
S FasterEFT tapkanjem se osvobajamo neprijetnih čustev in občutkov, hkrati pa
spreminjamo notranje zapise v obliki slik in filmov v glavi, glasov in besed, ki jih pravimo
sami sebi ter raznih drugih notranjih zaznav, ki so za nas moteče in nam povzročajo težave
na različnih življenjskih področjih. 

Najpomembnejši sestavni del tapkanja je NAMERA. 
To pomeni, da se zavemo svoje težave in tega, kako jo notranje zaznavamo – ponavadi v
obliki neprijetnih čustev in občutkov, telesne bolečine, ali pa se v mislih spominjamo
neprijetnih dogodkov, ki so se nam zgodili in jih notranje vidimo, slišimo, čutimo, lahko gre
za negativna prepričanja – ter se namerimo, da spustimo.

Pomembno pri tapkanju je, da problem ozavestimo oziroma identificiramo, nato pa
preusmerimo pozornost na samo tapkanje. S tem izstopimo iz transa, v katerem smo,
kadarkoli o nečem razmišljamo.
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Proces:
 
1.     ZAZNAJTE problem (neprijetna čustva, telesni občutki in zaznave, boleč spomin,...).
Opazujte, kako intenzivni so občutki oziroma notranje zaznave. 
Lahko jim  določite moč na lestvici od 0 (najmanj) do 10 (največ).

2.     S kazalcem in sredincem začnite TAPKATI po točkah tapkanja, ki so prikazane na sliki
na naslednji strani, ter bodite OSREDOTOČENI na samo tapkanje, občutite tapkanje prstov
po koži, in si pri tem na glas ali v mislih govorite:

»Naj gre, OK je, da odide, varno je spustiti, naj preprosto gre,…« Lahko pa tudi preprosto
samo: »Naj gre, naj gre, naj gre,…«. Besede same po sebi niso bistvene, pač pa namera, da
pustite težavi, da odide iz vašega življenja.

3.     Primite se za ZAPESTJE, globoko vdihnite, izdihnite in recite: »MIR«.
Ob tem pomislite na nekaj PRIJETNEGA, kar vas osrečuje, ali pa se spomnite veselega
dogodka iz preteklosti, in za nekaj trenutkov uživajte v prijetnih občutkih.

4.     PREVERITE svoj problem. Opazujte spremembe. Se počutite drugače? So neprijetni
občutki manj intenzivni? Se je spomin spremenil?

5. PONOVITE POSTOPEK. Ponavljajte korake 2 do 4 vse dokler je potrebno, da neprijeten
občutek ali spomin nadomesti prijeten občutek oz. spomin.



VZTRAJNOSTVZTRAJNOSTVZTRAJNOST   
je ključje ključje ključ   

do uspehado uspehado uspeha

Pomembno je, da se ne
ustavite, vse dokler ni niti
sledu o kakršnih koli
neprijetnih občutkih, in so
le-ti v celoti nadomeščeni s
prijetnimi. 

Med tapkanjem boste morda
opazili porajanje misli, občutkov in
spominov, ki navidezno nimajo
nobene zveze s problemom, ki ga
obravnavate. Zaznajte jih, in nato
tapkajte tudi nanje. To, da so se
pojavili namreč pomeni, da so bili
na nezavedni ravni na nek način
povezani z obravnavanim
problemom.

Tapkajte kadarkoli vas karkoli obremenjuje!Tapkajte kadarkoli vas karkoli obremenjuje!Tapkajte kadarkoli vas karkoli obremenjuje!


