um voltímetro19 mostrou que o seu pulmão direito estava neutro e 

que o seu pulmão esquerdo estava com uma leitura positiva. Ela me contou 

                                                           
18 Você pode encontrar detalhes sobre o Tratamento de Toxinas de 7 segundos em 
www.rogercallahan.com/pathways. 
19 Um voltímetro é um aparelho comum que mede a polaridade positive e negative – neste 
caso, no tecido do corpo, Harrold Saxton Burr foi um pioneiro a usar o voltímetro como uma 
ferramenta para medir a polaridade negativa que estava correlacionada a tumores malignos em 
tumores ginecológicos. 
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que estava fazendo tapping com um intervalo de poucas horas. Como ela 

havia parado os tratamentos de quimioterapia, o TFT e seu próprio 

conhecimento de técnicas de relaxamento e fórmulas de ervas era o único 

tratamento que ela estava recebendo. 

 

O progresso era lento, mas contínuo. 

 

Como paciente Candance era diferente. Ela ainda estava sofrendo com 

diversos traumas do seu passado – e até pensava que carregava mágoas de 

uma vida passada para esta vida. Como terapeuta, eu não julguei a validade 

ou probabilidade disso, pelo contrário lidei com essas revelações como 

parte da “realidade” em que ela estava vivendo e sofrendo naquela época. 

 

Ela não havia recebido carinho de seus pais e, ao invés disso, eles faziam com 

que se sentisse culpada e inadequada. Apesar de seu excelente 

desempenho na escola, ela era obrigada a ficar um ano atrasada para que os 

outros alunos de sua turma a alcançassem, o que fazia com que ela se 

sentisse ressentida. Ela não só se sentia triste por isso, mas também 

acreditava que isso havia causado outros problemas posteriormente. Eu usei o 

TFT para limpar estes traumas. 
 

Ela também acreditava que, em algum momento em uma vida passada, havia 

sido morta por esmagamento e estava, então, experimentando sentimentos de 

solidão, abandono, traição, perda, luto e tristeza nesta vida. Estes sentimentos, 

ela disse, estavam ligados a náusea que ela estava experimentando – porque 

cada vez que ela pensava na náusea, ela também sentia estas dores 

emocionais. Eu usei o TFT para limpar estas emoções como faria com 

quaisquer outras – independentemente de sua origem. Quando eu refiz o teste 

com os procedimentos de TFT diagnóstico, ela estava forte. 

 

Durante a sessão seguinte, meus diagnósticos ainda mostravam leituras 

negativas nos dois lados do seu pulmão, a região do câncer. Quando eu a 

perguntei o que havia acontecido durante os últimos dias, ela relatou outros 

traumas não resolvidos que eu ainda não havia tratado. 
 

Não foi uma surpresa descobrir que ela tinha diversas camadas de trauma 

associadas ao câncer, então eu usei sequências de TFT avançadas para 

resolvê-los.  

 

Candance também me contou que uma lembrança havia surgido e que ela 

acreditava que estava tornando sua náusea mais grave: quando criança, ela 

havia sido espancada no banheiro após ter ficado doente. Quando nós 
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tratamos seus sentimentos de tristeza, três outros incidentes surgiram em sua 

mente. Nós trabalhamos consistentemente até que ela não conseguisse mais 

sentir nenhum desconforto associado a estes incidentes passados. 
 

Candance não estava saindo de casa por causa de sua doença – exceto para 

consultas médicas e testes – e ela havia começado a ter um pouco de 

agorafobia20. Quando pensava em sair, ela sentia pânico. Nós rapidamente 

fizemos tapping das sequências de fobia e trauma até que os sentimentos 

desaparecessem. 

 

Eu fiz uma leitura com o voltímetro no final da sessão e descobri que os dois 

lados de seu pulmão estavam positivos. 

 

Neste momento, eu comecei a ficar cautelosamente animada. 

 

No dia seguinte, Candance recebeu os resultados de um exame e ele mostrou 

que o câncer de pulmão estava em remissão. O seu cirurgião comentou, “eu 

não sei o que você está fazendo, mas continue”! 

 

Nós continuamos trabalhando em resolver mágoas passadas e dando apoio a 

capacidade natural de cura de seu corpo ao remover e neutralizar quantas 

toxinas fosse possível. O chocolate foi uma toxina que nós imediatamente 

identificamos e que ela estava comendo para manter seu peso. 
 

E agora, desde sua última sessão de tratamento, ela havia desenvolvido um 

gosto ruim em sua boca que parecia ocorrer todos os dias. Ela estava 

comendo outros doces, no entanto, todos eles eram tóxicos e ela concordou 

em parar de comê-los. Ela e seu marido também estavam fazendo reparos em 

sua casa – o que adicionou toxinas a seu ambiente doméstico. Formaldeído 

era um dos culpados, assim como produtos petroquímicos e pesticidas. Ela 

também havia tomado recentemente uma vacina para gripe e começado a 

tomar um novo remédio para a sua náusea. Eu também descobri que pão de 

malte, ovos, leite e açúcar eram tóxicos. Eu usei o Tratamento de 7 

Segundos para todos eles. 

 

Duas semanas depois, eu recebi uma ligação de Candance que me contou 

que os resultados de seu último exame haviam voltado. 

 

Nenhum câncer ativo pode ser encontrado! 

 

                                                           
20 Agorafobia é um medo anormal de lugares abertos ou públicos que faz com que uma 
pessoa raramente saia de sua casa ou até mesmo seu quarto. 
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O seu médico ficou perplexo com o resultado e não pode explicar como ela 

conseguiu apresentar um resultado como esse sem a quimioterapia.   

 

 

-Ildiko Scurr 

 

*** 

 

Câncer não é a única doença com risco de vida que o TFT pode ajudar. Ao 

trabalhar com os caminhos de energia e sistemas de cura natural do próprio 

corpo, o TFT rapidamente faz o corpo retornar a seu estado de equilíbrio de 

forma que ele fique mais forte e mais capaz de repelir doenças graves. Em 

condições menos estressantes, o próprio sistema imunológico, sistema linfático 

e os outros sistemas encontram a energia e os recursos para eliminar doenças. 

 

Mas o que acontece quando o corpo passa por um “problema mecânico” como 

uma artéria bloqueada ou uma válvula cardíaca com defeito? O TFT também 

pode ajudar, minimizando o stress de um ataque ou o stress da recuperação 

quando os médicos precisam corrigir o defeito cirurgicamente. 

 

Mesmo em situações críticas, como a próxima história irá mostrar, o TFT 

acalma o stress associado a um ataque com risco de vida, dando tempo para o 

paciente entrar em contato com uma equipe médica de emergência. 

 

 

    Há algum médico a bordo? 
 

Eu estava em um vôo para Los Angeles de volta para casa de uma viagem à 

Índia quando, a cerca de três horas do aeroporto, no Oceano Pacífico, o 

capitão anunciou que havia uma emergência médica no avião e solicitou que 

qualquer médico ou enfermeira a bordo se reportasse ao comissário de bordo 

mais próximo. 

 

Apesar de ser enfermeira, eu não dei muita atenção porque estava em um voo 

lotado em um avião jumbo e pensei que haveria muitos médicos a bordo. Logo 

depois, no entanto, eu percebi que a emergência médica estava do outro lado 

do corredor onde eu estava sentada e não parecia haver ninguém além da 

tripulação dando assistência ao indivíduo. Eu fui até lá e me disseram que 

nenhum médico havia se apresentado. 

 

Uma senhora indiana de 90 anos estava passando muito mal. 
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Ela estava pálida, arfando para respirar e sua pele estava fria e úmida. A 

tripulação havia trazido um tanque de oxigênio e nós colocamos a máscara de 

oxigênio nela imediatamente.  

 

O seu pulso estava acima de 130 e sua pressão sanguínea era de 90/50, 

o que eu inicialmente interpretei como sendo um bom sinal, até que sua filha 

me disse que sua pressão normalmente era de 200/120. O seu pulso parecia 

regular, no entanto, e eu não consegui detectar nenhum batimento ectópico ou 

arritmia, o que era tranquilizador, porque não havia um monitor cardíaco a 

bordo para nos mostrar como seu batimento estava. 

 

No entanto, o kit de primeiros socorros do avião fornecido pela tripulação 

continha um estetoscópio e, quando eu auscultei seu pulmão, percebi que ela 

estava no meio de uma insuficiência cardíaca congestiva porque seu pulmão 

estava cheio de fluido. 

 

A sua filha me contou que ela havia passado por uma cirurgia cardíaca de 

ponte de safena e que normalmente tomava grandes doses de diversos 

remédios, mas que ela havia perdido o horário dos seus remédios devido às 

mudanças de fuso horário e que as maiores partes dos seus remédios estavam 

nas malas que ela havia despachado para Los Angeles. 

 

Eu fiquei sabendo pela tripulação que não havia um desfibrilador a bordo, que 

seria necessário caso ela tivesse uma parada cardíaca antes da aterrisagem. 

No entanto, havia oxigênio suficiente para durar às três horas de vôo até Los 

Angeles. 

 

Nessa hora, um médico australiano apareceu. Ele perguntou que tipo de 

enfermeira eu era e eu disse que era enfermeira neonatal. Eu perguntei que 

tipo de médico ele era e ele disse que era pediatra. 

 

“Ótimo”, nós dois dissemos em uníssono ao olharmos um para o outro. 

 

Nós começamos a vasculhar a bolsa de primeiros socorros do avião e 

encontramos um frasco de Lasix – um diurético. Encontrando uma veia em 

seu braço, nós lhe demos uma dose intravenosa de Lasix para ajudar a tirar o 

fluido de seu pulmão. Nós então pedimos ao capitão para ligar e pedir que 

uma ambulância esperasse o avião no aeroporto internacional de Los 

Angeles. 
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Dado os recursos médicos limitados no avião, não havia mais nada que 

pudéssemos fazer além de esperar que ela não tivesse uma parada cardíaca 

antes da aterrissagem. 

 

Então eu lembrei do TFT, que eu havia aprendido com a instrutora de TFT 

Mary Cowley e no livro do Dr. Callahan. 

 

Como não havia mais nada a ser feito, eu comecei a fazer tapping das 

sequências de TFT. A mulher olhou para mim como se eu fosse louca, mas ela 

ainda estava com dificuldade de respirar e transpirando muito – obviamente 

sofrendo demais para prestar atenção ao que eu estava fazendo. Eu fiz as 

sequências por cerca de 30 minutos até que reparei que a sua pele tinha 

mudado de fria e úmida para quente e seca – e sua respiração havia diminuído 

e ficado mais fácil. Eu então verifiquei de novo o seu pulso, que havia caído 

para 90 e sua pressão sanguínea havia subido para 160/90 (aparentemente 

mais perto do seu normal). Enquanto eu fazia as sequências de TFT, ela 

gradualmente relaxou de um estado de sofrimento extremo para um estado de 

relativo conforto. 

 

Sua filha, que estava traduzindo do hindi para o inglês, confirmou que ela 

estava se sentindo muito melhor. 

 

Eu verifiquei seu estado a aproximadamente cada meia hora até aterrissarmos 

e ela permaneceu confortável pelo resto da viagem. Eu não posso dizer o que 

teria acontecido se eu não tivesse feito o tratamento com TFT, mas eu fiquei 

muito feliz de ver como o seu estado mudou rapidamente após o tratamento.  

 

O médico e eu inicialmente pensamos que era bem provável que, dado a sua 

idade, histórico médico e estado clínico, ela teria uma parada cardíaca antes 

que chegássemos ao aeroporto. 

 

Ao final do voo, a companhia aérea me presenteou com um lindo lenço de 

seda para me agradecer por minha assistência. 

 

- Kristina Hancock 

 

*** 

 

Um dos problemas “mecânicos” mais comuns no corpo humano é o derrame – 

um bloqueio em uma das artérias do cérebro que impede que o cérebro receba 

o oxigênio necessário. Ocorre um inchaço no cérebro, uma parte do tecido 
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normalmente é perdida e funções importantes como as da fala, habilidades 

motoras, reações musculares e até memória podem ser gravemente 

prejudicadas. Com frequência ocorre alguma paralisia. 

 

Derrame é a principal causa de incapacidade em adultos nos Estados 

Unidos e Europa e são a segunda principal causa de mortes no mundo. A 

maior parte de pessoas nunca recupera sua antiga vida. 

 

Nesta próxima história relataremos um caso de uma mulher cujas sequelas de 

um derrame estão entre as piores que nós já vimos em nossas carreiras, um 

terapeuta de TFT a coloca no caminho da recuperação de sua habilidade de 

falar e de usar seus braços novamente – 20 anos após seu derrame! 

 

 

O Caminho para a Recuperação de Uma Vida 

Feliz 
 

Ao ouvir a notícia da morte repentina de sua mãe, “Bridget” sofreu um 

derrame. Isso aconteceu há vinte anos e durante as duas décadas seguintes 

ela não conseguiu nem mover seus braços, nem falar ou formar palavras. 

Grunhidos primitivos eram os únicos sons que ela fazia e um aparelho 

Lightwriter, que transforma texto escrito em palavras faladas, era o seu único 

método de comunicação. 

 

Quando eu a vi, ela ainda estava muito triste por sua mãe e soluçava cada vez 

que falávamos nela. Ela tinha artrite em seus joelhos, que ficavam doídos e 

inchados. Ela tinha pressão alta. E seus remédios eram dipiridamol (um 

anticoagulante), bendrofluazida (um diurético), aspirina, Atorvastatina para 

controlar o colesterol e diclofenaco para a artrite. 

 

Ela se sentia frustrada e zangada por causa de sua situação. Ela ficou muito 

emocionada quando digitou as palavras que me contaram sobre a morte de 

sua mãe. O seu SUD era um “10” – o nível mais alto, mesmo após 20 anos. 

Ela não conseguia parar de pensar na morte de sua mãe. Era como um vídeo 

sendo reprisado em sua cabeça dia e noite. Ela quase nunca sorria e não saía 

muito de casa. Ela teve que deixar seu marido e seus sete filhos em Londres 

para ir para uma casa de repouso para receber tratamento. Não é uma 

surpresa que ela se sinta muito culpada por isso. 

 

Fazendo tapping nela (porque ela não podia usar seus braços), eu primeiro 

tratei Bridget pela morte repentina de sua mãe. Ela chorou a princípio quando 
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pensou a respeito, mas depois da segunda sequência de tapping, ela disse: 

“Está indo”. 

 

Seu rosto começou a se iluminar e ela sorriu pela primeira vez em muito 

tempo. Depois da última sequência de tapping, ela começou a rir. 

 

Em seguida eu a tratei pelo choque de acordar no hospital – sem conseguir 

falar - e por ter que deixar seu marido e seus filhos. Ela ficou maravilhada com 

a diferença que uma sessão de tratamento tão curta fez.  

 

Alguns dias depois, uma amiga de Bridget ligou para dizer que ela nunca 

havia visto nada parecido e que a Bridget disse “Mamãe” quando falava sobre 

sua mãe. Ela nunca havia feito isso antes e haviam se passado 20 anos desde 

o derrame! 

 

Quando eu visitei Bridget para uma consulta de acompanhamento, ela havia 

começado a pintar figuras em uma tela usando um pincel em sua mão 

esquerda! Ela estava saindo sozinha e podia ser vista pela cidade em sua 

scooter de mobilidade – sorrindo e cantando para si mesma. 

 

Desde o tratamento de TFT, Bridget tem uma vida nova, ativa e feliz. Ela vai 

fazer compras na cidade sem nenhuma ansiedade e sai de férias em ônibus de 

turismo. Ela frequentou aulas de pintura. Todos comentam como ela está 

diferente. Ela quer ir à Nova Iorque! Nada mal para alguém que nem queria 

sair de casa duas semanas antes do TFT. Ela insiste que eu a visite 

regularmente, pois ela ganhou muito com os tratamentos de TFT. Outro 

avanço foi que ela de repente conseguiu falar o nome de sua filha. ‘Janine’ – 

o que não é fácil para alguém que perdeu a fala por causa de um derrame e 

não falou por 20 anos!  

 

- Terry Perry 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Doenças Graves e com Risco de Vida 

 

Você vai encontrar vídeos em nosso site que guiarão as sequências completas 

de tapping para minimizar os efeitos colaterais negativos de remédios, reduzir 

o stress de tratamentos e eliminar o stress de toxinas para a energia do 

indivíduo no corpo. Visite: www.rogercallahan.com/pathways (Para maiores 

informações sobre o TFT em Português, acesse www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Nove 

 

Aliviando Dores Físicas 
 

Milhões de pessoas sofrem constantemente com dores físicas. Não importa se o 

problema é dor nas costas, dores nas articulações, dor de cabeça, bursite, 

velhos machucados ligados a esportes ou serviço militar, dor nos seios da face 

ou de qualquer outro tipo. A dor física constante as impede de levar uma vida 

normal e, pior, tira o seu bom humor e, às vezes, até o seu desejo de viver. 

 

Infelizmente, muitos pacientes com dores se voltam a remédios para dor ou 

cirurgias experimentais, com frequência, sem apresentar melhora. 

 

Como uma alternativa a essas opções desmoralizantes (e arriscadas), o TFT 

provou ser extraordinariamente eficaz para a dor física. O mais importante, o 

TFT não faz mal. 

 

Mesmo a dor resultante de ferimentos sofridos anos antes pode ser tratada com 

o Thought Field Therapy. E, nas próximas páginas, você vai ler também a 

respeito de dores que não têm nenhuma causa médica, mas que, ao invés 

disso, são causadas por emoções e sentimentos mal resolvidos que estão 

ligados aos caminhos de energia do corpo. Vamos dar uma olhada. 

 

 

    Ter Tempo É um Luxo 
 

Nos atendimentos do dia-a-dia, oferecer ao paciente uma hora de psicoterapia 

ou outras terapias que ajudam a aliviar a dor é um luxo inexistente. Passar 

quinze minutos ou menos com um paciente é o mais comum. 

 

Mesmo “terapias de poder” como EMDR21 e hipnoterapia exigem mais tempo 

para ser empregadas em uma sessão. Quando tanto o tempo quanto o local 

de atendimento são limitados – como em um consultório movimentado – o TFT 

se torna especialmente atraente, dado os poucos minutos que ele exige de 

tratamento e a rápida eficácia que ele demonstra em trazer resultados. 

 

Ao trabalhar com pacientes com dor em um consultório que está sempre cheio, 

eu descobri que o TFT é facilmente adaptável a essa configuração limitada de 

tempo e espaço. Aqui, um psicólogo precisa trabalhar rapidamente ou não 
                                                           
21 EMDR é Dessensibilização e Reprocessamento com Movimentos Oculares – uma forma de 
psicoterapia que foi desenvolvida para resolver sintomas de stress pós-traumático ao 
reprocessar memórias perturbadoras 
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trabalhar. Eu descobri que o TFT pode ser integrado a outros tratamentos para 

criar uma combinação de tratamentos poderosos – como a próxima história vai 

mostrar. 

 

A “senhora A” era uma mulher de vinte nove anos com dois filhos que sofria 

constantemente com lesões no pescoço e nas costas resultantes de um 

acidente de carro. Ela havia feito fisioterapia por seis semanas desde o 

acidente, mas nem o seu fisioterapeuta nem o seu médico conseguiam fazê-la 

cumprir um programa de fisioterapia mais ativo. A intenção deles era introduzir 

gradualmente uma rotina de exercícios leve, massagem e manipulações leves 

para melhorar o movimento e a postura. O seu fisioterapeuta especulava que 

ela poderia ter sofrido algum trauma psicológico no passado devido a sua 

hipersensibilidade a ser tocada e sua marcante rigidez e encurtamento 

musculares. A sua dor era claramente desproporcional ao nosso diagnóstico. 

 

O meu diagnóstico inicial revelou ainda problemas devido ao que ela chamou de 

dores intensas ao longo do seu pescoço, ombros e costas. Ela estava rígida 

também porque evitava todo tipo de movimento com medo de se machucar de 

novo. 

 

A dor era tolerável, mas ela evitava se mover, ela disse. 

 

Em seus piores momentos, ela avaliou sua dor como “10” em uma escala de 0 a 

10. Além disso, ela começou a sentir dormência e “pontadas” em seus braços e 

pernas. E ela ainda fez comentários como “Eu estou me sentindo velha”, “Eu 

não posso mais fazer nada” e até mesmo “Eu acho que vou morrer”. 

 

Quando nós começamos nossa sessão de TFT, eu pedi que ela observasse a 

natureza e qualidade da sua sensação de dor e que depois a descrevesse 

para mim. Eu pedi que ela focasse no ponto de maior intensidade da dor. 

Então, eu pedi que ela reparasse no que estava acontecendo emocionalmente 

quando ela se concentrava na dor. 

 

Quando ela se concentrou, eu lhe mostrei cada passo da sequência de TFT 

para dor. Então, pedi que ela fizesse o tapping em si mesma. Primeiro ela 

fez tapping no ponto da clavícula esquerdo cerca de 30 vezes e disse que a 

dor havia diminuído para 6,5. Ao fazer tapping no ponto gama nas costas da 

mão esquerda, a dor diminuiu para 5,5. Quando eu pedi que fizesse tapping de 

novo após repetir a frase “Eu me aceito profundamente, mesmo que eu ainda 

sinta alguma dor” – ela foi capaz de diminuir a dor para 4. 

 

Até aí, tudo bem. Infelizmente, nesse momento, ela começou a questionar se o 

tratamento funcionaria em longo prazo, dizendo “Eu posso conseguir algum 
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alívio agora se eu ficar parada, mas não vou conseguir ficar assim quando eu 

começara a me movimentar de novo”. 

Eu perguntei o quanto ela acreditava nisso e o quanto isso a incomodava. Ela 

respondeu que isso a perturbava muito – pelo menos um “8” na escala SUD de 

0 a 10 (unidades subjetivas de stress). 

 

Ao pedir que ela pensasse na dor que sentia ao se mover, eu rapidamente fiz o 

tapping da sequência de fobia, o que fez o seu SUD cair para 1,5. Focando em 

seguida no acidente em si, eu usei as sequências de TFT para trauma e raiva. 

Então eu a fiz se visualizar andando por sua casa enquanto cuidava de seu filho 

de dois anos ou fazia trabalhos domésticos leves (que era o momento em que 

ela disse que sentia mais dores). 

 

Nós fizemos as sequências de tapping para dor, fobias, trauma e raiva. Por 

último, nós voltamos a tratar sua dor atual e fizemos tapping de novo, 

reduzindo a dor para um “2”. Quando o seu fisioterapeuta me contou nas 

semanas seguintes que ela estava frequentando a fisioterapia com mais 

frequência e que estava começando a fazer exercícios mais avançados, ele me 

perguntou “O que você fez com ela?” 

 

“TFT”, eu respondi, “TFT”.   

  

- Bruce N. Eimer, PhD, ABPP, Psicólogo 

 

*** 

 

Até mesmo a dor que resulta de lesões sofridas anos antes pode ser tratada 

com o TFT. E enquanto a maioria de nós nunca praticou esportes na faculdade 

– com todas as suas lesões repetitivas – a nossa dor pode, às vezes, persistir 

com a mesma intensidade. 

 

Na próxima história relataremos sobre um jogador de futebol americano 

universitário que com apenas três sessões de TFT conseguiu aliviar a dor e 

melhorar a amplitude de seu movimento. 

 

 

 A Vida Após a Faculdade 
 

Um dos meus pacientes é um ex-jogador de futebol americano universitário 

que sofria de dor no pescoço intensa com mobilidade reduzida para virar o 

pescoço para os lados. Isso era consequência da grande quantidade de roubos 

de bola e bloqueios ao longo dos muitos anos em que participou de 

competições. 
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Eu usei a sequência padrão de TFT para dores físicas após testá-lo para 

reversão psicológica. Após apenas três procedimentos de tratamento, a dor 

no seu pescoço havia desaparecido completamente. Além disso, ele também 

havia recuperado completamente a mobilidade para virar sua cabeça. Eu fiquei 

impressionado com esses resultados. 

 

Eu tenho monitorado o estado de seu pescoço pelos dois últimos meses, e, até 

agora, ele está aproveitando ao máximo os benefícios do TFT. Eu não 

precisei repetir os algoritmos para este problema desde o tratamento inicial.   

 

 

 

- Shad Meshaw, MSW, LCSW, CTS 

 

*** 

 

Independentemente do tipo de ferimento original – e até mesmo apesar da 

intensidade da dor resultante – o TFT pode trazer alívio. 

 

Na próxima história, um padre católico da Uganda conta sobre a eficiência do 

TFT no tratamento de vítimas desta região marcada por guerras. Após sofrer 

abusos físicos, sofrer ataques de rebeldes, testemunhar a mortes de colegas do 

seminário e sofrer os efeitos de doenças nativas, os padres, freiras e 

paroquianos ugandenses usa o TFT para reduzir rapidamente a dor e os efeitos 

posteriores ao trauma. 

 

 

    Uma carta vinda de Uganda 
 

Tem havido muitas curas em Uganda feitas pela equipe de voluntários de TFT. 

Quase todos que participaram do treinamento inicial da equipe de religiosos 

se curaram apenas durante as demonstrações das sequências de TFT.  

 

Muitas pessoas que sentiam dores se curaram – e eles atestaram isso, cristãos, 

freiras e padres. Um padre se curou das dores no ombro e outro das dores na 

perna. Aqueles padres e irmãs que foram traumatizados pelos rebeldes entre 

1996 e 2001 – e mais especificamente pelo ataque ao seminário em 1997 

quando 20 seminaristas foram sequestrados e 14 deles mortos – foram 

curados do trauma durante o treinamento. 
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Alguns paroquianos foram curados através do tratamento22 com o substituto. 

Muitos daqueles que haviam sido treinados como terapeutas relataram muitas 

curas para as pessoas que eles trataram – com dores nas articulações e outras 

dores. Eu vi com meus próprios olhos um homem se curar de sintomas graves 

de malária no hospital Kilembe. Eu fui usado como substituto e o homem – que 

não podia ficar em pé ou andar com firmeza – começou a fazer tudo sozinho 

com muita energia. 

 

Eu sou muito grato a vocês por nos mandarem os instrutores de TFT. Em 

Uganda, o TFT foi bem-sucedido com cerca de 98% das vítimas. Melhor ainda, 

em todos os casos de trauma, o tratamento de TFT foi 100% bem-sucedido. Eu 

também fiz o treinamento completo em TFT após os cursos de atualização em 

Uganda – e pude ajudar muitas pessoas a se curarem como resultado disso. Eu 

estou realmente muito feliz, as pessoas estão felizes, até o bispo está feliz. Ele 

mesmo participou do treinamento e curou o trauma de um de seus padres – 

reduzindo o trauma de 10 para 0. 

 

Tem sido ótimo ver tantas curas imediatas em tão pouco tempo. Nós somos 

muito gratos por sua gentileza e apoio – e por nos mandar uma equipe tão boa. 

Eles fizeram um ótimo trabalho, estavam muito comprometidos e foram muito 

responsáveis e sabiam o que estavam fazendo. Eles até foram capazes de ser 

mais claros para as pessoas daqui sobre a sua abordagem de treinamento. Eu 

sei que o TFT vai florescer na Uganda. 

 

- Padre Peter Mubunga Basaliza 

 

*** 

 

A maior parte dos terapeutas sabe que o trauma de um acidente, ferimento ou 

incidente, com frequência, causa dores somatoformes – dor que não é causada 

por danos do tecido, inflamação ou qualquer outra condição médica, mas por 

emoções traumáticas que persistem após o trauma. 

 

Nesta próxima história, uma paciente começa a sofrer dores artríticas intensas 

mais de um ano após seus ferimentos físicos terem sido curados. 

Curiosamente, o seu médico naturopata – que havia sido bem-sucedido em 

tratar a dor artrítica com um protocolo singular que ele havia desenvolvido – 

fica maravilhado com a velocidade com que o TFT não apenas alivia a dor 

artrítica, mas também alivia o trauma associado, o que ele não havia 

conseguido fazer. 

                                                           
22 O tratamento com o substituto se refere a técnica de TFT de tocar o paciente – ou segurá-los, 
no caso de crianças pequenas – e fazer a sequência de tapping em seu próprio corpo. Ou o 
terapeuta pode fazer a sequência em você enquanto você toca ou segura alguém que está 
doente e se beneficiará do TFT. 
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     Aliviando o Trauma que Causa Dores Atrasadas 
    

Em minha experiência, o começo dos sintomas de artrite pode, em geral, ser 

rastreado a algum evento traumático que ocorreu no passado. A artrite de um 

indivíduo pode começar a qualquer momento entre um ano e meio e dois anos 

após a ocorrência do trauma. Eu vi isso acontecer ao longo de todo o meu 

treinamento em naturopatia e nos anos subsequentes em meu consultório. 

 

Normalmente, eu uso a intervenção naturopática padrão para o tratamento da 

artrite e para a eliminação da inflamação das articulações e das dores. Isso 

inclui modificação da dieta, suplementos nutricionais, descanso, hidroterapia e 

exposição à luz do sol, ar fresco e exercícios leves. Também é importante no 

aconselhamento naturopático o desenvolvimento de uma atitude mental 

adequada. Nesta última parte do aconselhamento, eu sempre fui um pouco 

fraco. Eu instruía meus clientes a substituir pensamentos negativos por 

pensamentos positivos e os encorajava a não ficar remoendo os traumas do 

passado. Estas estratégias eram, no mínimo, ineficientes. 

 

Antes de aprender o TFT, quando eu trabalhava com um cliente de artrite, eu 

podia eliminar completamente a maior parte da dor entre seis meses e dois 

anos, dependendo da gravidade de seu estado e o quanto uma pessoa era 

diligente ao seguir o programa holístico de saúde e nutrição que eu havia 

desenvolvido. 

 

Quanto a ajudar a aliviar a experiência traumática que havia causado o começo 

da artrite, honestamente, eu estava perdido. 

 

Felizmente, com o TFT, eu agora sou capaz de aliviar a dor e ajudar a eliminar 

os dolorosos efeitos posteriores de experiências traumáticas passadas de forma 

rápida e fácil. 

 

Um exemplo é “Pauline”, uma cliente que, aos 35 anos, desenvolveu 

sintomas de artrite (inclusive dor e movimentos limitados) em seu pescoço e 

coluna cervical como resultado de um acidente de carro. Ela estava dirigindo 

quando derrapou no gelo, perdeu o controle e bateu– ferindo uma criança 

pequena que estava no outro carro (felizmente, não foi grave). 

 

Pauline recebeu tratamento na cena do acidente com os procedimentos de 

emergência padrão, como imobilização com um colar cervical e prancha longa 

para prevenir outras lesões. Após a hospitalização e reabilitação, ela não sofria 

mais dores e conseguia se movimentar e andar normalmente. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/


188 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

Um ano após o acidente, no entanto, ela começou a sentir dores e a ter seus 

movimentos limitados em seu pescoço e coluna cervical novamente – as 

áreas do corpo que haviam sido consideradas “curadas” anteriormente. Estes 

sintomas pioraram como o passar do tempo o que fizeram com que ela 

procurasse um médico. Raios x e avaliações médicas não revelaram nenhuma 

causa para a dor que ela estava sentindo. 

 

Enquanto entrevistava a Pauline com relação a seu problema atual, eu 

descobri que ela havia se envolvido em um acidente e que se sentia culpada 

pela causa desse acidente que havia machucado uma menina, mesmo sabendo 

que a criança não havia se machucado nem crítica nem permanentemente. 

 

Antes de conhecer o TFT, o meu “tratamento” dessa paciente teria focado nos 

aspectos físicos de seu problema (dor no pescoço e dificuldade de se 

movimentar) usando os componentes da Naturopatia Tradicional. Embora isso 

ajudasse a amenizar o problema (provavelmente) após muitos meses, meu 

nível de treinamento na época teria tornado impossível lidar com o trauma 

psicológico e culpa sem recorrer a outro terapeuta. 

 

Com o treinamento em TFT, eu fui capaz de lidar com os problemas do trauma 

e culpa que eu não teria conseguido tratar anteriormente. 

 

Quando eu pedi que pensasse no acidente, o seu nível SUD se tornou “10” 

imediatamente e ela começou a chorar. Após acalmá-la, eu fiz o diagnóstico de 

uma sequência única de TFT para ela e, ao usá-la, o seu desconforto caiu de 

“10” para um “2” após apenas uma rodada. O rolar dos olhos do chão até o teto 

a trouxe até o “1”. 

 

Ela ficou impressionada! 

 

Mas o que me impressionou foi que a suas dores crônicas e imobilização (que 

sempre variaram entre “8” e “10” na escala SUD) imediatamente caíram para 

um “6” sem que nenhum outro tratamento fosse feito. 

 

Por último, eu tratei o seu sentimento de culpa por provocar o acidente e esse 

incômodo foi facilmente reduzido. O seu progresso tem sido consistente pelos 

últimos seis meses e, graças ao TFT, ela está livre das dores, da culpa e 

levando uma vida, em geral, feliz e produtiva. 

 

Os Naturopatas Tradicionais são terapeutas que ajudam as pessoas a se 

ajudarem a prevenir envelhecimento precoce, restaurar a saúde e prevenir 

doenças usando estratégias que não dependam de drogas ou cirurgias (exceto 

nos casos mais extremos). 
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Usando os métodos tradicionais, eu me acostumei a ver benefícios positivos de 

saúde ocorrerem com meus pacientes apenas após alguns meses ou até 

mesmo anos de esforço. Felizmente, com o TFT, os meses foram reduzidos 

literalmente a minutos. Meus pacientes e eu estamos muito felizes com o TFT!    

 

 

 

- Robert S. Harris 

 

*** 

 

Sempre que fazemos palestras para ensinar as sequências de tapping para 

pessoas comuns, nós usamos uma boneca para mostrar o poder da energia 

compartilhada entre duas ou mais pessoas. A boneca, feita para cantar sempre 

que uma criança toca o disco de metal preso nas mãos de tecido, demonstra 

claramente que a energia elétrica (e, portanto, curativa) flui de uma pessoa para 

outra quando elas se tocam. Quando os participantes da palestra formam um 

círculo e dão as mãos, a última pessoa segura a mão da boneca – fazendo 

com que ela cante, mostrando que a energia está fluindo em volta do círculo. 

 

Assim como a energia pode passar diretamente através de um grupo de 

pessoas nesta demonstração, ela também pode passar através de um grupo de 

pessoas que estejam todas focadas energeticamente em fazer tapping para um 

propósito específico. 

 

Nós nos lembramos do estudo em que 4 mil pessoas meditaram e também 

focaram durante 53 dias em diminuir o crime em Washington, DC – a “capital de 

com mais assassinatos registrados dos Estados Unidos”. Milagrosamente, o 

número de crimes violentos foi reduzido em mais de 23% - um fenômeno que as 

autoridades disseram que era tão raro que poderia acontecer apenas durante as 

mais fortes tempestades de inverno, quando os criminosos estivessem fora das 

ruas. 

 

O estudo demonstra que a energia também pode ser passada através do 

pensamento de uma pessoa para a outra.  

 

Em um outro estudo, a autora Lynne McTaggart em seu livro, O Experimento da 

Intenção, documenta tanto a transferência de energia quanto a transferência de 

intenção. Nós demonstramos isso através do tapping em grupo – uma técnica 

que nós vamos descobrir na próxima história. 
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     Tapping em Grupo Gera Resultados Melhores 
 

Imagine dormir apenas três horas por noite por causa da dor – ou sofrer de 

depressão que limita o seu trabalho, afeta o seu casamento e impacta o seu 

funcionamento social e recreativo. Imagine viver com dores desde o topo de sua 

cabeça até os dedos do pé – com as dores mais intensas em sua cabeça, 

abdome, garganta, braços e pernas. Assim era a vida de minha paciente, 

“Nancy”. 

 

Vítima por mais de uma década de dor incurável resultante de um procedimento 

médico que deu errado, Nancy avaliava sua dor com um “10” na escala SUD 

(unidade subjetiva de stress). Além disso, ela também tinha o trauma de um 

acidente de carro que havia acontecido 20 anos atrás – o que havia resultado 

em coma e lesão cerebral. 

 

Ela estava obviamente sofrendo de Síndrome de Stress Pós-Traumático. E, ao 

longo dos anos, ela também foi diagnosticada com Síndrome de Dor Complexa 

Regional (SDCP), lesão cerebral traumática e neuropatia periférica sensorial23. 

Avaliações médicas diagnosticaram uma leve degeneração e inchaço dos 

discos espinhais assim como inúmeros cistos no fígado. 

 

É claro, ela havia tentado de tudo para aliviar a dor. De bloqueadores 

anestésicos a injeções de esteróides, calor, gelo, acupuntura, massagem, 

fisioterapia, yoga, meditação, visualização, exercícios de relaxamento, 

alongamento, ultrassom, aquaterapia, tração, descompressão, injeções nos 

pontos de gatilho da dor, rezas e hipnoses. O seu armário de remédios era 

repleto de remédios controlados – Oxycontin, Tegretol, Neurontin, Cymbalta, 

Lyrica, Provigil, Keppra, Fentanil, Metadona, Fenergan, Zolpiden e Actiq. Ela 

estava tomando opióides, antidepressivos, antiinflamatórios e remédios para 

dormir. 

 

Ela reagiu mal a muitos destes remédios – teve inclusive reações a remédios de 

sulfa, triptanos, celebrex, PCN, Stadol, Vioxx, Zomig, Vicodin, Tylenol com 

codeína e Bextra. 

 

Ela disse que sofria de vertigens. Ela tinha dificuldade de engolir. Ela com 

frequência tinha dificuldade para respirar e sentia um aperto no peito. Além 

disso, também sofria de problemas gastrointestinais, constipação, problemas 

urinários, intolerância ao frio, dificuldade de concentração, irritabilidade, 

dificuldades de memória, humor instável, problemas para dormir e suores 

                                                           
23 Um problema muito doloroso caracterizado por queimação, formigamento, ou dores nos dedos 
ou nas solas dos pés que se espalham para os tornozelos, joelhos e às vezes, para as mãos e 
dedos. 
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noturnos – e é fácil de entender porque esta cliente experimentava “dias” em 

que ela não conseguia fazer nada. 

 

O pior era que ela não tinha resultado perceptível com nenhuma dessas 

intervenções e tratamentos. 

O seu primeiro alívio substancial foi com o TFT, quando, para sua surpresa, ela 

saiu de 10 para 7 na escala SUD com as sequências para trauma, dor, raiva, 

frustração e stress. Ela fez tratamentos de TFT em casa para administrar a dor, 

mas ela contou que tinha resultados ainda mais profundos com o tapping em 

meu consultório – caindo para “4” na escala SUD. 

 

Este efeito de fazer tapping junto com a Nancy me fez ter uma ideia. 

 

Eu me lembrei de uma técnica de TFT que a nossa equipe de terapeutas 

voluntários havia desenvolvido ao tratar os casos mais graves de sobreviventes 

do genocídio em Ruanda em 2008. Nós aumentamos o poder do TFT ao ter 

outros terapeutas fazendo tapping junto com o terapeuta que estava aplicando 

o tratamento. Nós descobrimos esta técnica por acidente quando os 

terapeutas ruandenses recém-formados começaram a fazer tapping 

espontaneamente após terminar os tratamentos de TFT nos quais eles estavam 

trabalhando. Eles simplesmente andavam pela sala oferecendo assistência e 

apoio aqueles que ainda estavam trabalhando. 

 

Eu compartilhei essa história com a Nancy e seu marido que havia perguntado o 

que mais poderia ser feito para melhorar seus resultados – já que, a esta 

altura, eles haviam parado de procurar por alternativas, porque novas 

intervenções médicas ou não faziam nada para aliviar a sua dor ou piorava ou 

agravava seus sintomas. 

 

A princípio, nós decidimos que o seu marido se juntaria a ela para fazer as 

sequências de TFT – no entanto, nós rapidamente recrutamos outros 

terapeutas de TFT que estavam dispostos a ajudar neste teste de aumento dos 

efeitos do TFT por apoio do grupo. Quatro terapeutas de TFT se voluntariaram e 

nós nos encontramos para um teste em grupo de TFT. 

 

Quando Nancy, seu marido, eu e os outros quatro praticantes de TFT sentamos 

em círculo e começamos a fazer tapping em nós mesmos, nós testemunhamos 

a Nancy passar por uma profunda mudança. A cor de seu rosto mudou e sua 

postura também. Ela falou sobre uma “onda de liberação” e lágrimas escorreram 

por seu rosto. Ela, em geral, não é uma pessoa muito emotiva e ela e seu 

marido disseram o quanto era incomum para ela sentir e expressar emoções 

tão fortes. 
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Ela disse, sem acreditar, que o seu SUD havia caído para 2, o que ela não 

imaginava que seria possível. Ela contou que sentiu uma mistura de 

energias por todo o seu corpo. Ela disse que foi a melhor sensação que ela já 

sentiu e, mais, que ela não se sentia tão bem ou feliz em uma década. Os 

efeitos duraram por uma hora e seu nível de dor permaneceu em 4-5 até o 

meio do dia seguinte. Curiosamente, ela também contou que não teve um “dia 

morto” desde a intervenção do grupo. Em uma sessão de retorno em grupo, a 

sua dor original chegou a 0. O TFT a ajudou a lidar melhor com a dor e permitiu 

que ela funcionasse com mais eficácia. 

 

Para aumentar ainda mais seu sucesso, Nancy montou uma equipe virtual 

em casa com seus parentes que moram em outro estado, seu marido e ela 

faziam vídeos através do Skype. Nancy conta que ela conseguiu resultados 

melhores e mais duradouros em grupo. Outros membros de sua equipe virtual 

também relataram que se sentem mais relaxados e que estão dormindo melhor! 

 

 

 

- Caroline E. Sakai, PhD 

 

*** 

 

Como criadores do TFT, nós estamos constantemente melhorando e 

aperfeiçoando os protocolos de TFT para trazer alívio mais rápido e eficaz. Não 

é surpresa que, com um histórico de 30 anos de cura e principalmente alívio de 

dores, o TFT tenha chamado atenção de profissionais da medicina tradicional – 

muitos dos quais já se beneficiaram de tratamentos com o TFT. 

 

O caso da nossa próxima história não é exceção. De fato, a enfermeira que 

aparece nas próximas páginas havia tentado todos os procedimentos e terapias 

tradicionais recomendados para dor (inclusive alguns remédios), ainda assim, 

nada funcionou até que uma amiga passou alguns minutos tratando-a com o 

TFT. 

 

 

Enfermeira Forense Soluciona Dor que Não Ia 

Embora 
 

“Quando nós entramos correndo no lobby do hotel tremendo por causa do vento 

congelaste de uma noite fria de Denver, minha amiga e eu olhamos uma para 

a outra e rimos – lembrando do dia maravilhoso que tivemos. 
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Nós nos apresentaríamos juntas em uma conferência e, após visitar 

rapidamente uma recepção para os palestrantes da conferência, demos 

continuidade aos acontecimentos da manhã com uma tarde relaxante com 

vinho, massagens, chá e amizade. 

 

Eu sou uma psicóloga e terapeuta de TFT em Los Angeles e minha amiga 

é uma enfermeira forense com mais de 20 anos de atuação. 

Quando nós tiramos nossos casacos, ela suspirou e disse: “Este frio faz 

aquela dor em meu braço doer ainda mais”. 

 

Sem nunca tê-la ouvido falar de nenhuma dor, eu perguntei, “Que dor?” 

 

E com essa pergunta inocente começou um dos tratamentos mais 

extraordinários da minha carreira. 

 

Minha amiga havia tolerado silenciosamente uma dor crônica de intensidade 

moderada a forte por quase 10 anos. Enquanto estudava para tirar seu 

certificado em Advanced Cardiac Life Support como enfermeira, ela fez uma 

pausa e jogou seus braços no ar. Quando a cadeira inesperadamente caiu para 

trás, ela, instintivamente, estendeu seu braço direito para amortecer a queda.  

 

Dolorosamente, o seu ombro foi deslocado e depois colocado de volta no lugar 

mandando uma sensação imediata de dor “elétrica” ao longo de seu braço. Ela 

disse que isso fez sua mão inchar e todo o seu braço zumbir – do seu plexo 

braquial até seu cotovelo e depois até a palma da mão. 

 

Por 10 anos, aquela sensação de eletricidade percorrendo seu braço esteve 

presente e nunca desapareceu. 

 

Após duas cirurgias, nove anos de fisioterapia, uma visita a um especialista fora 

do estado, oito anos de acupuntura, nove anos de pilates e sete anos de 

massagem – e ainda tratamento contínuo para dor em casa feito de Oxycontin, 

Vicodin, Flexeril, gel para dores, gelo, calor e mais massagens do que ela 

poderia contar minha amiga ainda vivia todos os dias com a mesma dor elétrica 

aguda percorrendo o seu braço. 

 

“Eu gostaria de tentar uma coisa com você para essa dor”, eu disse. 

E mesmo concordando com o que eu sugeri, ela me disse depois que pensou 

que a dor não responderia a nada – considerando tudo o que ela já havia 

tentado. 
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Ainda assim, desesperada por qualquer coisa que melhorasse seu problema, 

ela observou cuidadosamente enquanto eu demonstrava a sequência de TFT 

para alívio da dor. 

 

Sua dor física era quase insuportável – um “8” na escala SUD por causa do 

tempo frio, ela disse. Fazendo tapping em si mesma na parte de trás de sua 

mão e no ponto da clavícula sem esperar ou pensar que o TFT fosse funcionar, 

minha amiga, inesperadamente, me disse: “Uau, eu estava enganada”. 

 

A dor em seu braço havia desaparecido! 

 

Em poucos minutos, ela não tinha mais aquela dor constante em sua mão, 

cotovelo e ombro. Sua mão não parecia mais desajeitada e inchada. Seus 

dedos, mesmo que ainda um pouco inchados, começaram a aparentar a 

mesma cor que a sua outra mão. E embora ela ainda antecipasse sentir dor 

quando levantasse o braço ou colocasse sua mão em água fria, levantar o seu 

braço de fato e mergulhar sua mão na água não causou nenhuma dor. Ela 

realmente podia levantar o seu braço! 

 

Mesmo dias depois, a dor não havia voltado. E isso aconteceu com um 

tratamento de TFT de cinco minutos. Além disso, ela usou o TFT para aliviar 

outros problemas menos graves do que as fortes dores da mão. Ela me 

escreveu mais tarde para contar que ela estava trabalhando em diminuir sua 

pressão sanguínea e, que, usando o tapping, ela se tratou para dor e artrite em 

seus dedos dos pés. Ela contou que curou até mesmo o zumbido em seu 

ouvido. 

 

Embora ela ainda não saiba exatamente como o TFT funciona, ela está 

convencida de que o TFT funciona. Ela escreveu: “Eu não sei como ou por 

que, mas funciona. Ele simplesmente funciona”.   

 

 

- Nora J. Baladerian, PhD 

 

**** 

 

A beleza do TFT é a rapidez com que ele alivia a dor. Uma única sequência 

para dor, leva apenas alguns minutos. A próxima história é sobre uma mulher 

que sofreu uma dor inesperada que a impediu de ir a um casamento, 

contaremos como o TFT ajudou. 
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Como o TFT Impediu um Desastre no Dia do 

Casamento 
 

Eu fui a um casamento fora da cidade em Atlanta e, na festa de coquetéis, eu 

percebi que uma amiga querida – que eu sabia que havia vindo de fora para 

o casamento – não estava presente. Quando eu perguntei por ela, me disseram 

que a dor da sua recente lesão no quadril estava tão “fora de controle” que a 

havia confinado na cama, então ela não poderia ir ao coquetel ou ao jantar 

daquela noite. Quando eu fui ao seu quarto para fazer uma visita e ver o que 

eu poderia fazer por ela, “Eileen” estava deitada na cama com um sorriso 

forçado e com a respiração curta. 

 

Ela me disse que o remédio para dor que ela estava tomando não estava 

ajudando, mas que ela não queria seguir o caminho dos remédios com 

prescrição. Ela sabia que eu tinha treinamento em EFT, então ela me perguntou 

a respeito. Eu, então, contei sobre o TFT e como eu achava que havia 

aprendido algumas lições muito valiosas que poderiam ajudá-la. 

 

Ela ficou bem feliz por tentar qualquer coisa àquela altura. O seu SUD estava 

em “10” para a dor. Eu usei a sequência de TFT para o trauma primeiro porque 

ela estava muito aborrecida e infeliz por sua lesão. Na verdade, o seu nível de 

aborrecimento era o mesmo da dor – também um “10”. Ela é uma instrutora de 

musculação e professora de yoga que levou seu novo treinamento avançado ao 

extremo e rompeu a cartilagem do quadril. Com a sequência de trauma, o seu 

SUD caiu para 8 e depois para 5. 

 

Ela também me contou que estava muito envergonhada por isso ter 

acontecido com ela e que ela deveria ter evitado. Usar a sequência para 

vergonha funcionou – trouxe o seu aborrecimento para “1”. 

 

Finalmente pronta para lidar com sua dor, eu fiz a sequência de tratamento de 

TFT, o que fez a sua dor baixar para “7”. Após outra rodada, ela caiu para “5”. 

Eu a tratei para reversão psicológica e repeti a sequência para dor – desta vez, 

pedindo para ela focar no tamanho da dor e, também, e pedi para ela descrever 

se a dor era aguda ou não. O seu SUD caiu para um “1”. 

 

A esta altura, meu marido já estava me ligando para dizer que os convidados já 

estavam sentando para jantar então, eu precisava descer para o salão. Quinze 

minutos depois, minha amiga se juntou a nós dizendo “esse tal de TFT funciona 

mesmo!” 

 

- Marysue Hansell 
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*** 

 

Muitos terapeutas de TFT combinam as técnicas de tapping e procedimentos de 

diagnóstico com outros métodos que eles usam em seu trabalho atual. Na 

próxima história, de uma Reflexologista Clínica, a terapeuta enxerga a ligação 

entre o TFT para o tratamento para dores e suas próprias técnicas. 

 

 

    A Reflexologia e o TFT 
 

Eu trabalho como reflexologista24 há nove anos, o que envolve usar técnicas 

avançadas e ajustar cada tratamento às necessidades atuais do paciente. Isto 

também significa que eu estou aberta a novos métodos. 

 

A primeira vez que eu ouvi falar em TFT, foi quando eu fui convidada a um 

curso chamado Introdução ao TFT apresentado por Roger e Joanne Callahan. 

Após ler mais a respeito, eu decidi participar do curso, porque eu havia visto um 

cinesiologista usar técnicas de tapping e eu sabia que ele estava obtendo 

resultados. 

 

Eu fiquei fascinada com o que eu vi nesse curso e comecei a experimentar um 

pouco com as sequências. Eu também conheci uma mulher que pratica 

Reflexologia e TFT que me disse que havia tido resultados excelentes ao 

seguir os tratamentos de Reflexologia com o TFT. Isto me fez pensar a respeito 

do relacionamento que pode haver entre o TFT e a Reflexologia. 

 

Eu comecei a oferecer tratamentos de Reflexologia com TFT, começando com 

meus pacientes mais antigos de Reflexologia. Uma de minhas pacientes estava 

sentindo uma dor inexplicável em sua coxa. Eu me lembrei do meu treinamento, 

em que disseram que nós poderíamos fazer tapping diretamente em áreas com 

problemas para tirar a reversão psicológica24 e eu me perguntei se isso 

funcionaria através do ponto correspondente de reflexologia. Durante a consulta 

seguinte, eu fiz tapping para a reversão enquanto tocava o ponto associado à 

coxa – sua área com problema. 

 

Ela me disse mais tarde que quando eu “sacudi seu pé”, ela teve um momento 

de náusea, e após a dor diminuiu consideravelmente. 
                                                           
24 Um reflexologista trabalha para aliviar a dor ao massagear pontos de pressão predefinidos no 
pé e mãos para estimular os órgãos e glândulas do corpo através do sistema nervoso. 
**Reversão Psicológica (ou PR) é um bloqueio ou  inversão  do  fluxo  de  energia  nos  
caminhos  de  energia  do  seu  corpo.  Ela  impede  que  todos  os  tipos  de tratamento 
funcionem tão bem quanto funcionariam. A RP pode ser facilmente eliminada ao fazer tapping 
na borda exterior da sua mão antes de fazer qualquer sequência de tratamento para sua doença 
ou problema. Os praticantes de TFT sempre fazem testes para RP antes de qualquer tratamento 
de TFT 
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Já se passaram meses desde aquele tratamento e a dor desapareceu 

completamente, com a exceção de um leve incômodo que ela sente quando 

fica em pé por muito tempo – e isso foi obtido sem nenhum tratamento 

adicional e sem tomar os remédios que eu havia sugerido. Tudo o que ela faz é 

o tapping padrão ao longo do dia para eliminar pequenos incômodos. 

 

Outra paciente tinha problemas no seu pescoço há muito tempo, o que 

eventualmente evoluiu para espasmos musculares. Eu tratei o problema com 

Reflexologia, mas recomendei que ela fizesse tapping todos os dias nos pontos 

correspondentes ao pescoço – e até agora ela já melhorou muito. 

 

 

- Rita New, MBRCP 

**** 

 

É claro, que embora seja recomendado que você trabalhe com um terapeuta de 

TFT para aliviar a dor, a verdade é que nem sempre é necessário. Nesta última 

história sobre como usar o TFT para aliviar a dor, um australiano que estava 

simplesmente participando de um seminário, encontra alívio ao ler o livro 

Tapping the Healer Within (o livro original do Roger sobre o TFT) e aplicar em si 

mesmo a sequência de tapping para a dor. 

 

 

     Três Minutos + um Livro = Alívio da Dor 
 

“Ao final do primeiro dia de um curso de TFT em Perth, Oeste da Austrália, eu 

conseguia me identificar com todos os traumas com os quais as pessoas 

estavam sofrendo. Além disso, eu também podia ver que o TFT estava 

funcionando naquele dia. 

 

Sentado no meu quarto do hotel lendo o livro Tapping the Healer Within, eu 

lembrei que eu tinha perguntado ao instrutor do nosso workshop, Eugene 

Piccinotti, sobre as sequências de tapping para dor. 

 

Tendo me garantido que falaria sobre isso no dia seguinte, eu sentei na cama 

lendo o livro e descobri o procedimento para a dor. A razão pela qual eu queria 

saber isso era que eu sofria há muito tempo de dor nos dois pés devido a pé 

chato – e eu não conseguia alívio. Então, eu estudei o capítulo sobre alívio para 

dor com o TFT, e – fazendo a sequência como mostrado no livro – dentro de 

três minutos, eu saí da cama e andei pelo quarto do hotel.  

 

A dor no pé havia desaparecido. 
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Ela nunca mais voltou e agora eu jogo golfe e boliche sem sentir dor. Eu fiquei 

de pé diante da turma do workshop no dia seguinte e me emocionei quando 

contei minha experiência. Isso me fez realmente acreditar no TFT.     

 

 

- Robert K. Allen 

 

*** 

 

Como a história acima inegavelmente mostra, o TFT é simples e funciona 

quer o “paciente” seja treinado nas técnicas de tapping ou que nem mesmo 

acredite que elas funcionem. Como a próxima história mostra, ninguém é muito 

jovem para conseguir alívio para dor usando o TFT. 

 

 

 Até Mesmo Bebês Podem Superar a Dor com o        

TFT 
 

Recentemente, eu estava tratando uma paciente para parar de fumar. Ela 

trouxe sua neta de cinco meses, “Rebecca”, junto com ela ao meu consultório. 

Enquanto minha paciente estava ansiosa para começar o tratamento, a pobre 

Rebecca não estava. O bebê estava com os dentes nascendo e estava se 

sentindo muito desconfortável. Ela chorava, reclamava, fazia bagunça e estava 

muito infeliz. 

 

Seria cruel e inútil continuar nosso trabalho enquanto Rebecca sofresse. Eu 

considerei minhas opções de tratamento. “Reframing” estava fora de questão, 

assim como indução ao transe, reforço e empatia – tudo porque eu ainda não 

dominava a “linguagem dos bebês”. 

 

Eu pensei, no entanto, que o TFT poderia ser útil. Eu perguntei a minha 

paciente se eu poderia fazer a sequência de tapping para dor na Rebecca. 

Como ela já conhecia o TFT, ela imediatamente concordou. Os resultados foram 

impressionantes. 

 

Dentro de 30 segundos, a Rebecca progrediu de estar completamente infeliz a 

contente e nós pudemos prosseguir com o tratamento de sua avó (dando um 

auxílio de vez em quando a Rebecca). Este dia fiquei tão feliz, que ajudar a 

Rebecca poderia justificar o meu investimento em me tornar um terapeuta de 

TFT.  

 

- Mark Matloff, PhD 
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*** 

 

Os bebês são fáceis de trabalhar usando as sequências de tapping, porque 

quando eles se machucam, eles ficam totalmente focados na sua dor. O SUD é 

sempre “10” com um bebê. Nada no mundo e nenhum carinho, fala mansa ou 

adulação vai fazer a dor passar. Em alguns casos, pode ser aplicada a técnica 

do substituto, como outros casos mencionados neste livro, o TFT pode trazer 

alívio quase instantâneo para a dor da criança. 

 

 

Um Mau Humor Daqueles... 
 

O TFT ajudou tão rapidamente minha neta de 11 meses, que eliminei qualquer 

dúvida restante que eu pudesse ter sobre o TFT. Minha neta estava doente, e 

minha filha – que é professora – tinha uma reunião no dia seguinte que ela 

simplesmente não podia perder. Se sentindo desconfortável por levar minha 

neta doente para a creche, ela perguntou se eu poderia cuidar dela no dia 

seguinte. 

 

Quando elas chegaram na manhã seguinte, minha neta não estava tão doente 

quanto eu esperava. Ela estava meio mau humorada, mas as coisas estavam 

bem até cerca de 11:00 da manhã, quando ela apresentou febre e começou a 

chorar. O choro não era um choro normal, mas o tipo de choro que parte o seu 

coração e diz: Tudo está errado com o mundo e eu estou sofrendo. 

 

Após cerca de 25 minutos deste choro agonizante, eu estava começando a me 

sentir completamente inútil e ficando mais do que um pouco frustrado acerca do 

que fazer. Eu lembrei que o TFT havia sido usado em crianças pequenas e que 

eu poderia conseguir tentar fazer as sequências de tapping nela já que ela com 

certeza, ela estava focada onde ela estava sentindo dor. 

 

Eu comecei a fazer tapping no início da sobrancelha e ela não gostou muito. 

Então, eu bati no ponto abaixo do olho enquanto ela lutava comigo. Mas eu 

notei, quando fui fazer tapping no ponto da clavícula pela primeira vez, que ela 

começou a olhar para mim de um jeito estranho. Quando eu passei para os 

seus dedos, o seu choro diminuiu e então parou quando eu bati no ponto da 

clavícula de novo. Mas o que mais me surpreendeu, foi que ela estendeu seu 

dedinho para mim quando eu fui segurar a sua mão para terminar a sequência. 

 

Pelo resto do dia, tudo ficou ótimo. Logo que ela começava a fazer um pouco de 

estardalhaço, cerca de 10 segundos depois, o choro parava. Ele simplesmente 

se dissipava. 
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Foi ótimo isso ter acontecido. Minha mulher reparou em outra coisa que tem 

sido boa. Desde esse dia, sempre que minha filha e sua família vêm me 

visitar, minha neta parece pensar que o vovô é uma pessoa realmente especial 

e passa a maior parte do seu tempo comigo. O TFT é maravilhoso de muitas 

formas. 

 

- Robert Paige, LCSW 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Acabar Com Dores Físicas 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para eliminar dores físicas no nosso website: www.rogercallahan.com/pathways 

(Para maiores informações em Português, acesse www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Dez 

 

Eliminando a Depressão, Mal Auto-infligido e 

Pensamentos Suicidas 
 

Nosso mundo complicado cria mais depressão, tristeza e desespero do que a 

maior parte das pessoas imagina. A quantidade crescente de 

responsabilidades que nós enfrentamos perder alguém que amamos, ter nossa 

identidade destruída por causa de problemas na carreira ou perdas nos 

negócios – todas essas situações podem causar sentimentos de depressão e 

até mesmo pensamentos suicidas. Mais do que isso, podem mudar também a 

química do nosso cérebro devido a uma nutrição pobre, envelhecimento, 

desequilíbrios hormonais e outros fatores que podem causar depressão. 

 

Duas vezes mais frequente em mulheres do que em homens, a depressão 

pode levar a dificuldades de concentração, fadiga, a um afastamento da família 

e amigos e a perda de interesse em atividades que antes eram agradáveis. 

 

Nós usamos o TFT há quase três décadas para aliviar sentimentos de 

melancolia, falta de esperança e desespero. Mas embora o TFT possa aliviar 

os sentimentos sombrios e de maus presságios da depressão, nós 

recomendamos que você procurasse também os cuidados de um profissional 

de saúde mental se você estiver em depressão – mesmo que você escolha 

usar o TFT como parte do seu tratamento. Por que? 

 

Porque depressão é uma doença séria. Ela pode levar a um risco ainda maior 

de suicídio. Não se engane: pensamentos suicidas ou falar em tirar a própria 

vida são emergências médicas e psicológicas. 

 

Mas este alerta não é para preocupar você. Na verdade, as histórias de 

sucesso deste capítulo devem dar esperança e ajudar se você estiver 

sofrendo. Vamos dar uma olhada. 

 

 

   De Longe, a Doença Mais Comum 

 
Estudar em uma escola de medicina tradicional e, posteriormente praticar 

medicina alternativa, me levou por um fascinante caminho ao longo dos últimos 

38 anos. Eu conheci diversas terapias, filosofias, ideias e ainda uma 

quantidade infindável de informação nova. 
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Até recentemente, eu não conhecia o Thought Field Therapy. Então, eu passei 

três dias em um curso de TFT do nível Diagnóstico e o meu mundo médico 

mudou. 

 

Eu tratei cerca de 50 pacientes com o TFT – com sintomas que variam de 

depressão (que é de longe a doença mais comum) a fobias, stress, traumas 

graves e luto. Minhas experiências foram incríveis. 

 

Os pacientes não só respondem bem emocionalmente ao tratamento de TFT, 

mas sua aparência física muda também. É como se um peso fosse retirado 

de seus ombros e eles ficam animados, felizes, sorrindo e alguns até dançam 

pela sala. A diferença é gritante. Ser capaz de dar aos pacientes as 

ferramentas para tratar a si mesmos é fantástico, irresistível, emocionante e 

torna você mais humilde. 

 

Eu não vejo a hora de usar esta ferramenta de diagnóstico e tratamento para 

melhorar minha capacidade de cuidar dos casos mais desafiadores e 

difíceis quando eu me tornar mais experiente e mais habilidoso. Obrigado, 

Roger e Joanne Callahan!  

 

 

- Arthur R. Davies, Jr., MD 

 

*** 

 

O médico clínico geral – o médico da família – com frequência é o primeiro a 

fazer o diagnóstico de depressão em um paciente simplesmente porque ele 

encontra o paciente com mais frequência do que os médicos especialistas. 

Felizmente, o médico na história anterior agora é capaz de usar o TFT como 

uma primeira linha de defesa para parar o progresso da depressão. 

 

Isso não apenas economiza tempo (e potencialmente salva a vida) do 

paciente, mas elimina imediatamente a perspectiva ainda mais deprimente de 

um longo processo terapêutico – um processo caro, longo e desgastante 

que, com frequência, faz com que os pacientes se sintam mal, frágeis e 

incapazes de lidar com a sua própria recuperação. 

 

O TFT, por outro lado, rapidamente elimina a depressão e coloca o paciente 

em um estado mais forte e entusiasmado – cheio de vida e avidamente 

ansiando pelo futuro. 
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Neste artigo adaptado da nossa Newsletter, The Thought Field, nós 

detalhamos as evidências de que o TFT funciona para depressão e porque é a 

melhor alternativa para eliminar essa doença. 

 

 

Eliminar a Depressão Também Aumenta a 

Longevidade 
 

Em nosso trabalho ao longo dos últimos 30 anos, nós não apenas 

desenvolvemos o TFT como uma terapia para todos os tipos de doenças, 

mas nós também estudamos um dos principais indicadores do que faz 

algumas pessoas viverem mais – e outras não. 

 

Esse indicador é chamado de Variabilidade da Frequência Cardíaca – uma 

medida do sistema nervoso autônomo, a complicada rede do corpo de 

terminações nervosas e impulsos elétricos que controlam funções involuntárias 

como o batimento cardíaco, a digestão, a transpiração, a respiração e etc. 

 

Quando os pesquisadores descobriram que a variabilidade da frequência 

cardíaca ou VFC era um bom indicador de longevidade e uma medida ainda 

melhor de boa saúde como um todo, nós imediatamente começamos a testar 

se o tapping poderia melhorar a VFC e trazer uma mudança fisiológica real no 

funcionamento eficiente do corpo. 

 

Nossos anos testando alterações usando a VFC nos dizem que o tapping 

realmente melhora a variabilidade da frequência cardíaca praticamente após 

poucos minutos do tratamento de TFT. 

 

Por exemplo, enquanto parar de fumar ou fazer exercícios na academia por 6 

meses melhora a VFC em cerca de 20%, um único tratamento com o TFT 

tipicamente melhora esse índice em 156%! Isso sugere que o TFT está 

realizando algo muito profundo, muito poderoso e biologicamente restaurador. 

 

Então, o que isso tudo tem a ver com depressão? 

 

Pesquisadores acreditam que a depressão severa, infelizmente, causa danos 

fisiológicos ao paciente e que – por causa da profunda mudança biológica 

negativa e permanente – é virtualmente impossível melhorar o VFC. O Dr. 
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Robert Carney25 e seus colegas pesquisadores na Escola de Medicina da 

Universidade de Washington disseram: “É possível que a frequência cardíaca e 

a VFC nunca voltem ao normal após um episódio de depressão profunda”. 

 

Se isso fosse verdade, a sua conclusão pessimista seria uma notícia terrível 

para qualquer pessoa sofrendo de depressão. No entanto, quando nós 

testamos pessoas deprimidas após tratá-las com o Thought Field Therapy, 

nós descobrimos que o TFT não só eliminou rapidamente a depressão, mas 

que uma única sessão de tapping melhora a variabilidade cardíaca também. 

 

Imagine sair da depressão não só mais forte mentalmente, mas, também, mais 

forte fisicamente. E mais do que isso, nos casos que atendemos de pessoas 

que sofriam de depressão profunda (cuja VFC foi medida antes do tratamento 

de tapping), a variabilidade da frequência cardíaca melhorou em mais de 

150%. Não existem precedentes para uma melhora como essa. Mas, em todos 

os casos, a depressão foi completamente eliminada com o TFT – e a melhora 

ocorreu com apenas uma sessão de TFT, levando apenas minutos ao invés de 

semanas ou meses como em outras formas de terapia. 

 

Embora este estudo não seja cientificamente detalhado, estes resultados reais 

negam a noção pessimista de dano biológico permanente causado por 

depressão. Quando pessoas depressivas são tratadas com TFT, é possível 

não só eliminar rapidamente a depressão, mas também é esperado que ocorra 

uma melhora da saúde como um todo. 

 

- Roger J. Callahan, PhD 

 

*** 

 

Dar a uma pessoa deprimida uma vida nova ou até mesmo salvar a vida do 

paciente de um possível suicídio talvez seja o trabalho mais gratificante e 

recompensador que os nossos terapeutas de TFT possam fazer. Muitos deles, 

inclusive eu, admitem se sentir frustrados com sua incapacidade de reverter 

essa condição tão debilitante com a terapia tradicional. 

 

Na próxima história de uma de emergência por crise de saúde mental, um 

terapeuta de TFT orienta uma pessoa deprimida e suicida a fazer a sequência 

de tapping na sala de emergência do hospital. 

 

                                                           
25 O Dr Roberto Carney e outros médicos da Universidade de Washington estudaram como a 
terapia comportamental cognitiva – a terapia tradicional – impactava a depressão. Em muitos 
casos, após apenas 16 sessões de terapia, a saúde física do paciente até piorou. 
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     Prevenindo uma Segunda Tragédia, o Suicídio 
 

“Maryanne” é um milagre do TFT. Ela havia perdido sua única filha em um 

acidente de carro bem trágico e – tendo lutado contra o alcoolismo pela maior 

parte de sua vida – quando sua filha foi decapitada no acidente, Maryanne não 

conseguia encontrar alívio. Ela havia tentado outros tipos de terapia e 

tratamentos, mas nada ajudou. 

 

Inesperadamente, eu fui chamada a sala de emergência do hospital onde 

Maryanne estava homicida e suicida. Eu a fiz fazer o tapping da sequência de 

TFT para trauma e ela se sentiu aliviada imediatamente. Ela passou de um 

estado em que não conseguia dizer o nome de sua filha para outro em que 

conseguia me contar a história toda. Ela parou de ver sua filha jogada sem 

cabeça e passou a ver sua filha deitada dormindo com o sol brilhando em seu 

cabelo. 

 

A possível tragédia de suicídio havia sido superada. 

 

Então, quatro dias após os eventos violentos de 11 de setembro, eu liguei para 

Maryanne para ver como ela estava. Quando ela atendeu ao telefone, eu mal 

pude entender o que dizia. Obviamente, ela havia passado os últimos dias 

chorando enquanto assistia aos desdobramentos dos ataques terroristas na 

televisão. Ela era incapaz de fazer qualquer outra coisa. Ela pensou que iria 

enlouquecer. 

 

Maryanne me disse que seu irmão e seu sobrinho estavam trabalhando no 

Pentágono e que não havia notícias deles. Ela havia falado com sua irmã e, 

após assistir TV sem parar por quatro dias, ela estava totalmente fora de 

controle. Ela estava zangada com Deus e com o mundo por não ter tirado a 

sua vida no lugar da deles. Ela não havia dormido desde os ataques. 

 

Eu perguntei se ela se lembrava da sequência de tapping que nós havíamos 

feito no hospital e se ela me deixaria orientá-la de novo pelo telefone para 

fazer a sequência. Ela concordou em tentar e nós começamos a fazer tapping. 

Imediatamente, eu percebi uma mudança em sua voz. Eu ainda a tratei para 

raiva – depois disso as emoções amargas e o desconforto físico simplesmente 

a deixaram. Ela estava calma e em paz. 

 

Ao olhar para a televisão, um programa de notícias exibiu de novo as imagens 

dos aviões voando em direção ao World Trade Center, mas Maryanne não se 

sentiu ansiosa. Eu sugeri que ela não assistisse TV por mais de 10 ou 15 

minutos por hora e que dormisse um pouco. 
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Na manhã seguinte, quando eu liguei, apesar de estar triste com os eventos, 

ela disse que estava bem. Ela finalmente havia sido capaz de cuidar de suas 

próprias necessidades – o que ela não havia conseguido fazer nos quatro dias 

anteriores. Ela havia conseguido dormir a noite toda sem ter os pesadelos 

horríveis que a haviam mantido acordada por quase 96 horas. 

 

Desde esse dia, eu conversei com ela novamente e ela estava bem – agora 

ela realmente acreditava no TFT. 

 

- James C. McAninch 

 

*** 

 

Depressão profunda e episódios suicidas violentos não são os únicos tipos de 

depressão que afetam pessoas comuns. Às vezes, é uma simples melancolia, 

aquela sensação de se sentir para baixo, sem o entusiasmo normal pela vida. 

Na próxima história de uma mulher entusiasmada e bem-sucedida que cai em 

uma leve depressão, nós vemos muitos dos sintomas que milhões de pessoas 

experimentam todos os dias – e também o resultado final bem-sucedido 

usando o TFT. 

 

 

    Revigorando Alguém “para Baixo” 
 

“Beverly”, uma linda paciente de 47 anos com quem eu trabalhei em diversas 

questões psicológicas, simplesmente se para baixo e não demonstrava nada 

de sua motivação ou entusiasmo normal pela vida. Ela se sentia 

profundamente perturbada pelo fato de ser incapaz de encontrar qualquer 

explicação sensata ou “causas” para seu incômodo usando as nossas 

modalidades terapêuticas comuns. 

 

Em geral, ela era uma pessoa muito bem-sucedida, energizada, brilhante e 

cheia de vida. No entanto, nas três semanas anteriores Beverly havia sofrido 

com uma leve e teimosamente indefinível melancolia. Ela estava evitando 

muitas das atividades que normalmente desejava fazer, inclusive as férias que 

tanto havia desejado e conversar abertamente com seu marido, o que ela havia 

trabalhado tanto para conquistar. 

 

Beverly se sentia como se estivesse caindo por um abismo, sem propósito ou 

sentido em sua vida. Eu tentei diversas formas de confrontar e diagnosticar seu 

problema usando todos os algoritmos do TFT para ansiedade, depressão, 

trauma, entre outros. Usando os procedimentos de diagnóstico de TFT, eu fui 
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capaz de prover alguns períodos temporários de alívio, que duravam várias 

horas e traziam uma sensação intermitente de melhora. No entanto, estes 

tratamentos não se sustentavam. Deveria haver mais que pudéssemos fazer. 

Eu não conseguia encontrar nenhuma toxina que eu através dos testes que eu 

fiz com o TFT. 

 

A essa altura, eu também me sentia sem saída! Então, eu liguei para o Dr. 

Callahan pedindo ajuda. Em 18 minutos, eu e ele fomos capazes de eliminar 

completamente o problema de Beverly – com a eliminação de todas as 

perturbações. Sua ansiedade desapareceu, a luz e o brilho retornaram a seus 

olhos e ela repentinamente sentiu que a vida valia a pena ser vivida. Ela voltou 

a ser a versão dinâmica de si mesma. 

 

Os procedimentos foram longos e complicados e eu nunca teria descoberto 

todos os pontos de tratamento exigidos nesse caso sem o Roger. Além disso, 

ele conseguiu descobrir uma toxina – o café. Após concordar em abrir mão 

dele, ela tem se sentido feliz, cheia de vida. 

 

- Mona A. Coates 

 

*** 

 

Às vezes a depressão, a melancolia, a desesperança e o desespero se 

transformam em algo ainda pior – mal auto-infligido ao próprio corpo. Nesses 

casos, intervenção e tratamento psiquiátrico imediato são cruciais. 

 

Na próxima história de uma jovem mulher cuja luta de uma vida inteira contra o 

transtorno de múltiplas personalidades leva a um momento crítico, o TFT é 

capaz de parar o mau auto-infligido, eliminar o ódio e aliviar o sofrimento. 

 

 

 A Tragédia do Mal Auto-Infligido 
 

Minha experiência pessoal com o TFT foi tão poderosa que eu acho importante 

compartilhá-la com as outras pessoas. 

 

Meu terapeuta começou a aplicar o TFT em mim para me ajudar a superar 

memórias dolorosas e traumas e em áreas da minha vida em que eu me 

sentia “bloqueada”. Além de ter resultados incríveis, um dos melhores 

aspectos dessa terapia para mim é que eu não preciso passar pela dolorosa 

angústia emocional e física de ter que “reviver” uma memória ou trauma 

específico. 
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Usando o TFT, meu terapeuta me ajudou com inúmeras memórias dolorosas 

assim como com alguns períodos em que eu me sentia péssima comigo 

mesma – a ponto de querer realmente causar danos físicos a mim mesma. 

Mas eu mudei muito com o TFT. Na verdade, algumas dessas experiências 

negativas e muito traumáticas do passado estão tão completamente resolvidas 

que eu só me lembro delas agora quando alguém as menciona. Elas 

simplesmente não me incomodam mais! 

 

Eu gostaria de compartilhar duas experiências de cura especialmente 

maravilhosas que eu tive com o TFT. A primeira é de um tempo em que eu me 

sentia sobrecarregada por sentimentos intensos de confusão e ódio por mim 

mesma. Eu mal conseguia ser eu mesma. Então meu terapeuta trabalhou as 

rotinas de TFT comigo e os resultados foram incríveis!  

 

Em apenas uma sessão de TFT, aqueles sentimentos intensos de ódio por 

mim mesma desapareceram. Meus pensamentos foram alterados de eu me 

ODEIO, eu quero me cortar em pedaços para eu não me odeio, por que eu 

odiaria a mim mesma, não há razão para isso. Quando nós terminamos, eu me 

sentia ótima. Eu me sentia equilibrada e à vontade, o que era completamente 

diferente de como eu me sentia quando eu comecei na sessão. 

 

Os efeitos continuam estáveis há algum tempo. Desde o tratamento, eu nunca 

mais fui assombrada por sentimentos e pensamentos de intenso ódio ou 

destruição, pensamentos e sentimentos que me consumiram por anos antes do 

tratamento. Eu notei que crianças pequenas me tratam de forma diferente 

agora, talvez sentindo como eu me sinto em paz. 

 

Em outra experiência maravilhosa que eu tive com o TFT, eu aprendi que 

embora eu não possa mudar as coisas que eu fiz, eu agora sei que eu posso 

superar os ciclos de abuso em que eu entrava no passado e que agora eu 

posso e vou me curar. Isso faz toda a diferença do mundo para mim. E eu não 

tive nenhuma recaída nos assuntos que nós tratamos. Essa foi a maior taxa de 

sucesso que eu tive em mais de cinco anos de terapia. Eu estou aqui para 

dizer que o TFT realmente funcionou para mim e que fez uma grande diferença 

em minha vida. 

 

Em comparação com outros tratamentos que eu fiz, eu acho que os 

tratamentos de TFT melhoram instantaneamente meu humor e fizeram com 

que eu me sentisse como uma nova pessoa e que eu tenho mais energia e sou 

mais produtiva – o que é uma grande diferença de me sentir ‘praticamente 

incapaz de me mexer ou pensar’ como eu me sentia após outras sessões de 

terapia. 
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Eu também descobri que o TFT é útil para tratar minhas dores de cabeça e 

distúrbios de sono. Eu uso uma sequência simples de tratamento que o 

meu terapeuta me ensinou. Elas funcionam tão bem quanto qualquer remédio 

que eu já tomei, às vezes, até melhor! O TFT teve um efeito longo e duradouro 

em minha vida.  

 

- Elizabeth Neiderer/John H. Diepold, Fr, PhD 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Acabar Com a Depressão, Mal Auto Infligido e 

Pensamentos Suicidas 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de 

tapping para acabar com a depressão no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Onze 

 

Controlando Vícios com o TFT 
 

Ao longo dos anos, nós vimos cada vez mais pacientes com vícios em nossos 

atendimentos. E embora indústrias inteiras tenham sido criadas para ajudar 

viciados a superar seus vícios, nós confirmamos consistentemente através do 

diagnóstico dos pacientes que o vício é simplesmente uma resposta à 

ansiedade e ao stress. 

 

Remova a ansiedade e o stress, e o vício vai desaparecer. E não importa se 

o vício são drogas, nicotina, comida ou alguma atividade. Todos os vícios são, 

de fato, uma tentativa desesperada do paciente de lidar com a sobrecarga de 

ansiedade e stress. 

 

O desejo de encontrar conforto e paz ao fumar, comer, inalar - ou qualquer 

outro método – é o que nós chamamos de desejo viciante. Infelizmente, esses 

desejos podem ser tão poderosos que até mesmo pacientes que sofrem 

ataques cardíacos, diabetes, enfisema, término de relacionamentos, perda de 

empregos, ruína financeira ou condenações criminosas ainda vão continuar a 

fumar, comer em excesso, abusar de drogas ou beber em excesso. 

 

Em outras palavras, eles sabem que seus vícios estão os matando lentamente 

e arruinando suas vidas, mas eles cedem repetidamente ao desejo viciante. 

Tragicamente, no entanto, uma vez que o breve período de conforto 

desapareça, o stress e a ansiedade ainda permanecem. É nesse instante que 

o Thought Field Therapy consegue parar o ciclo do vício. Na primeira história, 

nós temos um relatório em primeira mão de como exatamente o TFT funciona 

no tratamento de vícios. 

 

 

    Esse Terapeuta Ficou Maluco? 
 

Cerca de quatro anos atrás, eu li um artigo em um newsletter nacional 

descrevendo um tratamento para neutralizar os desejos viciantes. O autor, 

um psicólogo, sugeria que o vício é essencialmente um distúrbio de ansiedade 

e que a pessoa viciada tenta mascarar a ansiedade usando uma substância. 

Enquanto eu prontamente concordei com o autor baseado em minha 

própria experiência de 21 anos trabalhando com vícios, eu tive dificuldade 

de aceitar o procedimento de tratamento. 
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Ele recomendava que os terapeutas fizessem seus pacientes prestar atenção 

aos seus desejos do vício enquanto fizessem tapping em vários pontos do 

corpo! Eu me lembro de ter pensado na época que o terapeuta provavelmente 

havia ficado maluco e rapidamente coloquei o artigo de lado. 

 

Meses mais tarde eu estava tratando uma paciente dependente de opióides26. 

Durante uma de nossas sessões, ela demonstrou um forte desejo, ficando bem 

pálida e tremendo após falar sobre sua afinidade com a droga. Eu tentei ajudar 

a acalmar o desejo através de uma técnica cognitiva (“terapia de ficar falando”) 

conhecida como Rational Emotive Imagery (REI). Embora nós tenhamos 

conseguido reduzir um pouco o desejo, a intensidade voltou alguns momentos 

depois. 

 

Então, eu me lembrei do estranho procedimento sobre o qual eu havia lido. A 

princípio, eu estava um pouco constrangido de sugerir esse procedimento a 

minha paciente, mas, então, eu percebi que não tínhamos nada a perder. Eu 

simplesmente disse que havia outra técnica que poderia ajudar, embora não 

pudesse prometer que funcionaria. Eu ressaltei que não havia indícios de que 

faria mal, mas que também poderia não fazer nenhum bem. Isso é que é 

montar um cenário de expectativas positivas! 

 

Minha paciente deu de ombros e concordou em experimentar. Nós havíamos 

conversado na época que se ela tivesse meios de acalmar seu desejo viciante 

de usar drogas, ela ficaria mais inclinada a fazer isso – o que ajudaria em sua 

recuperação. 

 

Eu pedi que ela fizesse tapping abaixo dos olhos, então abaixo do braço 

e então finalmente abaixo de suas clavículas. Para minha surpresa, repetir 

esse tratamento várias vezes trouxe o desejo viciante para um “4” em uma 

escala de 0 a 10. 

 

Embora nós não tenhamos conseguido dissipar o desejo mais do que isso, ela 

também não conseguiu intensificar o desejo – apesar de eu ter pedido que ela 

pensasse em “como seria bom” ceder ao desejo. Embora eu tenha percebido 

naquele momento que eu tinha muito mais a aprender sobre essa misteriosa 

técnica de tapping, é desnecessário dizer que eu e minha paciente ficamos 

muito impressionados com os seus resultados. 

 

Eu não conseguia nem me lembrar de quem havia escrito o artigo, mas 

eu tinha certeza de que o havia guardado. No desespero, eu vasculhei 

grandes pilhas e pastas de papel no meu escritório e em casa. Finalmente, eu 
                                                           
26 Uma droga sintética, como por exemplo, OxyContin ou Vicodin, que age como um opiáceo 
mas que não é derivado do ópio. 
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encontrei a newsletter. O artigo que eu procurava havia sido escrito pelo Dr. 

Roger J. Callahan de Indian Wells, na Califórnia. 

 

Após reler o artigo, eu me perguntei o que mais esse método poderia fazer. Eu 

decidi ligar para o Dr. Callahan e, pouco tempo depois, eu estava revendo o 

seu material e falando com ele regularmente. Que maravilha! 

 

Eu estava a algum tempo buscando algo novo e animador, algo realmente 

eficaz em ajudar as pessoas e eu sabia que havia encontrado no trabalho do 

Dr. Callahan. Esta foi uma dimensão totalmente nova em entender e tratar 

problemas psicológicos. Como profissional, eu me senti inspirado novamente. 

 

Pouco tempo depois de entrar em contato com o Dr. Callahan, eu aprendi mais 

sobre o tratamento de desejos viciantes. Eu encontrei minha paciente com o 

problema de opióides e a tratei novamente com os procedimentos de TFT mais 

detalhados. A essa altura, eu entendia mais sobre os pontos de tratamento, 

reversão psicológica e outros aspectos do TFT. Minha paciente e eu 

conseguimos aliviar facilmente os impulsos viciantes em poucos instantes. 

Mais do que isso, ela se tornou capaz de tratar a si mesma sempre que 

desejasse. 

 

Um dia ela voltou a meu escritório para uma sessão e eu perguntei sobre o 

seu progresso. Ela me contou que ela ainda usava os remédios de vez em 

quando. Impressionado, eu perguntei se a “técnica de tapping” estava 

ajudando. 

 

Sabe o que ela respondeu? “Ah, eu uso o tapping sempre. Ele funciona!” 

 

De repente, sua reação fez sentido. Existe uma diferença óbvia entre vício e 

desejo viciante. É claro que a pessoa dependente quer se livrar do desejo; é 

por isso que ela toma a droga. A droga alivia o desejo – que na verdade 

não passa de ansiedade e outras emoções perturbadoras vindas à superfície. 

 

Mas depois que o desejo é removido, ainda resta alguma coisa: os efeitos da 

droga em si, incluindo o “barato”, as amizades e a autossabotagem, por 

exemplo. Nós sempre soubemos que o vício tem muitas facetas, mas eu 

temporariamente ignorei esse fato na minha ânsia de neutralizar um de seus 

componentes, o desejo. 

 

A beleza do TFT, no entanto, é que ele ajuda o terapeuta mapear os vários 

componentes de um vício, ao mesmo tempo em que fornece uma solução 

precisa para aliviar cada aspecto do vício. Outro benefício do TFT é que, 
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enquanto cada aspecto de um vício é resolvido, as camadas subjacentes 

desse vício se apresentam para tratamento em uma ordem lógica. É como em 

uma lanchonete, quando você tira a bandeja do topo da pilha, a bandeja de 

baixo aparece. O TFT torna o tratamento de vícios tão fácil quanto possível. 

 

 

 

- Fred P. Gallo, PhD 

 

*** 

 

Embora vícios quase sempre controlem a vida de uma pessoa, no final, eles 

podem facilmente perder o poder. Por quê? Porque os vícios são apenas uma 

resposta ao stress provocado pela ansiedade, como nós já vimos diversas 

vezes em nossos atendimentos. 

 

Na próxima história, um terapeuta de TFT de longa data, Dr. Robert Bray, 

explica as razões emocionais por trás do vício e explica que, quando não 

tratado, essas respostas emocionais, normalmente ligadas a stress ou a 

alguma experiência traumática do passado, podem muitas vezes levar uma 

pessoa a acabar com a própria vida. O TFT pode ajudar a eliminar as 

emoções nocivas e sentimentos sufocantes de que não se tem capacidade 

para controlar a própria vida ou viver de uma forma digna. 

 

 

     A Falta de Esperança que Leva à Destruição 
 

Às vezes, as pessoas passam por eventos tão terríveis que não se pode 

esperar que elas se recuperem de forma rápida ou fácil. Quando o que 

aconteceu parece tão assustador que nós não conseguimos nem prestar 

atenção o suficiente para entender o que aconteceu ou suas consequências, 

nós podemos nos tornar suscetíveis ao desejo de não encarar esse trauma e 

também à sensação de desesperança e isolamento. 

 

Se você atualmente está enfrentando esse problema, esteja ciente de que você 

corre o risco de adquirir vícios e ter comportamento suicida. 

 

Vamos analisar os vícios primeiro. Para acabar com o desconforto de um 

processo de recuperação incompleto e lidar com os sentimentos sufocantes de 

se sentir incapaz de processar o seu estado atual ou o que lhe aconteceu, as 

pessoas com frequência buscam o álcool ou outras drogas. Outros 

comportamentos altamente perigosos como brigar, dirigir em alta velocidade 
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ou fazer sexo sem proteção tem o mesmo objetivo do álcool ou abuso de 

drogas. Eles te distraem das sensações e pensamentos que te sobrecarregam 

e te deixam desconfortável. 

 

Muitas vezes, usar o TFT para eliminar os sentimentos de aflição elimina a 

necessidade de automedicação – e interrompe o comportamento perigoso. Às 

vezes, se um hábito está formado e fortemente arraigado, para curá-lo 

completamente você vai precisar tratar diretamente o desejo de usar drogas e 

ter esses comportamentos. 

 

Usar o TFT para aliviar a ansiedade por trás desses comportamentos te leva a 

um estilo de vida mais saudável. 

 

Quanto a comportamentos e pensamentos suicidas, eles com frequência 

acompanham os sentimentos de desesperança e isolamento que seguem 

experiências traumáticas. Emoções sufocantes com frequência convencem às 

vítimas de traumas que elas não conseguem viver uma vida que valha a pena 

ser vivida e essas emoções podem levar uma pessoa a acreditar que seria 

melhor morrer do que continuar em seu estado atual. 

 

Esta condição fica pior com os sentimentos de que ninguém entende você, que 

você não tem poder, que seus sintomas nunca vão melhorar que não existe 

ninguém que possa lhe ajudar ou que se importe com a sua situação. Quando 

estes sentimentos sufocantes surgem, vítimas de traumas correm grande risco 

de se autodestruir. 

 

Embora feridas abertas deixadas por experiências traumáticas possam fazer 

qualquer um se sentir sozinho, o TFT ajuda a curar essas feridas, curando 

então os sentimentos de isolamento. Removendo os sentimentos de 

desespero, o tapping ajuda você a se sentir mais conectado a outras pessoas 

e menos inclinado a se machucar ou cometer suicídio. A razão para isso é 

simples: falta de esperança e isolamentos juntos formam uma combinação 

mortal. Na vida da maioria das pessoas, uma conexão a entes queridos, família 

e comunidade aumenta a capacidade de suportar condições horríveis e dores 

terríveis. Nós podemos aguentar mais dores e aborrecimentos quando 

estamos conectados a outros e a esperança sempre vive através dessa 

conexão. A esperança e o amor nos mantêm vivos. O isolamento, por outro 

lado, nos faz definhar. 

 

Se você está pensando e agindo de forma autodestrutiva, mantenha-se em 

contato com outras pessoas e comece a usar o TFT imediatamente. Procure 

ajuda entre seus pares e, mais importante, procure ajuda profissional. Em 

algum lugar, alguém vai entender e aceitar você como você é. 
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Existe esperança para transformar a sua condição de vida e se conectar 

com outras pessoas.  

 

 

- Robert L. Bray, PhD, LCSW, CTS 

 

*** 

 

É claro, alguns vícios são muito menos sérios do que drogas ou 

comportamentos imprudentes. Fumar é um deles, mas assim como os outros 

vícios, ele pode controlar a vida de uma pessoa no curto prazo e limitar a sua 

habilidade de aproveitar um estilo de vida saudável em longo prazo. Desistir 

do cigarro pode realmente ser tão simples como fazer alguns tappings? Dê 

uma olhada na próxima história e veja como pode ser fácil com o TFT. 

 

 

    É Tão Fácil que Não Pode Funcionar... 
 

Na semana passada eu atendia um cliente de 56 anos que fuma dois maços 

de cigarro por dia há 42 anos. Ele estava quase em pânico porque nada do 

que ele havia tentado o havia ajudado a parar de fumar. Desde hipnose a 

adesivos, nada deu certo. 

 

Eu mostrei a ele um vídeo sobre o TFT e como ele funcionava para eliminar o 

hábito de fumar. Quando ele se sentiu confortável sobre fazer o tapping, 

nós começamos a nossa sessão. Eu o guiei pelo tratamento de TFT padrão 

para vícios – e ele completou a sequência de tapping em 3 minutos. 

 

A essa altura, ele não sentia mais desejo por cigarros e não conseguia se 

concentrar no desejo mesmo depois de tentar. Ele deu um grande suspiro de 

alívio e, com lágrimas em seus olhos, disse que não conseguia fazer o desejo 

retornar. 

 

Ele olhou para mim e disse “Eu não me sinto bem assim desde que eu era 

jovem”! 

 

Ele não conseguia acreditar que uma técnica tão simples poderia funcionar. 

Ainda assim, ele está ótimo e não está fumando. Nada mal para um tratamento 

de três minutos! 

 

- Kenneth G. Kuchar Haas 

http://www.tftbrasil.com.br/
http://www.tftbrasil.com.br/


216 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

*** 

 

Quando nós pensamos em vícios, drogas, cigarros e álcool normalmente vêm 

a nossa mente. Mas os terapeutas já sabem há muito tempo que os pacientes 

também podem se tornar viciados em hábitos e comportamentos específicos. 

Quando padrões de comportamento repetitivo começam a atrapalhar uma vida 

normal, os psicólogos chamam isso de Transtorno Obsessivo Compulsivo. 

Quando os pacientes constantemente têm pensamentos indesejados, isso é 

uma obsessão. Repetir certos comportamentos é uma compulsão. 

 

É claro, a maioria das pessoas sabe que as suas ações não fazem nenhum 

sentido, mas eles são incapazes de ignorar os pensamentos ou parar os 

comportamentos. 

 

Nos nossos atendimentos, nós lidamos com o Transtorno Obsessivo 

Compulsivo como um vício a determinado comportamento – uma doença 

perturbadora que faz com que uma pessoa repita constantemente a mesma 

ação diversas vezes, chegando às vezes a ultrapassar 100 vezes ao dia. 

 

Na próxima história de um terapeuta de TFT que teve sucesso em tratar 

TOC, nós temos um lampejo não só de como o TOC pode consumir a vida de 

uma pessoa, mas também de como o TFT pode fazer com que eles retornem a 

uma vida livre do comportamento compulsivo. 

 

 

É Possível ser Viciado em um 

Comportamento? 
 

O Transtorno Obsessivo Compulsivo afeta 1 em cada 50 pessoas. Ele 

pode destruir vidas e arruinar casamentos. E algumas pessoas que sofrem 

com o TOC já cometerem suicídio para escapar do transtorno de repetir 

constantemente o mesmo comportamento obsessivo. 

 

Infelizmente, o tratamento médico convencional é de pouca ajuda. Os remédios 

meramente acalmam os sintomas, enquanto a terapia cognitiva 

comportamental é praticamente inútil. Na verdade, muitos psicólogos 

consideram o TOC um problema “incurável”. 

 

Recentemente, eu tratei uma paciente com TOC usando os procedimentos 

avançados de TFT. O que foi impressionante neste caso não foi a cura (que 

geralmente acontece com o TFT), mas que o tempo de tratamento foi muito 

curto, levando alguns minutos. 

http://www.tftbrasil.com.br/


217 
 

 

www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com www.tftbrasil.com.br / www.rogercallahan.com 

 

Uma mulher de 57 anos me procurou após me ouvir falar sobre o TFT em um 

programa de rádio da BBC. Ela sofria de TOC desde os oito anos – o que fazia 

com que repetisse as suas ações excessivamente e ficasse contando números 

repetidamente. 

 

O seu SUD (unidades subjetivas de stress) inicial era “10”. Ela também tinha 

algumas toxinas, por exemplo, trigo, tomate, vinagre e chocolate. 

Na consulta seguinte uma semana depois, ela relatou que seus sintomas não 

haviam voltado desde o tratamento inicial. O seu SUD era 1 e ela achava 

difícil de acreditar que agora ela estava curada depois de anos de terapia 

convencional sem obter sucesso. 

 

Um fator que contribuiu para esse resultado tão positivo foi que ela 

concordou em evitar determinadas toxinas. O período curto de tratamento de 

apenas alguns minutos foi impressionante, mesmo para os padrões do TFT. 

Enquanto o TFT com frequência é chamado de “A Cura de Fobias de Cinco 

Minutos”, neste caso, ele também foi a Cura de TOC de Cinco Minutos!  

 

 

- Dr. Colin Barron 

 

*** 

 

Os antigos sábios e as pessoas em posição de liderança espiritual há muito 

tempo pregam sobre os efeitos negativos que os repetidos maus hábitos têm 

na vida de uma pessoa. Na verdade, eles já falam sobre isso praticamente 

desde que as línguas foram criadas. No próximo relato de um sábio dos dias 

modernos e terapeuta de TFT, nós vemos a liberação de stress e renovação 

espiritual combinados com o TFT. O Padre Luis Jorge González é professor na 

Universidade Carmelita em Roma e já contribuiu com um capítulo sobre o TFT 

em um livro sobre terapia espiritual publicado pelo Vaticano. 

 

 

    Os Sete Vícios Capitais 
 

Tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Ortodoxa, existem pessoas que 

sofrem com o que líderes das igrejas e escritores cristãos dos séculos II a XXII 

chamaram de “doenças da alma”. Outros chamam essas doenças por seus 

nomes mais comuns, Os Sete Pecados Capitais: orgulho, gula, avareza, 

luxúria, raiva, inveja e preguiça. 
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Mas, em minha opinião, esses vícios não são necessariamente pecados. Como 

nós passamos a considerá-los nos tempos modernos, eles são doenças da 

mente, distúrbios emocionais e vícios comportamentais. No entanto, eles 

precisam ser abordados não apenas da perspectiva comportamental, mas 

também do ponto de vista terapêutico. É por isso que o TFT tem uma missão 

importante a atingir no âmbito espiritual. Se você comparar a principal lista de 

distúrbios mentais tratados pelo TFT e as doenças da alma mencionadas 

acima, você vai achar a correlação perfeita. Tenho visto no campo espiritual 

que o TFT abre uma porta para a Graça de Deus e torna possível a cura 

espiritual para as pessoas que estão sofrendo.  

 

 

                                                       - Padre Luis Jorge González, PhD 

 

*** 

 

Aplicando o Tapping Para Acabar Com Vícios 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para acabar com desejos viciantes no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para maiores informações sobre o TFT em 

Português, acesse o site www.tftbrasil.com.br).
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Capítulo Doze 

 

Usando o TFT Para Criar Resultados Melhores 
 

Enquanto nós desenvolvíamos o Thought Field Therapy ao longo dos anos e 

refinávamos as sequências de tapping específicas para diferentes problemas, 

finalmente ficou claro que o tapping funcionava quase apesar da hesitação do 

paciente. Era quase como se o TFT estivesse anulando a própria aversão da 

mente à mudança e que nem o terapeuta nem o paciente precisassem 

acreditar que o TFT funcionava – ou que se importasse que ele funcionasse. 

Ele simplesmente funcionava. 

 

Isso nos levou a explorar outras formas de usar o TFT, não apenas para aliviar 

questões específicas, mas também para trazer melhorias no estilo de vida, 

habilidades atléticas, sucesso profissional e outros tipos de resultados 

positivos. Nós começamos a acreditar que qualquer meta era possível com o 

TFT. 

 

Talvez você sinta que o mundo parece estar saindo fora de controle. Metas 

que pareciam fáceis de serem conquistadas na época dos anos de 

crescimento agora parecem cada vez mais distantes. 

 

Muitas pessoas agora perguntam como elas podem conseguir o que querem 

quando – todos os dias – elas se sentem cada vez mais perdidas, incapazes e 

estressadas. Diariamente novas histórias nos mantêm focados em eventos 

negativos e estressantes - ao invés de dedicar-se a suas metas, sonhos e 

desejos. 

 

Se você se pegar caindo nessa “armadilha mental”, o TFT pode te ajudar a 

ficar focado, otimista, calmo e cheio de recursos. Ele pode te ajudar a manter 

uma postura focada em ação ao contrário de reagir entorpecido a qualquer 

coisa que surja em seu caminho. E neste estado de calma e foco, o seu próprio 

supercomputador pessoal – o cérebro – pode fazer o seu trabalho e escanear 

o seu ambiente procurando por conexões, permitindo que oportunidades 

surjam em sua consciência e dando a você a motivação e o desejo para agir. 

 

Que resultados positivos o TFT pode trazer para a sua vida? Se você 

recentemente ficou desempregado e quer encontrar um novo emprego, o TFT 

pode te ajudar a ativar suas habilidades de procurar emprego permitindo 

que a sua mente livre de stress atue em encontros casuais, conexões 

esquecidas e conversas estranhas. 
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Se o sucesso financeiro é a sua meta, o TFT pode te ajudar a encontrar e atuar 

em oportunidades para fazer mais dinheiro do que você já imaginou ser 

possível. Riquezas significativas ESTÃO sendo feitas neste clima financeiro por 

pessoas que podem identificá-las e seguir em frente com confiança. 

 

Se você quiser encontrar a sua alma gêmea, o TFT pode te ajudar a 

finalmente liberar as feridas emocionais e as velhas histórias dos 

relacionamentos passados – permitindo que você se abra para um novo amor 

e para a felicidade novamente. 

 

Se uma saúde excelente e alívio de alguma doença ou distúrbio irritante e difícil 

é a sua meta, o TFT pode imediatamente reduzir o stress que causa esses 

problemas – e reduzir o stress que eles lhe causaram por ter que viver com 

eles. O Instituto Americano de Stress descobriu que mais de 90% das 

doenças são causadas ou complicadas por stress. Na verdade, stress é uma 

das principais causas para todas as doenças crônicas como doença do 

coração, derrame, câncer, doença respiratória crônica e diabetes. 

 

O TFT também pode te ajudar a assumir o controle e conquistar seus medos, 

ciúme, depressão, obsessões e compulsões, raiva, luto, desejos viciantes, auto 

sabotagem e culpa irracional – colocando você no caminho da alta 

performance, controle eficaz do peso, aumento da autoestima e muito mais. 

 

Como as sequências de TFT trabalham diretamente nos meridianos de 

energia do corpo e simultaneamente aliviam emoções nocivas que estão 

armazenadas nestes caminhos, o TFT pode te libertar para permitir que a 

abundância, confiança e tranquilidade voltem para a sua vida. 

 

Nós incluímos algumas de nossas histórias favoritas neste último capítulo para 

te dar uma noção do sucesso que você também pode usufruir, uma vez que 

aplique o TFT para eliminar o stress e abrir sua mente e emoções para 

melhorar todas as áreas da sua vida. 

 

 

    Prepare-se Para as Consequências do TFT 
 

Pouco tempo depois de participar de um curso de TFT diagnósticos muitos 

anos atrás, eu decidi tentar uma experiência e fazer tapping em mim mesmo 

sempre que alguma coisa negativa estivesse acontecendo em minha mente.  

 

Após um curto período de tempo, isso se transformou em um hábito e eu 

comecei a fazer tapping diversas vezes ao dia. Eu fazia tapping quando estava 
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parado no sinal, no meu escritório, no banheiro – sempre que pensasse a 

respeito. Isso fazia com que eu me sentisse bem! Isto evoluiu para fazer 

tapping apenas três ou quatro vezes ao dia, mesmo quando eu não estava 

pensando em nada específico. 

 

Muitos meses depois, eu reparei que não havia ficado doente. Nenhuma 

gripe ou resfriado, nenhuma doença de nenhum tipo – nem mesmo minha 

sinusite anual de inverno, que levava dois meses de antibiótico para curar. Eu 

reparei que fazia tapping três ou quatro vezes sempre que ficava com a 

garganta arranhando ou sinalizava ficar com as articulações doendo ou 

qualquer coisa que parecesse estar “errado”. Qualquer pequena aflição 

desaparecia em poucas horas. Na maior parte das vezes eu nem ao menos 

reparava que ela havia desaparecido. Agora já faz dois anos e meio e ainda 

não tive nenhuma doença. Nenhuma! 

 

Eu não posso provar que é o tapping que está fazendo isso, mas eu nunca 

tive este nível de saúde física antes e não há nada mais que eu esteja fazendo 

diferente. 

 

- Don Walker 

 

*** 

 

O Thought Field Therapy não lhe ajuda apenas a se manter saudável, ele 

também pode ajudar você a expandir possibilidades para a sua vida enquanto 

você supera os obstáculos que anteriormente seguraram você. 

 

Em uma de minhas histórias favoritas, um homem que passou uma vida inteira 

incapaz de ler ou escrever finalmente supera a dificuldade de aprendizado da 

infância e começa uma carreira totalmente nova.  

    

 

    Minha Vida Inteira Eu Guardei Esse Segredo 

 

Essa carta deveria ter sido mandada há muito tempo, mas eu tinha um bom 

motivo para não a escrever antes. Roger e Joanne, do fundo do meu 

coração, eu agradeço muito a vocês por essa terapia maravilhosa que me 

ajudou em muitas áreas da minha vida ao remover todos os meus bloqueios 

pessoais. 
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Há apenas três anos atrás, aos 48 anos, eu era incapaz de usar o 

computador e escrever um parágrafo minimamente decente. Por toda a minha 

vida e tive esse segredo e nunca compartilhei com ninguém. Eu tive dificuldade 

de aprendizado na infância, que me levou a ser quase analfabeto na idade 

adulta. 

 

Embora eu fosse bem-sucedido na indústria alimentícia há mais de 25 anos, 

todas as vezes que eu precisava fazer uma mudança de carreira, eu delegava 

toda a papelada e qualquer coisa que envolvesse computadores a minha 

equipe e contadores. 

 

Aos 37 anos, eu comecei a ler meu primeiro livro. Um dia na biblioteca, um 

livro – o seu livro – caiu no chão e eu o peguei e li. 

 

Eu demorei dois meses para terminá-lo, mas logo me inscrevi em um curso de 

TFT para me ajudar a remover todos os medos e fobias que eu tinha da escola 

desde o início dos anos 70.  

 

Durante os primeiros anos depois de fazer o curso de TFT, eu fiz tratamentos 

em mim mesmo e eu fiquei verdadeiramente feliz com os resultados. Apesar de 

ter tido dificuldades em aprender quando estava na escola, eu sabia que tinha 

um propósito maior. Para mim, o primeiro milagre veio quando o TFT removeu 

o meu desejo pelo álcool. 

 

Eu havia me casado aos 43 anos – e nove meses depois que eu parei de 

beber, minha filha Marina nasceu. Por muitos anos eu desejei ter uma 

menininha. Esse foi o segundo milagre que eu obtive com o TFT. 

 

O Terceiro Milagre aconteceu quando a Marina tinha apenas três anos. 

 

Semana após semana, ela gritava a plenos pulmões no meio da noite. Ela 

tinha pesadelos e eles estavam ficando piores e mais longos conforme as 

semanas passavam. Marina continuava nos dizendo, “As aranhas estão por 

todo o chão”. Nós não sabíamos mais o que fazer, até que uma noite eu disse 

a minha esposa, “Eu tenho todo esse material incrível em como remover 

medos e fobias e eu nem ao menos uso em outras pessoas”. 

 

Então eu decidi ler grande parte do material de TFT no dia seguinte e 

duas noites depois minha filha começou a gritar de novo às 3 da manhã. 

 

Minha mulher e eu levamos Marina para o nosso quarto e eu comecei a tratá-

la com o TFT – desejando que ela liberasse a maior parte da fobia. Em menos 
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de cinco minutos ela se acalmou e nós a levamos de volta a seu quarto. Dois 

minutos depois, ela correu e disse “Papai, os pontos funcionaram! Eu não vejo 

mais as aranhas”. 

Como eu havia feito tapping nela com os meus dedos, a Marina chamou o 

tapping por outro nome... Pontos. Eu olhei para minha mulher e disse, “Eu 

preciso seguir este sinal e fazer o curso de TFT mais uma vez”. 

 

No último dia de treinamento, eu disse a Joanne, “Por toda a minha vida eu tive 

dificuldade de compreender as matérias na escola. Eu já fiz o ensino médio 

cinco ou seis vezes na minha vida e minhas notas mais altas eram na média 

de 23%”. A Joanne então fez um tratamento de TFT comigo para liberar o 

bloqueio pessoal que eu tinha há mais de 40 anos para soletrar e escrever. 

 

Nos 18 meses posteriores ao tratamento (como você pode ver nesta carta), eu 

passei a escrever soletrar e usar o computador como se não houvesse 

amanhã! Eu também me tornei um coach de vida certificado e agora eu estou 

ajudando pessoas com todos os seus bloqueios pessoais. Esta é a primeira 

vez na minha vida em que me sinto verdadeiramente inspirado, pleno e 

vivendo o meu propósito. 

 

Eu também estou nos estágios iniciais de escrever meu primeiro livro. Todos 

os problemas que eu tinha na escola simplesmente desapareceram após 

tratamento com o TFT.     
 

- Franco Manna 

 

*** 

 

Se o TFT pode ajudar a superar o desafio de aprender a ler e a escrever, será 

que ele também pode ajudar a uma pessoa altamente educada a encontrar 

emprego após meses procurando desesperadamente? Na próxima história – 

que também é um testemunho para os efeitos positivos do TFT feito em grupo 

– nós descobrimos como o tapping criou um futuro positivo para um homem – 

e uma descoberta positiva para as pessoas que fizeram tapping junto com ele. 

 

 

     Quando a “Cobaia” Recebe uma Ligação 
 

Jim estava com a saúde deteriorada e desempregado há três meses quando 

ele participou do Grupo de Apoio de Tapping em 4 de agosto. Naquela 

manhã, Jim havia passado por uma cirurgia em que ele havia sido anestesiado 
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e um tratamento de choque havia sido administrado para fazer com que seu 

coração voltasse a bater corretamente. Ele estava cansado, se sentindo 

desconfortável e ainda um pouco medicado por causa da sua experiência na 

parte da manhã. Ainda assim, ele resolveu ir à reunião para aproveitar os 

benefícios da energia criada quando um grupo de pessoas com a mesma 

intenção faz tapping. 

 

Na reunião, o principal foco era o Jim – a quem nós carinhosamente 

chamamos de “cobaia”. Nós estávamos tentando ajudá-lo, porque nós 

sabíamos o quanto a sua situação havia se tornado grave. Ele estava não só 

sofrendo pela falta de emprego, mas também porque – aos 60 anos – haviam 

poucas oportunidades de emprego para ele. Além disso, ele tinha dois filhos na 

faculdade, sérios problemas de saúde e uma hipoteca muito cara para pagar. 

 

Como Jim nos contou mais tarde, “O mais importante é que eu acredito 

que todas essas coisas boas não teriam acontecido se eu não tivesse ido à 

sessão de TFT. Dariah e Bruce estavam ambos dispostos a trabalhar comigo 

nas questões que eu estava enfrentando. Eles me ajudaram com o processo 

de TFT a resolver minhas questões e seguir em frente com a minha vida”. 

Enquanto nós fazíamos o tapping, nós focamos em pensamentos específicos 

que nós acreditamos que ajudaria: 

 

 Que o Jim passasse de uma percepção de falta para a certeza de que 

tudo é possível; 

 Que havia um emprego certo para ele que usasse as suas habilidades de 

uma forma que beneficiasse o ambiente e a humanidade; 

 Que o seu salário seria suficiente para sustentar sua família; 

 E que ele não precisaria se mudar. 

 

Após a reunião do grupo de apoio de tapping, o Jim teve o que ele chamou de 

uma “mensagem espiritual” de que ele deveria acessar o site da Denbury (uma 

empresa de gás e petróleo perto da casa do Jim) para verificar possíveis vagas 

para as quais ele estaria qualificado. Ele havia se candidatado a uma vaga 

sênior em projetos com essa empresa meses antes – e recebeu apenas uma 

carta padrão dizendo que apesar de sua alta qualificação e de terem se sentido 

honrados com a sua candidatura, o processo seletivo estava encerrado. 

 

Seis dias após a sessão de tapping do nosso grupo, Jim recebeu outra 

mensagem espiritual dizendo que ele deveria entrar em contato com a Denbury 

novamente expressando o seu interesse na companhia – o que ele fez. Ele 

mencionou que queria ficar na região de Dallas, porque era onde os seus dois 

filhos crescidos moravam. 
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Como Jim nos contou mais tarde, “eu também disse a eles que eu acreditava 

fortemente na visão da Denbury como uma empresa e que também 

acreditava que eles tinham um ótimo plano de negócios em longo prazo. Eu 

estava muito interessado em usar minhas habilidades como engenheiro 

químico na indústria de gás e petróleo e de uma forma que fosse positiva para 

o ambiente há muitos anos. Eu havia escolhido a Denbury como a empresa 

número um na área, onde eu poderia realizar meu sonho de contribuir desta 

forma para a saúde do nosso planeta em longo prazo”. 

 

Jim mandou um e-mail em um dia, e recebeu uma ligação no dia seguinte 

requisitando uma entrevista pelo telefone imediatamente! 

 

“A entrevista de duas horas pelo telefone foi tão bem”, o Jim disse, “que eles 

marcaram uma entrevista pessoalmente. A entrevista de quatro horas foi 

extremamente bem e, no final do dia, eles disseram que entrariam em contato 

comigo na segunda-feira para dizer se eu receberia uma oferta de emprego”. 

 

Na segunda-feira, ele recebeu a ligação. A Denbury iria apresentar uma oferta 

de emprego formal dentro de dois dias. Para a nossa surpresa, a oferta foi 

“muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado e muito 

generosa”, Jim disse. Ele aceitou a oferta com o pedido de que começasse a 

trabalhar na segunda-feira seguinte. 

 

Apenas duas semanas após a nossa sessão de tapping em grupo – quando o 

Jim não tinha nenhuma perspectiva de encontrar um emprego – ele estava de 

volta ao trabalho. 

 

- Dr.Dariah Morgan, PhD e Dr. Bruce R. Paton 

 

*** 

 

Mais e mais, pessoas de todas as origens estão usando o TFT para superar 

desafios e criar resultados melhores para si mesmos. Na próxima história, uma 

professora reconhece que seus alunos – crescendo em uma área de grande 

pobreza, analfabetismo e vício em drogas – precisam de uma atenção especial. 

 

 

    O TFT na Sala de Aula 
 

Após fazer uma aula de desenvolvimento pessoal com o TFT, eu me perguntei 

se poderia usar o que eu havia aprendido na minha turma de jardim de 
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infância. As crianças com quem eu trabalho moram no lado Leeward da ilha de 

Oahu, onde vive uma grande parcela da nossa população havaiana nativa. 

 

Nessa região, existe uma taxa alta de pobreza, analfabetismo e vícios em 

drogas. Muitos de meus alunos vêm de famílias de pais jovens, pais solteiros 

e já foram expostos a drogas e abuso emocional e físico. Apesar de todos 

esses desafios, a maior parte dessas crianças ainda tem o desejo de aprender 

e – com a ajuda do TFT – eu fui capaz de aumentar a sua habilidade de focar 

e se concentrar nos seus trabalhos da escola. 

 

Todos os dias após o recreio, eu oriento a minha turma no exercício da 

respiração da clavícula para ajudá-los a se acalmar e focar no próximo 

assunto. Um dia eu esqueci de acalmá-los e comecei a próxima lição 

ensinando os nomes das cores. As crianças começaram a gritar os nomes 

das cores, “Azul! Vermelho! Verde!” de forma tão frenética que me fez 

perceber que eu não havia feito o nosso exercício da respiração da clavícula. 

Eu rapidamente guiei a turma pelo exercício e imediatamente houve uma 

tranquilidade na sala, após as crianças se acalmarem, elas calmamente 

nomearam os nomes das cores conforme elas foram mostradas. 

 

Após me consultar com a Joanne Callahan, eu também comecei a usar o TFT 

para ajudar as crianças que trocam letras27. Ou eu mostro a criança como 

fazer tapping em sua mão ou faço tapping neles eu mesma. 

 

Após o tapping, as crianças conseguem escrever corretamente sem trocar 

letras. Isto funcionou especialmente bem com uma estudante especial que 

copiava tudo com letras trocadas. Após notar este padrão, eu pedi que ela 

fizesse tapping na lateral da mão para corrigir a reversão psicológica e quando 

ela refez o seu trabalho, ela o copiou perfeitamente! 

 

O nosso sistema de usar o TFT funciona tão bem que as crianças agora me 

lembram de fazer regularmente. A beleza do TFT é que é tão simples de usar 

e, ainda por cima, tão eficiente.  Um investimento de poucos minutos cada dia 

faz você ter resultados ilimitados no aprendizado. Gratidão por essa 

ferramenta incrível.   

 

- Cathy Tanida 

 

*** 

                                                           
27 Muitas crianças trocam letras quando estão aprendendo a escrever, confundindo o “p” com o 
“q” e o “b” com o “d”, por exemplo. Embora seja apenas um estágio de desenvolvimento normal 
em crianças pequenas, isso pode se tornar um problema quando a criança crescer, se não for 
corrigido. 
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As crianças respondem muito bem ao TFT. É claro, uma criança não precisa 

saber como ele funciona e nem mesmo concordar com o procedimento para 

se beneficiar. Mas elas percebem o quanto se sente bem quando fazem o 

TFT. 

 

Na próxima história relato sobre um grupo especial de alunos, onde uma 

terapeuta de TFT usa o tapping para aliviar o stress do bullying na escola, 

colocando os estudantes em um estado mais independência e confiança. 

 

 

   Eu Faço Qualquer Coisa Para Fazer Isso Parar 
 

“Você é gordo, burro e feio”. Isso é só um exemplo das zombarias que alguns 

estudantes aturam de seus pares e colegas de classe. Estas e outras 

declarações nocivas são exemplos de bullying. 

 

O bullying é uma forma de violência. São comportamentos negativos, 

agressivos e indesejados com a intenção de fazer mal, machucar ou humilhar 

outro estudante. É qualquer coisa que magoe outro estudante quando coisas 

são repetidamente ditas ou feitas para ter poder sobre aquele indivíduo. 

 

Existem muitos tipos de bullying, incluindo bullying racial, bullying sexual e 

bullying virtual. O bullying inclui xingamentos, dizer ou escrever comentários 

depreciativos, excluir um indivíduo de alguma atividade de propósito, espalhar 

mentiras e rumores, ignorar, ameaçar, fazer qualquer coisa para deixar outra 

pessoa desconfortável ou assustada, roubar ou danificar os pertences de 

alguém, chutar, socar, dar tapas e fazer com que alguém faça coisas que eles 

não querem fazer. 

 

Crianças lidam com o bullying de muitas formas diferentes. Aqueles que sofrem 

bullying são sujeitos à pressão de seus pares. Às vezes, eles acabam fazendo 

coisas que eles não querem realmente fazer para se enturmar – desejando que 

o bullying pare.  

 

Aqueles que sofrem bullying com frequência sentem dor, medo ou mágoas. 

Eles perdem autoconfiança e se sentem sozinhos, assustados e tristes. Eles, 

às vezes, não se sentem seguros na escola, em casa ou em lugares de 

diversão – e muitas vezes têm notas baixas na escola. Eles podem sofrer de 

depressão, dores de cabeça, dores de estômago e outros problemas de saúde 

e eles também podem ter pensamentos suicidas. Algumas pessoas sentem 
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necessidade de lutar ou levar armas para a escola para parar com a dor de 

sofrer bullying. 

 

Eu trabalhei com um grupo de estudantes do ensino fundamental que sentiam 

que estavam sofrendo bullying. Os alunos foram encaminhados a mim por seus 

pais porque eles estavam tendo problemas na escola. Muitos dos estudantes 

estavam recebendo notas muito baixas. Alguns deles haviam passado por 

detenções ou sido suspensos por participar de brigas dentro ou fora da escola. 

Quando encontrei com estes alunos pela primeira vez, eles me explicaram que 

eles entraram em brigas porque sentiram que outros estudantes estavam 

implicando com eles. Um grupo implicava com eles constantemente e eles 

entraram nas brigas porque eles ficaram com raiva e quiseram acabar com o 

bullying. 

 

Estatísticas revelam que um entre cada quatro estudantes sofrem de bullying, 

implicâncias ou abusos todos os meses. Além disso, 30% dos estudantes dos 

Estados Unidos admitem já ter feito bullying, ter sido vítima de bullying, ter sido 

um expectador de bullying ou ter participado em todos os três papeis. 

 

O meu trabalho com o grupo começou explicando como o TFT funcionava para 

resolver ansiedade, medo e sentir que eles precisavam lutar para acabar com o 

bullying. Os estudantes avaliaram o seu SUD (unidades subjetivas de stress) 

que variou de “10” ou mais para medo e ansiedade a “7”. Eu comecei a orientar 

os estudantes a fazer a Reversão Psicológica para corrigir qualquer reversão 

que pudesse afetar negativamente o tratamento. Eu então os ensinei a 

sequência de tapping para Ansiedade Generalizada e Stress, verificando com 

frequência o SUD enquanto o seu desconforto diminuía continuamente por 

pelo menos 2 pontos em todos os estudantes do grupo. 

 

Nós continuamos dessa forma até que o SUD de cada estudante caísse para 

“0” ou “1”. Os estudantes relataram se sentiram melhor e explicaram que 

“se sentir melhor” significava que eles estavam se divertindo fazendo o TFT e 

que não se sentiam tensos ou zangados quando pensavam em sofrer bullying. 

 

Estudos mostram que quanto menos confiança um aluno tem, maiores as suas 

chances de sofrer bullying. Eles continuaram a praticar os passos do TFT até 

aprenderem a sequência bem o suficiente para fazê-las ao longo da semana 

sempre que sentissem vontade de brigar, se sentissem assustados ou se 

sentissem pouco confiantes. 

 

Na semana seguinte após receberem o tapping, eles estavam rindo e 

conversando, com uma conduta completamente diferente da semana anterior, 
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quando eles estavam tristes e desmotivados. Os estudantes contaram que 

usaram o TFT ao longo da semana, e também relataram que não entraram em 

nenhuma briga durante a semana. E ainda disseram que fizeram tapping a 

todo momento que se sentiram assustados. Uma estudante contou que ela 

tinha conseguido se concentrar no seu trabalho da escola e que havia 

conseguido passar na sua prova de matemática porque – pela primeira vez 

– ela conseguiu estudar. Mas o comentário mais convincente veio de uma 

estudante que estava constantemente entrando em brigas e que estava quase 

sendo expulsa da escola, apesar de ser ela a vítima do bullying. 

 

“Eu não briguei quando outros alunos estavam implicando comigo”, ela disse. 

“Eu só comecei a fazer tapping e fui embora”. 

 

- Dr. Victoria Yancey 

 

*** 

 

Quem mais pode usar o TFT para criar resultados melhores? Bem, atletas 

usam o tapping o tempo todo. Atletas profissionais há muito tempo conhecem 

terapias alternativas que os ajudam a focar em suas metas, participar de jogos 

importantes e dominar a mente em seu esporte favorito. 

 

As próximas histórias são sobre atletas mundiais que usaram o TFT para 

superar desafios e eliminar contratempos e obstáculos para alcançar as suas 

metas. 

 

 

    Uma Revolução nos Esportes 
 

Como palestrante no mundo dos esportes, eu com frequência faço 

apresentações para atletas profissionais, seus treinadores e preparadores 

físicos. Recentemente, eu apresentei o tema “Seja O Melhor Que Você Puder 

Ser” para um dos melhores times femininos da Noruega da liga europeia de 

handball. 

 

Eu expliquei como eles poderiam eliminar o nervosismo quando estivessem 

competindo contra as melhores jogadoras do mundo. Eu também expliquei 

como se recuperar mentalmente de lesões, como criar uma crença inabalável 

em si mesmo, como encontrar o caminho para o seu equilíbrio sempre que 

você quiser e como criar um estado de fluxo com o TFT. 
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Eu fui chamado para dar essa palestra para esse time em especial porque eu 

havia tratado a sua preparadora com o TFT quatro anos antes quando ela 

ainda era jogadora e estava esperando uma cirurgia para reparar uma lesão no 

ombro. Após um exame de ressonância magnética, os médicos disseram a ela 

que um de seus ligamentos estava completamente rompido e outros dois 

estavam parcialmente rompidos. Levou apenas 4 minutos pelo telefone para 

reduzir a sua dor no ombro de um SUD (unidades subjetivas de stress) “7” para 

“1”. 

 

Ao longo dos três dias seguintes, ela jogou oito partidas no Campeonato Anual 

de Veteranos, e foi a jogadora que marcou mais pontos com seis gols na 

partida final – todos marcados com o ombro que estava com os ligamentos 

rompidos. Após a sua vitória, ela treinou com pesos quase todos os dias e foi 

jogar em um dos times mais importantes da Noruega pelos últimos quatro anos 

– uma grande realização, considerando que a Noruega é a atual campeã 

mundial no esporte e a competição nesse nível é acirrada. 

 

Em outro exemplo interessante do profundo poder de usar o TFT em esportes, 

o maior piloto de kart da Noruega me mandou uma mensagem de texto 

dizendo “O TFT é o máximo”! 

 

Ele havia acabado de ganhar uma competição importante na Alemanha e nos 

dois fins de semana anteriores havia terminado em segundo lugar tanto em 

Mônaco quanto na Itália. Com apenas 14 anos, seus resultados nunca haviam 

sido alcançados por ninguém da Noruega. E estas conquistas aconteceram 

depois que eu trabalhei com ele por apenas seis meses. 

 

Em outro caso de sucesso, o primeiro time de futebol masculino profissional da 

Noruega a usar o TFT chegou à final da Copa Norueguesa. Eles disseram 

que o resultado foi muito melhor do que o esperado. Minha colega Mette 

Rosseland e eu trabalhamos com eles pelos últimos seis meses. 

 

Um de seus melhores jogadores tinha sempre dificuldade de voltar para o jogo 

quando ele cometia algum erro. Eu rastreei essa limitação de performance a 

um trauma de quando ele tinha 15 anos e tinha um problema de pele e tomava 

um remédio que gerava ansiedade social. 

 

Nós imediatamente tratamos o trauma, o que eliminou os seus problemas no 

jogo. O problema era que ele tinha medo da atenção da mídia que ele 

receberia – independente de jogar muito mal ou muito bem – porque as 

câmeras iriam exibir o seu antigo problema de pele. Desde então, ele se tornou 

um jogador mais confiante, mesmo tendo apenas 20 anos. 
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O time de futebol feminino também teve resultados igualmente positivos com o 

TFT. Apesar de não serem as favoritas na final da Copa Norueguesa, elas 

usaram o TFT no vestiário após ver os resultados do time masculino. Apesar 

de terem jogado mal até chegar à final, elas terminaram ganhando de 7 a 0. 

Nada mal! 

 

Antes de aprender o TFT, eu era um treinador mental reconhecido nos 

esportes. Agora eu posso realmente dizer que o TFT significou uma revolução 

completa na área da performance mental nos esportes. 

 

- Mats J. Uldal 

 

*** 

 

O TFT não é desconhecido no mundo dos esportes. Na próxima história, um 

dos times mais populares da Arábia Saudita descobre os benefícios do 

“condicionamento mental” usando o tapping para aliviar o stress antes do jogo. 

Mas essa história tem uma reviravolta – um time chega à final com uma 

história de derrotas de 15 anos que eles precisaram superar. 

 

 

    O Peso Sobre Nós É Pesado 
 

O Reino da Arábia Saudita é bem conhecido por seus times de futebol. Por 16 

anos consecutivos, a seleção de futebol da Arábia Saudita ganhou contra todas 

as seleções dos times asiáticos. Um de nossos times mais famosos – um time 

da primeira liga da Arábia Saudita – costumava ganhar muitas finais da Copa 

em nosso país. No entanto, recentemente, apesar de seu histórico incrível, 

milhões de fãs e investimentos de príncipes árabes milionários, eles 

simplesmente não conseguiram conquistar nenhum título em mais de 15 anos. 

 

Antes que eu começasse a trabalhar com eles, eles conseguiam chegar às 

finais com facilidade, mas perdiam ao jogar com o seu maior rival – outro time 

da mesma primeira liga. Não importa o que eles fizessem, eles acabavam 

encontrando esse time, ou na final ou na semifinal. 

 

E eles perdiam. 

 

Eu acho que você pode dizer que os jogadores desenvolveram uma fobia 

desse outro time. Partida após partida, eles perdiam para seus rivais. 
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Esses  t imes  não se encontravam somente na final da Copa do Príncipe 

Faysan Bin Fahad – mas, para piorar a situação, eles se encontravam de novo 

duas semanas mais tarde nas finais da Copa do Príncipe Coroado. 

 

Com tantas derrotas anteriores agigantando-se no horizonte, mesmo os seus 

fãs mais fiéis estavam começando a dizer que o time simplesmente não 

conseguia ganhar. Eu fui chamado para fazer uma preparação psicológica 

para os jogadores. É claro, eles tinham o melhor treinamento possível, 

conselho técnico excelente, os salários adequados (com promessas financeiras 

se eles ganhassem), até o melhor treinador. 

 

Ainda assim, a tensão estava alta. 

 

Durante a minha primeira sessão com eles, quando eu perguntei aos jogadores 

como eles se sentiam a respeito da partida que estava chegando, eu não 

recebi nenhuma resposta. Apenas silêncio e alguns murmúrios abafados.  

 

Eu sabia que os jogadores estavam pensando em cada um dos erros que eles 

haviam cometido em campo e em cada partida que eles já haviam perdido. 

Eles não conseguiam superar suas derrotas para pensar nas vitórias que os 

haviam ajudado a chegar às finais. 

 

Então eu expliquei que um cientista americano, Dr. Roger Callahan, havia 

descoberto que existem pontos de tapping em nosso corpo – que, se nós 

fizermos em uma determinada sequência, libera o stress em nossas mentes. 

Eu pude perceber que alguns jogadores ficaram um pouco interessados. 

 

Novamente, eu perguntei, “Como você se sente agora quando você pensa na 

próxima partida? ” 

 

Desta vez, uma de suas estrelas disse que ele se sentia estressado. “Nós 

queremos ganhar”, ele disse. “Deram-nos tudo o que nós precisamos para 

ganhar e todo mundo está nos pedindo para ganhar. Mas eles também estão 

dizendo ‘Não nos decepcione’. Isso faz o peso que está sobre nós fique ainda 

mais pesado”. 

 

“O que acontece quando um jogador está estressado”? Eu perguntei. 

 

Todos eles sabiam a resposta. Um disse que sentia o calcanhar fraco. Outro 

sentia que ele não conseguia controlar a bola. Outro jogador sabia que, sob 

stress, um jogador poderia facilmente errar uma jogada, pegar pesado em um 

lance e talvez ganhar um cartão vermelho e ser expulso do jogo. 
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Um jogador que veio a diante – uma das estrelas do time, disse que em uma 

escala de 0 a 10, o seu stress parecia ser “10”. 

 

Eu rapidamente fiz tapping abaixo de seu olho, abaixo do braço e no ponto da 

clavícula – explicando que esses pontos estavam ligados ao stress em nossos 

corpos e mentes. Eu fiz a sequência mais duas vezes e o jogador disse que o 

seu stress havia caído para um “3”, depois para “1” e depois para “0”. Você 

conseguia ver a diferença em seu rosto. Ele relaxou. Alguma coisa estava 

acontecendo dentro dele. 

 

Quando eu perguntei de novo como ele se sentia, ele disse que sua tensão 

havia desaparecido. Melhor ainda, ele conseguia se ver jogando muito bem, 

tranquilo, com seus calcanhares aquecidos e, ainda assim, firmes no chão. “A 

bola está me obedecendo”, ele disse. O seu rosto acendeu de felicidade. 

 

Quando eu pedi por outro voluntário, um jovem jogador se ofereceu. Ele estava 

curvado e claramente estressado. Suas mãos pareciam gelo. Ele me olhou 

com sorriso nervoso pálido. Ele se sentia como se seu pé estivesse preso com 

cordas de tão grande era o seu stress. Um “10” na escala SUD, sem dúvidas. 

 

Eu usei a mesma sequência de tapping nele, mas o seu SUD permaneceu alto, 

então eu peguei a sua mão e fiz tapping na lateral para corrigir a reversão 

psicológica. Gradativamente, o seu desconforto caiu para um “5”, então para 

“3” e então para “0”. 

 

Perguntando a todos os jogadores de uma só vez para que pensassem no seu 

stress, eu os orientei pela sequência de tapping até que o seu SUD tivesse 

caído para “0”. Quando eles se sentiam preocupados ou ansiosos, eu dizia 

para fazer tapping nesses pontos. 

 

“Você pode se sentir tenso no ônibus ao caminho do estádio”, eu disse. “Ou se 

você pensar na partida final à noite no seu quarto e tiver dificuldade para 

dormir, faça tapping de novo”. 

 

Na partida final, daquela semana, o time ganhou o seu rival com o placar de 3 

a 0. Algumas semanas mais tarde, eles jogaram contra o time rival de novo – e 

eles ganharam de novo... Com o placar de 2 a 1. 

 

A fobia havia sido curada, o passado havia sido desfeito. O TFT os ajudou a 

fazer isso.                                                        

 

- Abdulhamid Mustafa AlFirdaus 
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*** 

 

Em que outros tipos de esportes o TFT pode ajudar? Bem, por décadas, o TFT 

tem ajudado golfistas a melhorar o seu jogo – sejam e l e s  jogadores 

profissionais internacionais ou amadores locais. 

 

O TFT ajuda os golfistas a dominar o seu “jogo mental” – permitido que 

eles não apenas melhorem a sua técnica, mas que também executem tacadas 

importantes com consistência. Para jogadores que parecem ótimos no driving 

range28, mas terminam na grama ou que perdem nas tacadas curtas no final do 

jogo, o TFT nos ajuda a relaxar, a nos concentrar e a usar todo o seu caro 

treinamento para encontrar o seu swing autêntico. 

 

De repente, eles colocam bola após bola exatamente onde eles querem. 

Tacadas que dão errado se tornam parte do passado. Eles podem finalmente 

planejar e executar suas finalizações mais difíceis. 

 

Na próxima história, de três golfistas diferentes, o TFT os ajuda a não só jogar 

uma partida melhor de golfe – eles descobrem que também gostam ainda mais 

do jogo. 

 

 

    Três Dias nos 60’s 
 

A aplicação do TFT para promover a vida e a saúde é ilimitada. Em mais um 

exemplo, ele pode ajudar a aumentar o prazer e melhorar a performance em 

diversos esportes. Por exemplo, Dr. Robert Blaich, um quiroprático, trabalhava 

com atletas de primeira linha e descobriu que simplesmente corrigir a reversão 

psicológica29 poderia fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, em ganhar 

e perder.  

 

Dizem com frequência que a principal diferença entre os maiores atletas é a 

diferença psicológica. A minha experiência com esses atletas confirma isso. 

Três golfistas profissionais que eu tratei levaram suas performances a níveis 

ainda mais altos do que eles eram capazes antes do tratamento. E, ao longo 

dos anos, eu fiquei sabendo que muitos instrutores de golfe usam o TFT para 

ensinar golfistas remover bloqueios em seu jogo. 

                                                           
28 Driving Range: campo de prática de tacadas de longa distância. (N.T.) 
29 Reversão Psicológica (ou PR) é um bloqueio ou inversão do fluxo de energia nos caminhos 
de energia do seu corpo. Ela impede que todos os tipos de tratamento funcionem tão bem 
quanto funcionariam. A RP pode ser facilmente eliminada ao fazer tapping na borda exterior da 
sua mão antes de fazer qualquer sequência de tratamento para sua doença ou problema. Os 
praticantes de TFT sempre fazem testes para RP antes de qualquer tratamento de TFT. 
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O Nervosismo 

 

O primeiro golfista profissional que eu tratei foi um atleta espetacular e estava 

no hall da fama como campeão de outro esporte. No entanto, ele sofria com o 

que os golfistas chamam de “o nervosismo”. Isto é, ele jogava mal quando 

chegava a hora de finalizar o jogo. As suas tacadas ficavam horríveis. Por ser 

um competidor ávido, isso o incomodava muito e, quando ele ouviu dizer que 

eu talvez pudesse ajudá-lo, ele imediatamente me procurou para fazer um 

tratamento. 

 

Eu só precisei vê-lo uma vez. Foi o suficiente, o seu jogo imediatamente 

melhorou drasticamente. Ele até riu do preço do tratamento e disse que ele 

recuperou mais do que o preço da consulta em apostas só no primeiro dia! A 

última vez que eu ouvi falar dele, ele estava sendo entrevistado na televisão 

por ganhar um torneio que, até aquele momento, ele havia evitado. 

 

O Jovem Talento 

 

O meu próximo cliente golfista era um jovem que estava se tornando um 

profissional. Ele foi encaminhado a mim por um talentoso psiquiatra europeu 

que havia trabalhado com ele por alguns anos e o havia ajudado com muitos 

problemas. Os seus professores e colegas previam grandes feitos para ele, 

mas alguma coisa ainda o segurava. Eu o tratei enquanto ele estava na Europa 

com o procedimento avançado de TFT, o Voice Technology, e rapidamente 

limpei diversas questões pessoais. Eu também examinei vários aspectos do 

seu jogo e as tratei. No dia seguinte, ele estava em um torneio e apresentou os 

mesmos problemas que eu já havia tratado com sucesso. Eu sabia a princípio 

que o problema deveria estar ligado a toxinas. 

 

Era necessário descobrir o que estava prejudicando o seu desempenho 

após ele ter sido tratado com sucesso. Eu descobri que um de seus hábitos 

era pedir pizza todas as noites antes de um jogo. Apesar de isso não ser um 

problema para algumas pessoas, para ele, o Voice Technology revelou que a 

pizza era uma toxina. Ele ficou feliz de descobrir isso e desistiu de comer pizza. 

Eu o tratei de novo, o que levou apenas alguns minutos. 

 

Uma semana depois, eu estava assistindo no canal internacional de golfe a 

sua partida no último dia de um torneio importante. O comentarista da televisão 

ressaltou o fato de que desde o início do jogo, o placar do meu paciente em 

nos três dias de torneio estava acima da média! Ele foi ótimo em sua primeira 

tentativa contra competidores internacionais de primeira categoria e ficou em 

segundo lugar. 
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A propósito, uma toxina não consegue apenas desfazer um tratamento, mas 

nossos corpos retêm água após ingerirmos uma toxina e só isso é capaz de 

prejudicar o nosso timing, efeito ou julgamento e criar ansiedade. Toxinas não 

fazem bem para ninguém; mas para atletas de elite, elas conseguem provocar 

transformações terríveis normalmente chamadas de “as quedas”. 

 

O Amador Top 

 

Uma das minhas histórias de golfe favoritas é a de um homem de setenta 

e tantos anos que amava golfe e jogava todos os dias. Quando ele não 

encontrava um amigo para jogar, ele jogava com um jovem profissional. 

Este paciente que era médico também sofria há muitos anos com problemas 

gastrointestinais sérios que ele não conseguia entender. Quando ele ouviu 

dizer que eu poderia ajudá-lo a melhorar seu desempenho no golfe, ele me 

chamou imediatamente. Eu o tratei para todos os aspectos do seu jogo, 

então ele disse uma coisa muito significativa. Ele disse que jogava muito bem 

nos primeiros nove buracos e jogava muito mal a partir da segunda metade. 

 

Você pode pensar que seria normal este homem idoso ficar cansado depois de 

nove buracos. No entanto, o seu cansaço não aumentava progressivamente, 

de buraco a buraco, mas aumentava abruptamente depois dos primeiros nove. 

Curioso, eu comecei a fazer perguntas. O que acontecia após os primeiros 

nove buracos? 

 

O que é acontecia é que ele normalmente fazia um intervalo e comia um 

lanche que ele havia trazido. Eu testei tudo e descobri que trigo era uma toxina 

para esse homem. Eu disse para ele parar de comer trigo. Ele seguiu minhas 

instruções cuidadosamente e, no seu jogo seguinte, ele derrotou o concorrente! 

Os seus problemas gastrointestinais simplesmente desapareceram, 

sugerindo que o trigo também estava por trás desse problema.  

 

 

- Roger J. Callahan, PhD 

 

*** 

 

Tapping Para Resultados Melhores 

 

Você vai encontrar vídeos que o guiarão para a sequência completa de tapping 

para criar resultados positivos no nosso website: 

www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em Português, acesse 

www.tftbrasil.com.br).
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Conclusão 
 

Após 30 anos lendo histórias e estudos de casos de clientes como os que 

aparecem neste livro, nós estamos convencidos – mais do que nunca – que o 

TFT está fazendo algo dentro do corpo que é fundamentalmente diferente de 

qualquer coisa oferecida pelos médicos e terapeutas da medicina alternativa. 

 

Ao acessar os caminhos de energia do corpo, o TFT está ativando e 

estimulando os sistemas de cura do próprio corpo – permitindo alívio rápido e o 

começo da cura completa. Ao reduzir stress, apagar emoções prejudiciais 

armazenadas, limpar bloqueios energéticos e “reorganizar” a forma que o 

cérebro e o corpo reagem a ansiedade, stress, doenças, traumas e outras 

situações, o TFT tem o poder de acabar com doenças provocadas por 

problemas emocionais. 

 

Não se engane, no entanto. O TFT não mascara os sintomas ou encoberta os 

perigos reais que devem ser tratados pela medicina. Ele é muito mais 

sensato do que isso, como esta breve carta de uma terapeuta vai mostrar. 

 

 

    A Sabedoria do TFT 
 

De vez em quando, existe uma discussão entre os terapeutas de TFT sobre a 

sabedoria de tratar náuseas com o TFT. A discussão normalmente é centrada 

na crença de que a náusea pode ser a resposta inteligente natural do corpo a 

ingestão de uma substância tóxica e pode, portanto, promover a saúde ao 

encorajar o indivíduo a ficar longe de uma determinada comida ou bebida que 

está criando o desconforto. 

 

Este sistema de proteção natural pode ser ainda mais vital no caso de 

mulheres grávidas, porque a náusea pode ser uma forma de proteger o feto em 

desenvolvimento da exposição a uma substância tóxica ingerida repetidamente 

pela mãe. 

 

Há muitos anos atrás, logo após o meu treinamento avançado em TFT 

Diagnóstico, eu tratei uma idosa de 87 anos para náuseas e o resultado me 

surpreendeu e fascinou. Esta paciente, que eu vou chamar de “Bea”, estava 

temporariamente em um asilo por ter caído e quebrado a sua pélvis duas 

semanas antes. Enquanto estava nesse estabelecimento, ela desenvolveu um 

caso constante de náusea tão forte que ela mal conseguia digerir uma simples 

refeição. Isto rapidamente se tornou uma ameaça de vida para Bea, porque ela 

http://www.tftbrasil.com.br/
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pesava apenas 49 Kg e estava perdendo peso rapidamente, assim como a 

vontade de viver. 

 

Eu visitei a Bea no asilo para ver se o TFT poderia ajudá-la a aliviar sua 

náusea. Após primeiramente determinar uma sequência específica de TFT 

através do diagnóstico, eu mesma fiz tapping nela porque ela estava muito 

fraca e com dificuldade de se manter atenta para ela se autoaplicar. Em dois 

ou três minutos de tratamento, a Bea vomitou. 

 

Minha primeira reação a isso foi consternação e preocupação. 

 

Eu logo percebi, no entanto, o quanto o TFT atuou de forma sábia e admirável. 

Primeiro eu fiquei sabendo que a Bea não conseguia vomitar desde que tinha 

12 anos e, por causa disso, teve que aguentar muitas crises graves de 

indigestão e náusea ao longo de sua vida, sem nenhum alívio por vomitar. 

Segundo ela, ao vomitar, seu corpo conseguiu se livrar de possíveis 

substâncias danosas, o que simplesmente diminuiu a náusea. 

 

A náusea da Bea voltou no dia seguinte, o que exigiu um exame de um 

gastroenterologista que encontrou o verdadeiro problema – uma úlcera. É 

importante notar que, apesar do TFT ter dado um alívio temporário, permitido 

que o seu corpo se livrasse de substâncias que estivessem lhe fazendo mal e 

removido um bloqueio de longa data a vomitar, ele não removeu 

permanentemente ou encobriu o sintoma (i.e., a náusea) que era parte de um 

problema mais sério.   

 

- Mary L. Cowley, PhD 

 

*** 

 

Como nós dissemos antes, o TFT cura, alivia, elimina e acalma e, ainda assim, 

ao logo desse processo de cura, ele tem sido autoaplicado há mais de 30 anos 

sem nenhum relato de dano. Ele não mascara sintomas que podem ser uma 

indicação de um problema maior e, mais importante, ele não provoca nenhum 

efeito colateral, como ocorre com a maior parte dos remédios, cirurgias e 

outros tratamentos médicos tradicionais. Além disso, ele cura traumas e 

problemas emocionais sem exigir que os pacientes “revivam” e sofram uma 

segunda vez por causa do episódio traumático no consultório do terapeuta, 

como muitas “terapias” reconhecidas fazem. 

 

Por esse motivo, ele pode – e nós acreditamos que deve – ser usado nos 

campos da medicina e terapia tradicionais como um “tratamento” secundário 
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para ajudar na recuperação de doenças e remover as causas psicológicas das 

doenças. 

 

Hoje, centenas de médicos estão começando a reconhecer o valor do TFT no 

processo de cura. Ele é rápido, eficiente e de baixo custo. É uma terapia 

adequada para muitos consultórios médicos que estão sempre cheios e que 

estão cada vez mais limitados em tempo e na atenção disponível para cada 

paciente. 

 

A próxima história é de uma parteira na Austrália, onde o TFT corrigiu um 

problema incômodo – e surpreende os médicos por seus resultados. 

 

 

O TFT Funciona No Campo da Medicina 

Tradicional 
 

Na época que eu participei de um treinamento de TFT em Sydney, eu estava 

grávida de 21 semanas. Eu tinha acabado de terminar meu treinamento como 

parteira e estava animada para incorporar o TFT na minha prática de fazer 

partos em casa. Na verdade, a parteira da minha própria gravidez, Lianne 

Schwartz, também estava participando do curso inspirada em muitas 

discussões e experiências dos benefícios do TFT. 

 

Antes do treinamento, no entanto, nós duas estávamos preocupadas a respeito 

da separação do músculo abdominal enquanto o bebê crescia. O meu útero 

também estava bem firme ao toque e parecia que os músculos uterinos sofriam 

espasmos imprevisíveis. 

 

Durante o curso de TFT, eu tratei os meus músculos abdominais para reversão 

psicológica. Então, enquanto eu aprendia os recursos avançados de TFT, eu 

foquei neste mesmo problema. Imediatamente após o tratamento avançado, eu 

notei que a minha barriga parecia estar em um formato diferente. Quando a 

Lianne examinou meu abdome, nós nos surpreendemos ao descobrir que a 

separação do músculo havia diminuído do seu comprimento original de quatro 

dedos para cerca de um ou dois dedos do meu umbigo para cima. Abaixo do 

meu umbigo, os músculos haviam se juntado completamente. 

 

Este tipo de alteração não tem precedente. 

 

http://www.tftbrasil.com.br/
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Na verdade, outras mulheres precisaram fazer cirurgias após o parto por 

apresentar a separação muscular parecida com a minha. O meu útero também 

estava macio e não estava mais sofrendo os espasmos de antes. 

 

Durante o curso, eu tratei o meu útero e músculos abdominais quando 

necessário aplicando a reversão psicológica para que eles permaneceram 

saudáveis e fortes. Eu também usei o TFT em mim mesma ao longo da 

gravidez com muito sucesso ao testar e tratar toxinas ambientais e ingeridas, 

que poderiam me causar náuseas, vômitos e diversos problemas emocionais. 

 

Desde o treinamento de TFT, a Lianne e eu tivemos experiências e resultados 

incríveis com mulheres e famílias no período pré-natal, durante os partos que 

nós participamos e após o nascimento. 

 

Um dos casos que atuamos, a paciente apresentava o mesmo problema que 

eu tive com meus músculos abdominais. Uma cliente que teve seu primeiro 

bebê há cinco anos e seu segundo filho há dois anos, estava com problemas 

com uma grande separação. Após duas gestações, ela continuava com uma 

separação de três dedos e meio. Ela estava sendo atendida tanto por um 

fisioterapeuta especializado em problemas no pós-parto em mulheres e um 

osteopata nos dois últimos anos. 

 

Esta mulher decidiu experimentar o TFT e, após uma sessão de tratamento 

com a Lianne, seus músculos abdominais voltaram para apenas um centímetro 

de separação. Uma semana depois, ela visitou o seu osteopata sem contar 

para ele sobre o seu tratamento de TFT, pois ela queria uma opinião objetiva. 

Ele ficou surpreso com a mudança e até consultou as suas anotações para 

confirmar o seu diagnóstico inicial de que não havia ocorrido nenhuma 

alteração nos dois últimos anos – até agora. 

 

Ele ficou muito animado quando ela contou para ele sobre o TFT. 

 

Outra área em que nós temos tratado mulheres é para experiências 

traumáticas de partos anteriores. Nós vemos cada vez mais mulheres com 

experiências de partos difíceis e fora de seu controle no sistema hospitalar. As 

estatísticas na Austrália mostram que umas em cada três mulheres passam 

por depressão pós-parto e mostram um número igualmente alto de mulheres 

que sofrem de transtorno de stress pós-traumático seguindo o seu parto. 

 

 

 

- Pia Cowley 
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*** 

 

Não importa se você é médico ou simplesmente deseja assumir o controle 

do seu bem-estar físico e emocional, o TFT pode oferecer um extraordinário 

novo estilo de vida em saúde, harmonia e vitalidade. Se você tem se 

perguntado como você pode aprofundar seu conhecimento de TFT e aprender 

como usar em seus próprios sintomas e situações de vida, você sempre pode 

ler mais sobre nossos programas de treinamento e produtos para problemas 

específicos no site www.rogercallahan.com/pathways (Para informações em 

Português, acesse www.tftbrasil.com.br). 

 

Mas antes de visitar nosso site, leia esta última história sobre uma mulher que 

se presenteou com o conhecimento de TFT. 

 

 

    O Presente do Tapping 
 

No meu aniversário deste ano, eu escolhi participar de um curso de TFT Boot 

Camp na California. Poucas pessoas celebrariam seu dia especial em um 

seminário de fim de semana. Na verdade, eu pude sentir a surpresa nas vozes 

da minha família e amigos quando eu recusei seus convites para me visitar 

porque eu ia fazer este curso. Eu nem imaginava que este presente que eu 

escolhi dar a mim mesma se tornaria um presente que vive voltando para mim. 

 

Ao contrário da maior parte dos outros participantes, eu não tinha nenhuma 

experiência anterior com o tapping, nem tinha nenhum diploma ou certificação 

nas artes de cura. Tudo o que eu tinha era uma forte crença de que eu havia 

encontrado uma poderosa ferramenta e um forte desejo de aprender. A cada 

minuto a minha confiança aumentou enquanto a Joanne Callahan, Dr. 

Roger Callahan e Dr. Robert “Bob” Bray nos levaram com maestria por um 

workshop muito intenso e prático. Eu pude ver diante de meus olhos, meus 

colegas e eu mesma superando fobias, traumas, bloqueios, vícios e outros 

problemas. Apesar de estar exausta ao dirigir para casa no domingo à noite, eu 

não conseguia conter a animação que eu sentia. Eu soube imediatamente que 

a minha vida nunca mais seria a mesma. 

 

Na manhã seguinte, eu decidi que usaria ao máximo esse conhecimento 

recém-adquirido. Então, eu imediatamente comecei a recrutar e trabalhar com 

pacientes para completar a minha certificação em TFT diagnóstico.  

 

Uma das razões para a minha pressa era que eu ia embarcar em um avião 

para a República Dominicana quatro dias depois de fazer o curso Boot Camp. 

http://www.tftbrasil.com.br/
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Eu sabia que se eu não continuasse seguindo em frente enquanto a animação 

e o momentum ainda estivessem do meu lado, uma semana de férias poderia 

facilmente dar início a procrastinação. 

 

Minha primeira oportunidade de fazer o TFT funcionar veio mais rápido do que 

eu imaginava no meu segundo dia na República Dominicana. Enquanto eu 

conversava com um homem sentado ao meu lado na convenção de que nós 

dois estávamos participando, ele mencionou que estava sofrendo com dores 

no pescoço e nos ombros. Eu imediatamente ofereci meus serviços - sabendo 

que eu poderia ajudá-lo a ter algum alívio. Ele imediatamente aceitou e logo 

sugeriu que nós deveríamos fazer o diagnóstico e o tratamento durante o 

intervalo para o almoço. 

 

Eu fiquei muito feliz por ter decidido levar na mala o meu manual do Boot 

Camp ao invés do meu secador de cabelo! A sessão não durou mais do que 

quinze minutos, mas nós ainda ficamos conversando por muito mais tempo 

sobre os méritos da técnica! Ele ficou tão feliz que a sua dor no pescoço tinha 

saído de um SUD “8” para um “0”, que planejou encorajar sua filha massagista 

a fazer o curso também.  

 

Eu o examinei várias vezes naquele mesmo dia e também no dia seguinte 

e o seu pescoço continuava sem dor. A notícia sobre o pescoço dele logo se 

espalhou e antes do fim da tarde, eu já havia prometido tratar duas senhoras e 

prometi tratar algumas pessoas em outra ocasião porque o horário da 

convenção me impedia de ajudar mais pessoas. 

 

As duas senhoras ficaram muito agradecidas pelo resultado do tratamento e 

ambas mostraram interesse em aprender mais. Eu me senti ótima por ser 

capaz de ajudar essas pessoas e espalhar a boa notícia sobre essa técnica 

incrível! 

 

Eu posso dizer honestamente que eu não passei nenhum dia sem fazer 

tapping em mim ou orientando outra pessoa com o tapping. Eu já usei em 

problemas físicos como soluços, garganta inflamada, dor de cabeça, nariz 

entupido e dor nas costas. Eu ajudei a mim mesma e a outras pessoas a 

superar questões emocionais e até mesmo fobias. Até mesmo meu cachorro 

teve o prazer de receber o tapping! Eu me mantive ocupada com os muitos 

amigos e parentes que estão esperando ansiosamente para aprender e usar 

esse tratamento em suas vidas. 
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Eu estou constantemente confiando no alívio imediato que o tapping me 

oferece no stress do dia a dia e ansiedades inesperadas. Parece não haver 

questão que não possa ter benefício ou receber alívio com esta técnica.  

 

Então, eu estou constantemente procurando por mais oportunidades para 

compartilhar esta incrível ferramenta com qualquer pessoa que esteja disposta 

a escutar. Seja na plataforma de tirolesa, onde as pessoas costumam ficar um 

pouco nervosas, ou em uma fila interminável de clientes insatisfeitos no correio 

ou durante aulas de jiu-jitsu para crianças, estou sempre pronta sabendo que 

esta ferramenta valiosa vai me trazer alívio para qualquer questão que 

apareça. 

 

Talvez a oportunidade mais impressionante tenha surgido quando eu descobri 

que meus pais decidiram comparecer a um jantar de aniversário da família em 

que eu também estava convidada. Alguns eventos no passado recente haviam 

causado um desentendimento substancial entre nós. Era muito tentador 

cancelar meus planos e continuar evitando-os, mas tendo essa ferramenta 

incrível para curar a mim mesma do trauma que eles causaram, eu não tive 

nenhuma desculpa para não participar junto com eles. 

 

A raiva e a ansiedade de uma situação ainda não resolvida na qual eles 

haviam me colocado parecia se dissolver enquanto eu fazia tapping em mim 

mesma ao me preparar para nosso primeiro encontro. Eu cumprimentei meu 

pai com um alegre “Feliz Aniversário!”, seguido por um abraço. Eu esperava 

que alguns sentimentos ruins voltassem, mas nenhum voltou. Então, eu 

cumprimentei a minha mãe da mesma forma. Os dois ficaram 

agradavelmente surpresos com a minha sincera recepção. Eles não faziam 

ideia de que, uma hora antes, eu estava considerando a ideia de não vê-los e 

que eu até havia alimentado sentimentos de mágoa, frustração, traição e raiva.  

 

Eu surpreendi muito alguns membros da minha família naquela noite por minha 

completa falta de negatividade por meus pais, pois eles sabem o quanto era 

grave a nossa desavença. 

 

Como um último presente ao meu pai, antes de ir para casa, naquela noite, 

eu me ofereci para diagnosticar e tratar o seu pé que estava inchado por gota 

há quase dois anos. O tratamento inicial não produziu alívio completo, mas eu 

o encorajei a continuar fazendo tapping sozinho. No dia seguinte, minha mãe 

contou que o inchaço e a dor haviam desaparecido!  
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Eu verdadeiramente acredito que o pé dele não foi a única coisa que foi curada 

naquela noite – porque, com o pequeno gesto que eu o ofereci naquela noite, 

surgiu um caminho para curarmos o nosso relacionamento também. 

 

Enquanto eu termino essa carta, eu gostaria de compartilhar a ótima notícia de 

que uma atleta profissional concordou em me ver para que eu possa explicar 

os benefícios que ele pode ganhar para atingir a alta performance através 

do tapping. Ele está bastante intrigado e eu sinceramente desejo que eu 

possa ajudá-lo a dar continuidade a sua promissora carreira. Eu continuo 

maravilhada com a ampla e variada gama de situações em que eu posso 

aplicar o TFT. 

 

Eu tenho total fé que – com mais experiência e a minha contínua 

disposição para buscar mais treinamento e conhecimento – eu vou ser 

capaz de mudar ainda mais vidas. Eu sou profundamente grata por ter tido o 

privilégio de aprender esta técnica e em troca poder compartilhar este presente 

com os outros.  

 

- Ann Marjorie Alayon 
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Sobre os Autores 
 

Dr. Roger Callahan 

 

Fundador e desenvolvedor da Callahan Techniques Thought Field Therapy, 

Roger J. Callahan, Ph.D., é psicólogo clínico. Graduado na Universidade de 

Michigan, ele recebeu o seu Ph.D em Psicologia Clínica na Universidade de 

Syracuse. 

 

Ele foi premiado pela Association for Comprehensive Energy Psychology 

por seus 30 anos de carreira desenvolvendo e aprimorando o TFT como um 

tratamento aceito usado amplamente por terapeutas e outros profissionais. 

 

Dr. Callaham é o autor de inúmeros trabalhos publicados em quase uma dúzia 

de idiomas sobre saúde e recuperação psicológica, incluindo: It Can Happen to 

You: The Practical Guide to Romantic Love (uma coleção para o Clube do Livro 

do Mês); The Callahan Anxiety Pictures (um teste projetivo para medir 

ansiedade); The Five Minute Phobia Cure; e The Anxiety Addiction Connection. 

Além disso, ele é autor de livros aclamados internacionalmente: Why Do I Eat 

When I’m Not Hungry? (Avon); e Stop the Nightmares of Trauma (Professional 

Press, USA and VAK, Germany). O seu livro mais recente é Tapping the Healer 

Within com prefácio de Jack Canfield, criador da série Histórias para Aquecer o 

Coração (McGraw-Hill) – que foi publicada no Reino Unido, Japão, Coreia, 

China, França, Taiwan, Noruega, Espanha, Alemanha, Rússia e Dinamarca. 

 

Dr. Callahan é uma personalidade popular na mídia e já tratou inúmeros 

clientes famosos incluindo Whoopi Goldberg e Kelly Ripa. Além disso, ele 

apareceu e fez demonstrações do TFT em diversos programas de rádio e 

televisão como Good Morning America, The Oprah Winfrey Show, CNN, 

Evening Magazine, Regis Philbin, Tom Snyder, LEEZA, Jenny Jones, Phil 

Donahue e Live with Regis & Kelly e muitos outros. 

 

Ele já foi presidente da American Academy of Psycologists in Marital and 

Family Therapy e da Michigan Society of School Psychologists. O Dr. Callahan 

lecionou na Universidade de Michigan e na Universidade de Syracuse. Ele já 

foi professor na Universidade Eastern Michigan e também já foi pesquisador e 

psicólogo clínico na Wayne County Training School de Michigan e ele faz parte 

da American Academy of Psychotherapists Treating Addition. 

 

O Dr. Callahan já atuou em consultórios em Detroit, Nova York, Los 

Angeles, Indian Wells e La Quinta, Califórnia. Atualmente trabalhando em 

Nova York e Califórnia, o Dr. Callahan lidera o Centro de Treinamento de TFT 
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em La Quinta, Califórnia (uma comunidade em Palm Springs). O Centro de 

Treinamento de TFT conduz treinamentos em TFT e publica um newsletter 

quinzenal chamada The Thought Field. 

 

O Dr. Callahan é presidente do conselho da organização profissional 

Association for Thought Field Therapy. 

 

 

Joanne Callahan 

 

 

Co-desenvolvedora do TFT junto com seu marido Dr. Callahan, Joanne é a 

presidente da Callahan Techniques, Ltd. Com a sede mundial localizada em La 

Quinta, Califórnia. Joanne tem sido a força motriz na expansão do TFT em 

um fenômeno internacional com centenas de terapeutas licenciados 

oferecendo sessões terapêuticas, treinamentos e é uma autoridade em mais de 

80 países ao redor do mundo. 

 

Ela é formada na Universidade da Califórnia Santa Bárbara e recebeu o seu 

MBA em Administração de Saúde na Universidade de San Marcos no estado 

da Califórnia. Joanne é a Diretora do Centro de Treinamento de TFT e é 

editora e co-organizadora de The Thought Field, uma newsletter internacional 

quinzenal escrita e distribuída para os praticantes de TFT e clínicos. 

 

Ela é treinada para praticar o TFT nos níveis Avançado e Voice Technology e é 

a única pessoa além do Dr. Callahan certificada a ensinar o TFT em todos os 

níveis. Ela viaja o mundo ensinando terapeutas em técnicas de tapping e 

procedimentos diagnósticos de TFT. 

 

Joanne também é coautora de Thought Field Therapy and Trauma: Treatment 

and Theory – e ela é a co-autora do recentemente revisado Stop the 

Nightmares of Trauma (com o prefácio de Jack Canfield, criador da séria 

Histórias de Aquecer o Coração). Ela também é coautora do Capítulo 12 

“Thought Field Therapy: Aiding the Bereavement Process” no livro Death and 

Trauma: The Traumatology of Grieving (Routlege Publishers). 

 

Joanne atualmente atua no conselho e na organização profissional da 

Association for Thought Field Therapy. Ela também é um membro ativo da 

ATFT Foundation que foi formada para prover alívio humanitário, treinamento 

e educação no mundo todo. O seu foco tem sido o alívio de traumas nas 

áreas mais devastadas do mundo. 
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