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Yazılı izin alınmadıkça bu el kitabı kopyalanarak çoğaltılamaz. 
Lütfen bu el kitabını fotokopi veya başka bir şekilde çoğaltmayınız. 
Alıntı yaptığınızda kaynağını yazarı ile birlikte belirtiniz. 
 
Bu el kitabı doğrudan eğitmenden EFT eğitimi almış kişiler tarafından kullanılması için 
hazırlanmıştır ve yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsamındaki bilgileri 
kullananlar, bu bilgilerden yararlandıklarında sorumluluk taşımayı kabul ederler.  
 
EFT, Reiki, mudra, meditasyon gibi enerji ile şifa yöntemleri çağdaş tıbbın yerini tutmazlar. 
Bu kitapçıktaki bilgiler çağdaş tıp yöntemlerinin yerine veya bunları yerme amacıyla 
kullanılamaz. Yine bu bilgiler hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılmak amacıyla 
hazırlanmamıştır. Tıbbi sorunlarınız varsa diplomalı bir tıp doktoruna, psikolojik sorunlarınız 
için ise bir terapiste başvurmalısınız.  

 
Önemli açıklama: 

 
• EFT bir kendine yardım metodudur ve terapistinizin , psikiyatristinizin ya da medikal 

doktorunuzun yerini tutmaz. Gerektiğinde uzmanlara başvurmalısınız.  
• Terapistiniz ile birlikte uygularsanız daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. 
• Kullandığınız sedatif, sakinleştirici, antidepresan  vb gibi doktorunuzun reçetesi ile 

aldığınız ilaçlar varsa, ilaçlara devam ederek EFT uygulayın ve sonuçlarını doktorunuz 
ile paylaşın. Ancak onun önerisi üzerine ilaçlarınızı kullanmayı bırakmanız uygundur.. 
Kendi kendinize ilaç bırakmayı denememelisiniz. 

• Dünyada başarılı örnekleri görülse de, bipolar kişilik bozukluğu (manik depresif), 
şizofrenlerde, epileptik hastalarda kullanılmasını kişisel olarak önermiyorum. Bu 
hastalar mutlaka ilaçlarını kullanmaya devam etmeliler. 

• EFT eğitiminin amacı, kendi kendinize yardım edebileceğiniz bir teknik edinmenizi 
sağlamaktır. Bu eğitimi aldıktan sonra öncelikle kendinize uygulamalısınız. 
Başkalarına EFT uygulaması yapanların yeterli eğitimleri ve kişisel deneyimi olmalı ve 
sorumluluk almalıdırlar. 
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 GÜLCAN ARPACIOĞLU 
 Endüstri Mühendisi- Eğitimci Danışman 

 
ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Profesyonel 
yaşamında bilgisayar ve elektronik sektörlerinde yaklaşık on beş yıl satış ve organizasyon 
görevlerinde çalışan Gülcan Arpacıoğlu, 2000 yılından bu yana kurucusu olduğu 
merkezinde eğitim vermekte; bireysel ve kurumsal danışmanlık yapmaktadır. Enerji 
Psikolojisi ve Meridyen Terapilerini Türkiye’de kişisel gelişim alanına tanıştıran ilk 
eğitimcidir. Bu teknikler ile hazırladığı özgün atölyeler olumlu yönde kalıcı dönüşüm ve 
davranış değişikliği sağlamaktadır.  
 
Arpacıoğlu 1993’te Transandantal Meditasyon ve ardından Gordon Training Int iletişim 
teknikleri eğitimi aldı. 1997’de Reiki evrensel yaşam enerjisini öğrendi. Reiki 
öğretmenliğini 2000 yılında William Lee Rand’den (ICRT) aldı.  EFT Duygusal Özgürleşme 
Teknikleri ile 2001 yılında çalışmaya başladı. Tapas Akupresur Tekniğini 2002’de 
uygulamaya başladı; 2003 yılında Debra Wylde’dan NLP Practitioner (INLPTA) 
sertifikasını aldı.  Jim Leonard’dan Vivasyon - nefes çalışmaları öğrendi.  Temel Akupresur 
eğitimi aldı. 2012 yılında Sandra Hillawi’den uluslararası The AMT Trainer/Eğitmen ve 
 EFT Master Uygulayıcı sertifikasına hak kazandı.  Aynı zamanda Emotrance sertifikalı 
uygulayıcısı oldu.  
 
Kişisel gelişim eğitimleri stresten kurtulmak ve pozitif bilinçaltı dönüşüm için EFT, TAT 
ve Reiki; öfke kontrolü ve dinginlik, mutluluk ve farkındalık, nefes ve meditasyon 
teknikleri, assertiveness-özgüvene dayalı iletişim, ikna ve etkileme teknikleri,  zihin ve 
beden ilişkisi, meridyen ve enerji terapilerinin değişik alanlarda kullanımı (Yabancı dil, 
topluluk önünde konuşma, ilişkiler, hedef gerçekleştirme, bedensel sağlık, bağımlılıklar, 
mobbing vb) üzerinedir. Kurumsal seminerler vermekte, etkinliklere konuşmacı olarak 
konuk olmaktadır. Bireysel seanslarında meridyen terapi teknikleri kullanmaktadır. 
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İşyerinde psikolojik taciz -mobbing konusunda öncü araştırmacılardan biridir. Ernst & 
Young’ın yayımladığı “İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler” başlıklı kitapta  mobbing 
hakkındaki makalesiyle yer almıştır. Mobbing konusunda kurumların hedef belirlediği 
seminerlerde, insan kaynakları zirvelerinde konuşmacı olarak yer almakta,iş dünyasının 
dergilerinde ve websitelerinde yazıları yayımlanmaktadır. 
  
Bilgi Üniversitesinin sürekli eğitim bölümünde beş yıl boyunca Reiki ve EFT, Akademi 
İstanbul Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde İkna Sanatı eğitimi vermiştir. Basın ve 
medyada birçok kez yer almıştır. The Association for Meridian and Energy Therapies- The 
AMT ve Association for Comprehensive Energy Psychology- ACEP üyesidir.  
 
Web sitesi:   www.gulcanarpacioglu.com  

   
E-posta:     energyturkeyinfo@gmail.com  

 
Telefon:       0216 302 3865 - 0532 503 1776  
 
Bireysel seans randevusu almak için lütfen telefon ile arayınız.  

 
E-bültene üye olmak için lütfen www.gulcanarpacioglu.com anasayfadaki formu 
doldurun. 

http://www.gulcanarpacioglu.com/
mailto:energyturkeyinfo@gmail.com
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    Parmaklarınızın Ucundaki Mutluluk: EFT 
 

       Mutluluk zihinde yapılan bir seçimdir, bir eylemdir. Genel iç huzurudur.  
Zihnimizin     doğasıdır. 
 
Zihninizden geçen düşüncelerin farkında olduğunuzda ve açık bir bilinçle düşüncelerinizi 
dönüştürebildiğinizde, yeni bakış açıları geliştirerek yaşadığınız anı 
değerlendirebildiğinizde mutluluk kendiliğinden ortaya çıkar.  Öfkenizi hoşgörüye, acınızı 
sevince, korkularınızı güvene dönüştürmek için zihninizdeki sesi susturmanız, düşünce 
alışkanlıklarınızı bırakmanız mümkündür.  Verdiğiniz tepkilerin ve çocukluğunuzdan bu 
yana biriktirdiğiniz inançların  “kişiliğiniz” olmadığını anlayarak; bu anda, “şimdide” 
kalarak ve her an yeni bir kişi olabileceğinizi bilerek bu eğitimin temel amacını, mutluluk 
dolu bir yaşamı gerçekleştirebilirsiniz.  
 
Mutluluk aslında yanıbaşınızdadır, her zaman sizinledir. Yaşam deneyimlerinizin bir 
parçası sıkıntı verse bile, deneyiminize bir başka tarafından bakabildiğinizde, yeni 
yorumlar getirebildiğinizde, olumlu ve yararlı bir parçası bulunduğunu, mutluluk içerdiğini 
de görürsünüz. Bunu yaparken basit bir Pollyannacılıkla değil, gerçekçi ve dengeli bir 
yaklaşımla, kimi zaman sakince “Hayır” demeyi başararak, kimi zaman yapılan haksızlığın 
sizin sabrınızı geliştirdiğini düşünerek, kimi zaman ölümün ve acının varlığını kabul ederek 
ve yaşam boyu güçlendiğinizi hissederek olumlu düşünceler üretebilirsiniz. Bazen 
olumsuz görünen olaylar, zamanla “İyi ki öyle olmuş” dedirtir, bazen de sizin için değil 
ama başkaları için olumludur, onlar için sevinmeyi öğrenebilirsiniz.  
 
Toplumun, dünyanın en yüksek iyiliği için seçimler yaparak, saygıyı tüm varlıklar için 
kavrayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle davranmayı seçebilirsiniz. Bunlar mutluluğunuzu 
yaratan, sizi rahatlatan ve güçlendiren düşünce seçimleridir. 
 
Parmağınızı başkalarına doğru değil, kendinize doğru tuttuğunuzda, yaşamınızın 
sorumluluğunu tüm gücünüzle kavradığınızda, kollarınızı ve yüreğinizi sonsuz bir sevgiyle 
herkese açtığınızda elde edecekleriniz EFT adlı bir teknikten çok daha fazlası olacaktır.  
 
EFT’yi mutlu olmanızın en kolay aracı olarak sunuyorum. EFT ile eski yorumlarınızdan, 
ezber bakış açılarınızdan kurtularak, mutluluğunuzun kendiliğinden ortaya çıkmasına 
yardım edebilirsiniz. EFT’nin kendisi yeni bir bakış açısıdır zaten. Denemeye ne dersiniz? 
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Olumlu Düşünce: Olumlu Yaşam 
 
Bu eğitimin temel amacı zihninizin eğitilmesidir, çünkü zihniniz duygularınızı, 
duygularınız da bedeninizi yönlendirir. Aslında bunların hepsi enerji bazında  bir bütündür 
ve kontrol edebileceğimiz bölümü düşüncelerimizdir, zihnimizdir. Yine de bu “zihni ve 
duyguları dilediğiniz gibi yönlendirme işi” oldukça zordur! Bazı durumlarda duygulara öyle 
boğuluruz ki, o duyguları iyileştirmek bile istemeyiz; hatta onları kendimizin bir parçası 
olarak görürüz. Sakinleşmek, olumlu ve yapıcı davranmak bize imkansız gelebilir. 
 
Ne yazık ki zihnimiz, bilinçaltımızın belli olaylarda verdiği kararlar yüzünden bizi aldatır, 
gerçeği sadece kendi algıladığımız gibi sanırız. Çoğu zaman çocukken algıladığımız gerçek 
ve  o olaya ait değerlendirmelerimiz, oluşturduğumuz inançlar, verdiğimiz kararlar hala 
yürürlüktedir. Bunların farkına bile varmayız. Olumlu düşünce yaratmamıza engel olan 
her tür algıyı, değerlendirmeyi, inancı, kararı, hatta yaşam stratejisini EFT kullanarak 
etkisizleştirmemiz mümkündür. Bunlar ile ilgili olumsuz duyguları duyarsızlaştırmak ilk 
adımdır. 
 
Olumlu düşünce yaratırken amaç, daima mutlu hissetmek, coşku içinde yaşamak değildir.  
Olumlu düşünce içinde bulunduğumuz an ile ilgili algılarımızı kabul etmek ve olumluya 
çevirebilmektir. Her ortama, koşula ve ilişkiye uyum gösterebilmek ve dengede 
kalabilmektir.  Sorunlar geçicidir, mutluluklar da geçicidir, zaman bize birçok farklı 
deneyim getirir. Dengede kalabilmek için öncelikle yaşamın iniş çıkışları olduğunu, 
insanların bizim değil, kendi zihinlerinin yorumlarına göre davrandığını anlayabiliriz.  
Değişimin öncüsü olabiliriz, yaşamımızın liderliğini ve sorumluluğunu üstlenmemizin bize 
mutluluk ve sağlık getireceğini kabul edebiliriz. 
 
Rahatlamanın ve özgür bir zihinle çalışmanın yararlarını gördükçe, yaşamınızın her 
alanına bu yöntemleri taşıyabilirsiniz. EFT içinde bulunduğunuz her ana olumlu bir bakış 
açısı getirebilmenizi sağlar. 
 
EFT negatif duyguların temizlenmesi içindir, işte bu temizliği yaptığınızda olumlu 
yorumların zihninizden kendiliğinden geldiğini işiteceksiniz; çünkü zihninizin doğası 
mutluluktur. 
 
Bedensel sağlığınız da EFT’den yararlanabileceğiniz alanların önemli bir parçasıdır. 
Streslere bağlı tüm hastalıkların iyileşmesinde, tıp ile birlikte EFT’yi kullanabilirsiniz. 
 
 
 

“EFT’yi herşey için deneyin!” 
Gary Craig 
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Duygusal Özgürleşme Teknikleri,  
özgün adıyla 
“Emotional Freedom Techniques: EFT” nedir? 

 
EFT, kişinin enerji bedeninde oluşmuş aksaklıkların giderilmesinde, duygusal tıkanıklıkların 
açılmasında kullanılan, hızlı ve çok etkili bir yöntemdir. Bugün çok sayıda psikolog ve tıp 
doktoru çeşitli rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında EFT’den  yararlanmaktadır. Yan etkisi 
ve herhangi bir zararı olmayan, tam güvenli bir yöntemdir.  
 
Hepimiz başımızdan kötü bir olay geçtiğinde, olumsuz ve derin bir deneyim yaşadığımızda 
bunun etkilerini yıllarca taşıdığımızı biliriz. Bunun nedeni geçirdiğimiz travmanın enerji 
bedenimizde bıraktığı tıkanıklıklardır. EFT’nin  kuramı bunun iyice genişletilmiş halidir: 
 

“Bütün olumsuz duyguların nedeni, bedenin enerji sisteminde 
meydana gelmiş bir aksaklıktır.” 

 
Bu aksaklık enerjisel olarak giderildiği anda duygusal düzeyde de giderilir ve kişi olumsuz 
duygulardan kurtulur. Bu basit yöntem ile tüm yapılan,  bir yandan halletmek istediğiniz 
sorunu zihninizde tutarken ve bununla ilgili duyguların ortaya çıkmasına izin verirken, diğer 
taraftan parmak uçlarınızla bazı akupunktur noktalarına hafifçe vurmaktan ibarettir. Bu 
şekilde meridyenleriniz açılır ve enerjiniz  dengelenir, sorun da kalıcı bir biçimde ortadan 
kalkar.  
 
Bu tekniklerle geçmişte ya da yeni oluşmuş her tür duygusal sorun kısa sürede 
giderilebilmektedir. Yersiz korkular, saplantılar, kökleşmiş olumsuz inançlar, büyük 
travmalar, bunalımlar, derin keder vb. tüm olumsuz duygular buna dahildir. Ayrıca EFT, 
birçok bedensel sorunda etkili ve kalıcı şifa sağlamaktadır. 
 
 

 



 8 
Copyright Gülcan Arpacıoğlu 2001 

EFT nasıl ortaya çıkmıştır? 
 

 
 

Gary Craig 
 
EFT’nin dayandığı ilkeler binlerce yıllık akupunktur ve akupresur  yöntemlerine dayanır.  
Dr. Roger Callahan adlı, kırk yılı aşkın deneyimli bir klinik psikolog, doğu tıbbı üzerine yaptığı 
araştırmalarda kötü anıların, travmaların ve olumsuz deneyimlerin yarattığı düşüncelerin  
bedenin enerji sistemindeki düzgün akışı olumsuz yönde etkilediğini izlemiştir. Yersiz 
korkuların ve endişelerin tedavisi için yaptığı geniş araştırmalar sonucu meridyenlerin uç 
noktalarına uygulanan baskıların olumlu sonuçlar verdiğini görmüş, geliştirdiği yöntemi pek 
çok sayıda hastasına uygulamaya başlamıştır.  
 
Callahan bu konudaki ilk keşif deneyimini 1980 senesinde yaşamıştır. Mary adlı, su fobisini 
tedavi etmeye çalıştığı ve bir buçuk yıldır klasik terapiler ile sonuç alamadığı  hastası ile 
seansta iken, Mary midesinin bulandığını söylediğinde; Dr. Callahan incelemekte olduğu 
konularla ilgili olduğu için, işleyip işlemeyeceğini merak edip, mide meridyeninin uç noktası 
olan göz altı noktasına hafifçe birkaç kez vurmuştur. Mary aniden hem bulantısının, hem de 
tüm su fobisinin yok olduğunu söylediğinde,  birlikte yakınlarındaki havuza gitmişler ve Mary 
yüzüne su serpmeye başlamıştır. Korkuları, kabusları, baş ağrıları; hepsi aynı gün tamamen 
ortadan kalkmış ve bir daha tekrarlamamıştır. (Dr.Roger Callahan, The Rapid Treatment of 
Panic, Agoraphobia and Anxiety, 1990)  
 
Callahan doğu tıbbının esasını oluşturan bütünsel yaklaşımı incelemiş, duyguları, düşünceleri, 
bedeni ile bir bütün olarak insanı ele alan bu yaklaşımdaki enerji kanalları (meridyenler) ile 
duyguların ilişkisini temel alarak kendi terapi yöntemini geliştirmiş ve “Thought Field 
Therapy: TFT” (Düşünce Alanı Terapisi) adını vermiştir.                                       
 
Sonra öğrencilerinden biri, Gary Craig adlı bir mühendis, bu yöntemi daha basitleştirip, 
herkesin kullanabileceği bir teknik haline getirmiş ve “Emotional Freedom  Techniques : EFT” 
(Duygusal Özgürleşme Teknikleri) adını vermiştir.  
 
Bugün gitgide yaygınlaşan, hem kişisel olarak, hem de terapistler tarafından kullanılan bu 
teknik,  kolay öğrenilen, kolay uygulanan ve psikoloji, enerji sistemi, teşhis ve tedavi 
konusunda hiçbir eğitim gerektirmeyen, herkesin uygulayabileceği bir yöntemdir.   
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EFT hangi sorunların iyileştirilmesinde kullanılır? 
 
 

• Olumsuz Duygular : Stres, bağımlılık, öfke, endişe, acı, üzüntü, suçluluk, 
yalnızlık, güvensizlik, korku, nefret, kıskançlık, fobi, kaygı, panik atak, 
depresyon, saplantılar, matem tutma ...  
 

• Olumsuz İnançlar : “Talihsizim”, “Yalnızlığa mahkumum”, “Beceriksizim”, 
“Kimseye güvenmemek lazım”, “Para bana hiç gelmeyecek”...  
 

• Duygusal Travma  : Kaza, cinsel taciz, zorbalığa uğrama, terk edilme, işten 
atılma, soygun, yakınını kaybetme, haksızlığa uğrama vb tüm kötü anıların 
etkileri, travma sonrası stres bozukluğu: PTSD... 
 

• Bedensel Sorunlar : Baş ağrısı, sırt/bel/omuz ağrıları, kanser, kronik yorgunluk 
sendromu (CFS), kolit, astım, allerjiler, çeşitli yaralar, kaşıntılar, uyku sorunları, 
bağırsak problemleri, görme bozuklukları, kasılmalar, idrar sorunları, sabah 
bulantıları, adet öncesi rahatsızlıklar, cinsel işlev bozuklukları, terleme, karpal 
tunel sendromu, artrit, parmak uyuşuklukları, mide ağrıları, diş 
sancıları,multiplskleroz,fibromiyalji  
 

• Uyku sorunları : Uykusuzluk, kabuslar, gece yemek yemek vb... 
 

• İlişki Sorunları : Çekingenlik, boşanma, cinsel sorunlar, iletişim...  
 

• Bağımlılıklar : Yemek, alkol, sigara, uyuşturucu, alışveriş, insan bağımlılığı 
 

• Hedef Belirleme : İşyerinde, ilişkilerde, kazanç düzeyinde, başarılacak 
projelerde, toplumda yer belirlemede, hayat amacını ortaya çıkarmada... 
 

• Performans Artırma : Sınav, iş, spor, sanat, kolay odaklanma, hafıza geliştirme, 
yaratıcılık, disiplin geliştirme, verim artırma... 
 

• Ruhsal Gelişim   : Dinginlik, sevecenlik, affetmek, sevgi ve hoşgörü... 
 
 

 
Duygusal, zihinsel, ruhsal ve bedensel her tür sorunda EFT’yi deneyin.  
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EFT’nin özellikleri 
 
 
EFT uygulamalarının en iyi özellikleri şöyle sıralanabilir: 
 

• Hızlıdır :  Birçok eski ya da yeni duygusal sorun bir saatten az bir sürede tamamen 
iyileşir, en inatçı tıkanıklıklar bile bir ay içinde sorun olmaktan çıkar.  

 
• Etkili ve kalıcıdır :    Ömür boyu başa çıkılamamış korkular, takıntılar, derin üzüntüler 

bütünüyle ortadan kalkar. Kalıcı iyileşme sağlanır.  
 

• Yumuşak ve naziktir :  Sadece parmak uçları dokundurularak yapılır.  
 

• Güvenlidir :  Bedende çekme, itme, döndürme gibi manipulasyonlar yapılmaz, iğne 
batırılmaz, tablet ya da kimyasal herhangi bir madde alınmaz. Bu yüzden hiçbir 
tehlikesi yoktur.  

 
• Özeldir :   Uzun terapi seanslarında tüm yaşamımızı anlatırız, EFT’de ise halletmek 

istediğimiz soruna odaklanmamız yeterlidir.   
 

• Kolaydır :   Öğrenmesi ve uygulaması kolay ve basittir,  yöntemi kullanacak kişinin 
psikoloji ya da tıp eğitimi alması gerekmez.  

 
• Kendi kendine uygulanabilir.  

 
• Her tür sorun için uygulanabilir. 

 
• Yeni sorunlara yol açmaz :  Geçmişimizde yaşadığımız olayların acısını tekrar 

yaşamamız gerekmez. Birçok psikolog aylar, hatta yıllar süren terapilerin yeni 
sorunlar getirdiğini, suçluluk, pişmanlık, kendine dönük öfke vb duygular yarattığını 
kabul etmektedir.  

 
• Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97 arasındadır.  
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EFT nasıl uygulanır? Ayrıntılı bilgi: 
 

1. Kurulum 
 
a.Kurtulmak istediğiniz soruna odaklanın 
 
Bu ilk aşama, EFT tekniğinin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada hangi sorun üzerine 
odaklanacağımızı belirleriz ve dikkatimizi tamamen buna veririz. Bu şekilde sorunu  yüzeye 
çıkarırız ve EFT  için tam bir hazırlık yapmış oluruz.  
  
Odaklanma ve sorunla iletişim kurma aşaması ne kadar iyi yapılırsa EFT uygulamasından 
alacağınız başarı da o kadar yüksek olacaktır. İçtenlikle ve tam bir dürüstlükle duyguyu 
tanımlayın. Nedenini, sizde bıraktığı izi ve diğer detayları tam olarak belirtin, açık ve net 
olun.  
 
İçinizden gelen tanım doğru tanımdır, kendi sözcüklerinizi kullanın.  
 
Yüksek sesle sorunu belirtin:  
 
“Yükseklikten korkuyorum, içim kalkıyor, düşecek gibi oluyorum”  
“Ağabeyim bana yardım etmediği için ona çok kırgınım” 
“Gergin olduğumda yemek yemek istiyorum” 
“Başımın arkası batar gibi ağrıyor” 
“Herkesin önünde konuşmam gerektiğinde ellerim titriyor, korkuyorum” 
“Öğretmenim/annem  bana gözünü diktiğinde kendimi çaresiz hissediyorum” 
“Arkadaşlarım beni yanlarında istemediklerinde  kendimi çok kötü hissediyorum” 
“Babam ders çalışmamı istediğinde çok öfkeleniyorum” 
 
Odaklanma esnasında gözünüzün önüne sorununuz ile ilgili imgeleri, kişileri getirin, sesleri, 
konuşmaları, sözleri hatırlayın, bedeninizde bir sıkışma, gerginlik oluyorsa dikkatinizi oraya 
verin. Tüm duyularınızla kötü anıyı anımsayın, ya da gelecekte olabilecek kötü olayları 
“oluyormuş gibi” hayal edin. 
 
b. Ölçün 
 
Bu duygunun ya da rahatsızlığın o andaki yoğunluğunu ölçün. Ölçerken içinizden gelen ilk 
sayıyı doğru kabul edin. Ölçmenin öznel bir birim olduğunu, size yalnızca yol göstereceğini 
bilin. Bu noktada takılıp kalmayın. 
 
10 = en yüksek 
  0 = hiç yok  
 
Eğer ölçemiyorsanız sorunu derinlemesine düşünün, gözünüzün önünde bir film gibi 
canlandırın ve oluşan duygunun yoğunluğunu “Çok - Orta - Az” gibi bir şekilde değerlendirin. 
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Hiç yapamıyorsanız bu ölçme aşamasını  hassas noktayı ovaladıktan sonra bir kez daha 
deneyin. 
 
c. Onaylayın, kabul edin   “........ rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum” 
 
Bu aşamada, sorunumuzun giderilmesine engel olabilen bilinçaltı dirençlerimizi yok ederiz. 
 
İyileşmeyen birçok sorunumuzun altında şu tatsız gerçek yatar: Biz bir yandan sorunumuzdan 
kurtulmak isteriz, bir yandan da hiç istemeyiz, çünkü bu sorun sayesinde sağladığımız  yanlış 
bir  “fayda” vardır.  
 
Örneğin: 
 

• Sigarayı bırakmak isteyen kişiler, bir yandan da tütünden aldıkları “keyiften” mahrum 
olmak istemezler. 

 
• Zayıflamak  isteyen birçok kişi, duygusal korunma sağlamak ya da gerginliğini 

yatıştırmak istediğinde gider, buzdolabında ne bulursa atıştırır. 
 

• Hastalıklarının iyileşmesini isteyen bazı insanlar, iyileştiklerinde ilgi odağı 
olamamaktan korkar, sevgi eksikliği çekeceklerini sanıp tedavilerini engellerler, hatta  
yeni rahatsızlıklar çıkarırlar. 

 
• Başarılı olmak isteyen birçok kişi,  hayal kırıklığından ya da yüksek tempolu çalışma 

hayatını yaşamaktansa, başarısız olmalarına neden olan her şeye sığınmaya ve 
mazeret üretmeye devam ederler.  

 
• Çok para elde etmeyi isteyen sayısız insan, bir yandan da paranın mutluluk 

getirmediğine, dost kaybettirdiğine ve insanın karakterini bozduğuna inanır. 
 

• EFT uygulayarak sorunundan kurtulabileceğini anlayan bazı katılımcılar, EFT’yi 
denemek bile istemezler. Bu kişiliklerini tehdit edebilir, ya da sorundan kurtulunca 
ortaya çıkan belirsizlik onları korkutabilir. 

 
Tanıdık geldi mi?  Direnç tüm duygusal sorunların %40’ında yer alan gerçek bir olgudur ve 
EFT uygulamasının işleyebilmesi için ortadan kaldırılması gerekir.  
 
Bunu yapmak için, toptancı yaklaşımla, PR olsun olmasın her vakanın “Kurulum” aşamasında 
aşağıdaki iki basamak uygulanır: 
 
Göğüsteki “Hassas Nokta” parmak uçlarıyla ovalanırken (ya da eldeki “Karate Kesme” 
noktasına sürekli vurulurken) üç kez inanılarak  “........ rağmen, kendimi tamamen ve 
derinden kabul ediyorum”   ve yüksek sesle tekrarlanır. 
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Onaylamalar/ Olumlamalar/ Seçimler 
 
İçsel dirençler, ikincil kazançlar olumsuz düşünce içerdiği için, kullanacağımız cümle bunu 
etkisiz hale getiren bir cümle olmalıdır. Genel yapısı şöyledir: 
 
Bu ______________________’ime rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul 
ediyorum. 
 
Buradaki boşluğu iyice ayrıntılı bir şekilde tanımladığımız sorun ile dolduruyoruz: 
 

• Bu yükseklik korkuma rağmen,  kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. 
• Her gece gördüğüm berbat kabuslara rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul 

ediyorum. 
• Aldığım düşük not nedeniyle gelecek ile ilgili endişelerime rağmen, kendimi tamamen 

ve derinden kabul ediyorum. 
• Annemin ve babamın sevgisini ve ilgisini hak etmememe rağmen, kendimi tamamen 

ve derinden kabul ediyorum. 
• Ders çalışmam konusunda anneme ve babama duyduğum öfkeye rağmen, kendimi 

tamamen ve derinden kabul ediyorum. 
• Televizyon seyretmek istememe  rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul 

ediyorum. 
• Arkadaşım kadar yüksek not alamadığım için kendimi suçlu hissetmeme rağmen, 

kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. 
• Ders çalışmak konusunda değişmek istemememe rağmen, kendimi tamamen ve 

derinden kabul ediyorum. 
• Sınıfta benimle alay ettikleri için kendimi yalnız hissetmeme rağmen, kendimi 

tamamen ve derinden kabul ediyorum. 
• Kendimi çirkin bulmama rağmen, kendimi seviyorum ve tamamen ve derinden kabul 

ediyorum. 
 
İkincil kazançları ve dirençleri ortadan kaldırmak için, bu olumlama cümlelerini söylerken: 
 

• İnanmasanız da söyleyin, inanmanız gerekmez 
• İnanarak ve vurgulayarak söylerseniz daha iyidir 
• Yüksek sesle söylerseniz daha iyidir 
• Bulunduğunuz ortam uygun değilse alçak sesle mırıldanın ya da içinizden söyleyin 

 
Hassas Nokta  
 
Bedenimizin üst kısmında, göğsümüzün dış yanlarında iki “Hassas Nokta” vardır. Biraz 
ovalandıklarında hassasiyet, hatta hafif acı hissedilir, çünkü lenf tıkanıklıklarının oluştuğu 
yerdir. Yerleri tam olarak bulabilmek için; dirseklerinizi bedeninize bitiştirirerek, 
başparmaklarınızı bedeninize saplayın.  
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Ya da ellerdeki  “Karate Kesme” noktalarına kısa vuruşlar yaparak da “..... rağmen, kendimi 
tamamen ve derinden, sevgiyle kabul ediyorum” diye tekrarlayabilirsiniz.  
Bu cümleleri bazen değiştirebilirsiniz:  
 
 
Bu ______________________’ime rağmen, kendimi çok seviyorum ve 
affediyorum. 
 
 
Bu ______________________’ime rağmen, kendimi olduğum gibi çok seviyorum 
ve derinden kabul ediyorum. 
 
 
Bu ______________________’ime rağmen, kendimi derinden kabul ediyorum ve 
bunun iyileşmesi için kendime izin veriyorum. 
 
Bu ______________________’ime rağmen, kendimi hoşgörüyorum ve kabul 
ediyorum.. 
 
 

2. Vuruşlar 
 
İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı birleştirin orta  şiddette, sık sık vurun.  
 
 
Özetle, kendinize EFT uygularken her noktada duyguya odaklanmaya devam edin, 
duyguyu tekrarlayın. Duyguyu yüzeyde tutmanız çok önemlidir. 
 
Üç kez kısaca duyguyu tekrarladığınızda, yeterince vurmuş olursunuz. Önemli olan duyguya 
odaklanmaya devam etmenizdir, vuruş sayınızın önemi yoktur. 
 
Duyguyu  “..... rağmen, ...... kabul”  cümlesindeki aynı sözcüklerle özetlemeye özen gösterin. 
 
Örnekler: 
 

• Hassas noktayı ovalarken: 
“Başarısızlıktan korkmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum”  

 
Vuruşlarda: 
“Bu başarısızlık korkusu” ya da “Başarısız olmaktan korkuyorum” 

 
• Hassas noktayı ovalarken: 

“Matematiğe  karşı duyduğum nefrete rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul 
ediyorum”  
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Vuruşlarda: 
“Matematiğe karşı bu nefret” ya da “Bu nefret” 

 
• Bu göğsümdeki sıkıntıya rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

 (Bu göğsümdeki sıkıntı/ bu sıkıntı) 
 

• Arkadaşım bana “aptal” dediği için çok kırılmama rağmen, kendimi tamamen ve 
derinden kabul ediyorum. (Kırıldım / Kırgınım/ Bana aptalsın dediği için kırıldım) 

 
• Dün Ayşe’nin yaptığı yanlışlığa çok kızmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden 

kabul ediyorum. (Kızgınım / Ayşe’ye kızıyorum ) 
 

• Herkesin önünde rezil olmama ve çok utanmama olmama rağmen, kendimi tamamen 
ve derinden kabul ediyorum. (Utandım / rezil oldum, utanıyorum / çok utanıyorum) 

 
• Kendimi yalnız gibi hissetmeme rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul 

ediyorum. (Dünya omuzlarımda / dünyayı omuzlarımda taşıyorum) 
 

• Anneme ve babama yük olduğum için kendimi suçlu hissettiğim halde, kendimi 
tamamen ve derinden kabul ediyorum. (Bu suçluluk / kendimi suçlu hissediyorum)  

 
• Omzum inanılmaz derecede ağrımasına rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul 

ediyorum. (Şu omzumdaki ağrı) 
 

• Belimin sağ alt kısmındaki bu bıçak gibi sızıya rağmen, kendimi tamamen ve derinden 
kabul ediyorum. (Belimin altındaki bıçak gibi sızı / Bu sızı) 

 
• Adını koyamadığım bu olumsuz duyguma rağmen, kendimi tamamen ve derinden 

kabul ediyorum. (Adını koyamadığım bu duygu / Bu olumsuz duygu) 
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Vuruş Noktaları 
 
 

• Başın tepesi: Başınızı dik tutup çenenizi içeri çekince en yüksek nokta 
• Kaş ucu : Kaşın başladığı noktanın biraz altı 
• Göz yanı : Gözün dış köşesindeki kemik üzerindeki nokta 
• Göz altı : Tam karşıya bakarken gözbebeğinin altındaki   kemik üzerindeki nokta 
• Burun altı : Burnun hemen altındaki, dudak üstündeki orta nokta 
• Çene: Çenenin çukuru ortasındaki nokta 
• Köprücük Kemiği : Köprücük kemiği ile ilk kaburganın göğüs kemiği ile birleştiği 

nokta. (Çeneyi bedene dayanıp yumruklarınızla çeneyi destekleyin. Başınızı kaldırın, 
noktalar doğrudur.) 

• Kol altı : Koltuk altında, biraz aşağıda bulunan nokta (Erkeklerde meme ucu hizasında, 
kadınlarda ise sutyenin kol altına dönen bölümünün ortasında bulunan nokta) 

 
Tırnak diplerinde köşe noktalar 
 

• Başparmak tırnak köşesi 
• İşaret parmağı 
• Orta parmak 

 
Yüzük parmağı 
 
Küçük parmak 
 
Karate kesme noktası : Bilek kemiği ile küçük parmağın dibi arasında, elin etli kısmında tam 
ortadaki nokta. (Karate kesme hareketi yaparken kullanılan yerin ortası) 
 
Derin bir nefes alıp, verin.  
 
Bir tam seriyi bitirdiniz.  Şimdi hiç ara vermeden, üzerinde çalıştığınız 
duygunuzun yoğunluğunu yeniden ölçün.  
 
Önce ilk duyguyu SIFIRLAYIN. Ya da en aza indirin. 
Sonra alttan çıkan bileşen duyguları, tüm olumsuz duyguları, inançları ve dirençleri 
SIFIRLAYIN. Kaç tur dönmeniz gerekirse gereksin! 
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Sonuçlar  
 
Amaç  duygunun ölçümünün  “Sıfır” ile tamamlanmasıdır. Sonuç bazen aynı gün alınır, bazen 
de ısrarlı bir şekilde çalışma ile bir hafta ya da bir ayda alınabilir. Tekrar etmek çalışmanın 
temelini oluşturur.  Üşenmeden, sıkılmadan tekrarlayın, sebat edin. 
 
EFT hızlı bir teknik gibi görünse de, AZİM gerektirir. Duygularımız birbirine bağlıdır, bir 
olumsuz duyguyu temizlerken, altından yenilerinin çıkması doğaldır. Her bileşenin 
temizlenmesi hakkında bir sonraki bölümü okuyun. 
 
Bir sorunun tamamen yok edilmesi mümkün ise, neden edilmesin?  
 
 
Genelleme Etkisi: 
 
Göreceksiniz ki, siz EFT ile bazı sorunlarınızı ortadan kaldırdıkça, üzerinde çalışmanız gereken 
diğer sorunların bazıları da kendiliğinden yok olacaktır. Bu  EFT terminolojisinde “Genelleme 
Etkisi” olarak adlandırılır.  
 
Apex (Doruk) Etkisi:  
 
Bazen EFT uygulandığında  sorunundan tümüyle kurtulan kişiler bu sorunu kendilerinin hiç 
yaşamadığını, hiç hatırlamadıklarını ya da sorunun kendiliğinden çözüldüğünü iddia 
edebilirler. Bu nedenle her vuruş serisinden sonra “ölçüm” yaparak  azalmayı hatırlamaları, 
adım adım bu sorundan kurtulmalarını izlemeleri ve yeni durumu kabullenmeleri sağlanır.  
 
Yan Etkiler 
 
EFT tamamen güvenli bir yöntemdir, yan etki olarak bir “zarar” görmeniz mümkün değildir 
(Uygulayan kişi acımasızca vurup yüzünüzü gözünüzü morartmadıysa!!). Bununla birlikte her 
enerji çalışması esnasında ve sonrasında olabileceği gibi, kısa bir uyum süreci yaşanabilir. Bu 
süreç boyunca izlenebilen birkaç tepki şunlardır: 
 

• Yoğun bir şekilde esneme ve uyuma 
• Uyuşukluk, yorgunluk 
• Gözlerin yaşarması, bazen ağlama 
• Bedenin ya da kolun, bacağın atması 
• İç geçirme, geğirme, karın guruldaması, gaz çıkarma vb. 

 
Bol su içmek her zaman yarar sağlayacak ve toksinlerin atılmasına yardım edecektir. Her 
seanstan sonra birkaç bardak su içilmesi önerilir. 
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Olumlu düşünceleri EFT ile zihninize yerleştirirken 
dikkat etmeniz gereken noktalar:  
 

1. Olumlu cümle gelişigüzel seçilmemeli, negatif duygunun tam zıddı durumu ve 
duyguyu içermelidir: 

 
• Korku  yerine: Güven 
• Üzüntü  yerine : Neşe, sevinç 
• Öfke yerine:  Hoşgörü, anlayış, affetmek 
• Çaresizlik yerine:  Yeni fırsatlar görmek, kendini yeniye açmak, çare yaratmak 

 
2. Seçiminiz sizin gerçekten en çok arzu ettiğiniz koşulları ve o zaman hissedeceğiniz 

duyguları içermelidir. (Kıyas yapmayın: “daha başarılı”, “ daha iyi”, “daha 
sağlıklı” gibi terimler kullanmayın) 

 
3. –siz, -me/-ma, değil ... kullanmayın. (“Tehlikesiz”, “Artık .... yapmıyorum” , “hasta 

değilim” kullanmayın.) 
 
“artık hiç hastalanmamayı seçiyorum” cümlesi yerine  
“artık hep mükemmel sağlıklı olmayı seçiyorum” cümlesi kullanılmalıdır; ilk 
cümle bilinçaltına hastalık oluşturmak ile ilgili mesajlar gönderir. 

 
4. Seçimlerinizi arzulanan olumlu durum gerçekleşmiş gibi kabul ederek, olumlu 

duygularınızı yüzeye çıkararak ve istekle yapın. İmgeleyin, seslerle, tatlarla, 
kokularla doldurun ve bedeninizde hissederek söyleyin. 

 
5. Olumlu seçimlerinizi  gün içinde zaman buldukça ‘tap’leyin. Pozitif düşüncenin 

arkasından “......ama, ..........” diyerek bir kaç başka duygu yüzeye çıkıyorsa onları 
da sıfırlayın. (“...ama,...” kuyruğu) 

 
6. Başkaları için seçim yapamazsınız, bunun yerine kendinizi bu konuda nasıl 

hissedeceğinizi seçin. 
 

Yanlış : “Annemin beni çok sevmesini ve bana değer vermesini seçiyorum” 
Doğru: “Annemin bana olan sevgisini yüreğimin derinlerinde hissetmeyi, onun 
bana verdiği değeri kolayca algılamayı ve bundan hep emin olmayı seçiyorum” 
 

7. Pozitif seçiminizi hep “şimdiki zaman” (-yor, -yorum) veya “geniş zaman” (-er, -ar, 
-erim, -irim, -yim, -dir) kipi kullanarak belirtin, geçerliymiş gibi bilinçaltınıza bilgi 
verin.  

8.  “Gelecek zaman” kipi (-ecek, -acak) kullanmayın, “İstiyorum” demeyin; 
bilinçaltınızın yeni durumu ertelemesine neden olursunuz. 

 
      Ben çok başarılıyım, en başarılı olmayı seçiyorum. 
      Kendime güveniyorum.  
      Evren beni her durumda destekler. 
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EFT’yi yaşamınızın bir parçası haline getirin  
 
 

• Duygusal farkındalığınızı her gün geliştirin ve  düzenli olarak, mümkünse yazarak 
çalışın. 

 
• Her gün yarım saatinizi, düzenli olarak EFT uygulamaya ayırın. 

 
• Önce gündelik sorunlarınızı, sonra da bir türlü başa çıkamadığınız sorunlarınızı ele 

alın. Bazen hepsi aynı derin olumsuz inanca dayanabilir. 
 

• Hiçbir duygunuzu hiçbir zaman bastırmayın, duygunun yüzeye çıkmasına, 
bedeninizde hissetmenize izin verin ve hemen EFT uygulayın. Böylece ne enerji 
kanallarınızda aksama oluşur, ne de sorun! 

 

Başkalarına EFT uygulamayın ve öğretmeyin, buna hazır 
değilsiniz 

 
• Bu eğitimin amacı, kendi kendinize yardım edebileceğiniz bir teknik edinmenizi 

sağlamaktır. Bu eğitimi aldıktan sonra yalnızca kendinize uygulayın, 
başkalarına uygulamayın.  

 

• Bu eğitim kapsamı ve kitapçığı sizi EFT terapisti ya da eğitimcisi yapmak üzere 
düzenlenmemiştir. İki günlük EFT eğitimi ne yazık ki sizi eğitmen ya da terapist  
yapamaz. EFT kolay ve hatta komik görünmesine rağmen, çok derin temizlik 
yapar, buna hazırlıklı olmalısınız. 

 
• Bunun için Gary Craig’in önerdiği tüm görsel eğitimi almalısınız. Bireylerin duygu 

geçişlerine, beden diline, sözlü mesajlarına  duyarlılık kazanmalısınız. Terapist-
danışan arasındaki etik kurallara uymalısınız. Temel psikoloji, zihinsel ve duygusal 
gelişim, zihin-beden ilişkisi, algılama ve iletişim yolları vb. konularda bilgi sahibi 
olmalısınız.  

• EFT ile başkalarına yaptığınız uygulamalarınızın sorumluluğunu taşımalısınız ve 
eğer bir uygulamaya başladınızsa, tüm bileşenler sıfırlanıncaya kadar sabırla 
devam etmelisiniz. Bilmelisiniz ki, ilk birkaç EFT serisinde bile kişinin en büyük 
sorunu ya da travması yüzeye çıkabilir. Ağlamaları, tamamen unuttuklarını 
sandıkları olayları hatırladıklarında büyük duygusal tepki vermeleri doğaldır. 
Yeterli bilgi ve deneyiminiz yoksa, EFT’yi başkalarına uygulamanız önerilmez.  

 
• Başkalarına ayıracak zamanınız varsa, kendinize de ayıracak zamanınız var 

demektir. Acaba kendinizi değil de, başkalarını değiştirmek isteğiniz var mı? 
Hemen EFT’leyin bakalım!   
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Kaynaklar 
 
 
Kitaplar 
 
The EFT Manual    Gary Craig 
 
Adventures in EFT     Silvia Hartmann 
 
Choices Training Manual   Patricia Carrington, Ph.D. 

 
 

 
 
Web siteleri 
 
www.energyturkey.org 
 
www.emofree.com  , www.acep.org  
 
www.energyturkey.org 
 
www.HolisticHarmony.com 
 
www.tapintoheaven.com 
 
http://DragonRising.com 
 
www.meridiantherapies.org.uk 
 
 
 
 

 Emotional Healing in Minutes  Valerie ve Paul Lynch 

http://www.energyturkey.org/
http://www.emofree.com/
http://www.acep.org/
http://www.eft-turkey.org/
http://www.holisticharmony.com/
http://www.tapintoheaven.com/
http://dragonrising.com/
http://www.meridiantherapies.org.uk/
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EFT Ana Reçete (Tam Seri) 
 

1. Kurulum 
 

• Kurtulmak istediğiniz soruna odaklanın.  (Hangi duygu en yüksekse onunla 
başlayın ve tüm tur boyunca sadece o duyguya EFT yapın.) 
• Ölçün (Olumsuz duygu 10 üzerinden kaç?)  
• Göğsünüzdeki hassas noktayı ovalarken  

 “Bu ......(soruna)(olumsuz düşünceye)(olumsuz duyguya) .... rağmen, 
kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum”  (Üç kez söylerken “Hassas 
nokta”yı ovalayın ya da “Karate Kesme” noktasına vurun)  

 
2. Vuruşlar  

Baş tepesi, kaş ucu, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, 
başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası, ( ek 
olarak:  el bilek içleri, ayak bileklerinin iki tarafı) 
 
Bu noktalara vururken olumsuz duygu/düşünceyi yüksek sesle söyleyin.  Duyguya 
odaklanmaya devam edin. 

 
3. Dokuz Gamut ve göz hareketleri (Bu bölümü atlayabilirsiniz, çoğu zaman 

gerekmez ) 
• Gözlerinizi  açın. 
• Gözlerinizi kapayın. 
• Gözleriniz açıp sağa, en aşağıya bakın. 
• Sola en aşağıya bakın. 
• Saat yönünde, gözlerinizle çizebileceğiniz en büyük çemberi çizin. Burnunuzu 

çok büyük bir saatin merkezine yapışmış gibi düşünün ve siz her rakamı 
mutlaka görmeye çalışın. 

• Aynı şeyi saatin ters yönünde yapın. 
• İki saniyeliğine “İyi ki doğdun .....” mırıldanın. 
• Hızla birden beşe kadar sayın. 
• İki saniyeliğine “İyi ki doğdun .....” mırıldanın. 

 
4. Vuruşlar  (Bedenin diğer/aynı tarafındaki aynı noktalar) 

Baş tepesi, kaş ucu, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, 
başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası, ( ek 
olarak:  el bilek içleri, ayak bileklerinin iki tarafı) 
 
Bu noktalara vururken olumsuz duygu/düşünceyi yüksek sesle söyleyin. Duyguya 
odaklanmaya devam edin. 
 

Derin nefes alın... Burnunuzdan alın, yavaş yavaş ağzınızdan verin.  Birinci tur bitti. 
 
Sorunu tekrar düşünün. Duygunuzu yeniden ölçün. (10 üzerinden kaç kaldı?) 
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İkinci ve izleyen turlarda herşey aynı,  sadece duyguyu 
“Geriye kalan duygu” diye değiştiriyoruz. 
 

1. Kurulum 
 

a. Kurtulmak istediğiniz soruna yeniden  odaklanın.   
b. Ölçün (Olumsuz duygu 10 üzerinden kaç?)  
c. Göğsünüzdeki hassas noktayı ovalarken  

 “Bu ....GERİYE KALAN..(soruna)(olumsuz düşünceye)(olumsuz duyguya) .... 
rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum”  (Üç kez söylerken 
“Hassas nokta”yı ovalayın ya da “Karate Kesme” noktasına vurun)  

 
2. Vuruşlar  

Baş tepesi, kaş ucu, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, 
başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası, ( ek 
olarak:  el bilek içleri, ayak bileklerinin iki tarafı) 
 
Bu noktalara vururken  “Bu GERİYE KALAN  olumsuz duygu/düşünce”  diye yüksek 
sesle söyleyin.  Duyguya odaklanmaya devam edin. 

 
 

Derin nefes alın... Burnunuzdan alın, yavaş yavaş ağzınızdan verin.  İkinci  tur bitti.  
Üçüncü ve izleyen turlarda GERİYE KALAN DUYGU ile EFT yapın.   
İLK DUYGUYU SIFIRLAYIN  ya da en aza indirin.  
Sonra  da  AYNI KONU İLGİLİ DİĞER DUYGULARI SIFIRLAYINCAYA KADAR EFT  YAPIN. 
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EFT “Çalışmıyorsa”: 
 
EFT pek çok kullanım şekli bulunan, çok esnek olan bir yöntemdir ve  başarı oranı çok 
yüksektir ve birçok sorunu çözmek için kullanılabilir; fakat bir şartla: EFT’nin temel 
uygulamalarını doğru yapmak gerekir. EFT uyguladığınızda olumsuz duygunun ya da inancın 
yoğunluğu azalmıyorsa, sorunu tanımlamanızdan başlayarak aşağıya doğru inerek her 
aşamada yanlışınızı düzetin. Öncelikle bilin ki, yanlış yapmak sorun değildir, bunu sorun edip 
mükemmelci olmaya çalıştığınızda ise duygu odağını kaybedersiniz.  
 
Dilerseniz başlamadan önce EFT ile ilgili dirençlerinizi sıfırlayın: 
 

1. EFT yapmak istemememe rağmen... 
2. EFT yönteminin çalışmasının mümkün olmadığından emin olmama rağmen... 
3. Bir tarafım EFT’yi denemek istemesine, bir başka tarafım da hiç inanmamasına 

rağmen,... 
4. EFT bana çok saçma gelmesine rağmen... 
5. “Böyle yüzüme gözüme vurmaktansa, sorunlarımı kendi başıma hallederim” diye 

düşünmeme rağmen,... 
 
Bunlar ve benzeri EFT dirençlerinden sonra, ya da bunlara başlamadan önce, EFT yaptığınızda 
olumsuz duygu hiç azalmıyorsa, 
 
Sırayla kontrol edin: 
 

1. Öncelikle tanımınızı daha iyi, daha detaylı yapın.  
 

2. Tanımınızı kendi içinizden gelen sözlerle yapın. 
 

3. Vuruşlarda hatırlatıcı tanımı yüksek sesle söyleyerek odaklanmayı sağlayın. 
 

4. Alt duygu bileşenlerini temizleyin. Yüzeye çıkan her duyguyu geriye dönüp sıfırlayın. 
 

5. Çelişkileri, dirençleri, ikincil kazançları ( PR ) temizleyin. 
 

6. Bedeni çaprazlayarak enerji akımını düzeltin. 
 

7. Köprücük kemiği solunumu yapın. 
 

8. Enerji toksinlerini kesin.  
 

 
Sabır ve sebat herşey gibi EFT’nin de temelidir. 
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      ONAY CÜMLESİ 

 
“__________ rağmen 

kendimi tamamen  
ve derinden  

kabul ediyorum” 

Üç kez 
Tekrarlanırken 
hassas 
noktalar 
ovalanır 

Veya 

Karate Kesme 
Noktasına 
vurulur 

KURULUM 
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Kaş Ucu 

Göz Yanı 

Göz Altı 

Burun Altı 

Çene 
Çukuru 

   Baş Tepesi 
VURUŞ 
NOKTALARI 
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EFT VURUŞ NOKTALARI 

Kaş ucu 

Göz yanı 
Göz altı 

Hassas noktayı 
ovalarken 
“..... rağmen, kabul..” 

Kol altı 

Burun altı 

Çene çukuru 

Köprücük kemiği 

9- Gamut 
Elin üst tarafında 
(göz hareketleri, 
şarkı, sayı, şarkı) 

Başparmak 

İşaret 

Baş tepesi 

Orta  

Serçe 
parmak 

Karate Kesme 

Noktalara vururken, kurtulmak 
istediğiniz düşünce veya duyguyu 
tekrarlayın, mırıldanın. 

 

 

 

Çizimler : Emotional Healing in Minutes, Valerie and Paul Lynch 
 

Gamut Noktasındaki  
9 aşama, her seride 
yalnızca bir kez ve 
ortada yapılır. Baş 
sabit tutulur ve bu 
noktaya sürekli 
vurulurken; göz 
hareketleri ve şarkı, 
sayı,şarkı  aşamaları 
yapılır.  
Duyguyu içinizden 
tekrarlayın. 
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İletişim Bilgileri  
 
 
 

GÜLCAN ARPACIOĞLU 
 

0532 503 1776 
 

www.energyturkey.org 
 

info@energyturkey.org energyturkeyinfo@gmail.com 
Herhangi bir sorunuz olduğunda ya da EFT için yardıma gereksinim 

duyduğunuzda lütfen bana ulaşın. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.energyturkey.org/
mailto:info@energyturkey.org
mailto:energyturkeyinfo@gmail.com
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The AMT onaylı uluslararası sertifikalı eğitimlerimiz:  
      
     EFT MASTER eğitimi (5 gün) 
     POZİTİF EFT eğitimi (1 gün) 
     MODERN STRES YÖNETİMİ (1 GÜN) 
 
    www.gulcanarpacioglu.com 
     
    Katılım için Tel:  0216 302 3865  energyturkeyinfo@gmail.com 

http://www.gulcanarpacioglu.com/
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