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EFT põhineb seisukohtadel:
 • Kui sul on olnud ebameeldiv kogemus ja sa ei ole läbi töötanud / 
vabastanud sellega seotud tundeid, loovad need tunded sinu 
energiasüsteemis tasakaalutust ka TÄNA

 • Kõikide negatiivsete emotsioonide põhjuseks on häired keha 
energiasüsteemis

 • Vaimsete ja füüsiliste probleemide algpõhjuseks on emotsionaalne stress

Kuidas EFT toimib:
EFT lahutab aktiveeritud mälestuselt emotsionaalse stressireaktsiooni

Üks ja sama protsess iga probleemi jaoks, kuna probleemi olemus on alati 
sama. Lahustame lahendamata emotsioonist jäänud püsiva energeetilise 
laengu.

TUGEVUSE HINDAMINE
Üks EFT parimaid omadusi on see, et selle tulemus on mõõdetav.

See tähendab, et meil on vaja enne koputama hakkamist hinnata probleemi 
tugevust.
Seda teeme skaalal 0-10, kus 0 - probleemi pole ja 10 - kõige tugevam, mida 
suudad ette kujutada.

Näiteks emotsiooni puhul - emotsiooni tugevus 0-10
Füüsilise valu puhul - valu tugevus 0-10
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KUIDAS KOPUTAMIST ehk EFT-d KASUTADA
Koputamine ehk Emotsionaalse Vabaduse Tehnika koosneb 2 
osast

1. Lubamine
Selle, mis on negatiivne või soovimatu, aktsepteerimine endas.

Näiteks: Selle aktsepteerimine, et tunnen viha.
Seda teeme ALUSTUSLAUSEGA, öeldes seda 3 korda, koputades 
samal ajal pidevalt karatepunktil.
Kuigi mul on see viha rinna sees, ma aktsepteerin ja armastan 
ennast täielikult ja kogu südamest. 
Kuigi mul on see viha rinna sees, ma aktsepteerin ja armastan 
ennast täielikult ja kogu südamest. 
Kuigi mul on see viha rinna sees, ma aktsepteerin ja armastan 
ennast täielikult ja kogu südamest. 

Alustuslausega ütleme oma alateadvusele ja kehale, et on 
turvaline seda emotsiooni täies mahus tunda. Sellega lahustame 
vastupanu, mida tunneme ebameeldiva emotsiooni lõpuni 
tundmise suhtes.

2. Kõikide punktide läbikoputamine koos meenutuslause
kordamisega.

Igal punktil koputame umbes 7 korda, öeldes samal ajal 
meenutuslause
See viha mu rinnas,….
See viha mu rinnas,

Punktide läbikoputamisega lahustame energiasõlme või bloki 
oma kehas. Meenutuslause hoiab meid häälestatuna just sellele 
emotsioonile ehk blokile, millega parasjagu tegeleme.

3. Kui oled kõik punktid läbi koputanud, hinda uuesti 
emotsiooni tugevust 0-10.
Kui tugev on see emotsioon NÜÜD?

Korda tervet ringi niikaua kuni tugevus on 0 või 1 või oluliselt 
vähenenud.
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META-EFT ERIPÄRA
ehk lähenemine emotsioonile läbi keha.
Koputame emotsiooni, mida tunneme oma kehas.

Alati, kui tunneme emotsiooni, tunneme seda oma kehas.

Kui läheneda KEHAS tuntavale emotsioonile, lahendame emotsiooni ja 
energiasõlme kiiremini ja lihtsamalt. Saame täpsemalt pihta 
lahendamata emotsioonile, sest häälestumine sellele on siis täpsem.

1. Küsi endalt, kus oma kehas ma seda emotsiooni tunnen? Pinge 
rinnas? Kramp kõhus? Surve kurgus? Pinge õlgades?

Nüüd küsi endalt, kas sellel emotsioonil su kehas on mingi
värv?
kuju?
suurus?
muu füüsiline omadus?
on see raske / kerge?
pehme / kõva?

2. Määra selle tunde tugevus kehas 0-10. 

3. Lisa 2 omadust ALUSTUSLAUSESSE, öeldes seda 3 korda, 
koputades samal ajal pidevalt karatepunktil.
Kuigi mul on see kollane pehme kurbus kurgus, ma aktsepteerin ja 
armastan ennast täielikult ja kogu südamest. 
Kuigi mul on see kollane pehme kurbus kurgus, ma aktsepteerin ja 
armastan ennast täielikult ja kogu südamest. 
Kuigi mul on see kollane pehme kurbus kurgus, ma aktsepteerin ja 
armastan ennast täielikult ja kogu südamest. 

4. Kõikide punktide läbikoputamine koos meenutuslause 
kordamisega.
Igal punktil koputame umbes 7 korda, öeldes samal ajal meenutuslause
See kollane pehme kurbus,….
See kollane pehme kurbus,….



5. Kui oled kõik punktid läbi koputanud, hinda uuesti emotsiooni 
tugevust.

Kui tugev on see tunne su kehas NÜÜD? 0-10

Pane tähele, kas mõni omadus on muutunud?
Kas koht on sama?
Kas värv on sama või mingi muu?
Kas teine omadus on sama või muutunud?

Muuda alustuslauset vastavalt sellele:
Näiteks on su kurbus nüüd sinine ümar ja kurgus

Alusutuslause on siis:
Kuigi mul on see sinine ümar kurbus kurgus, ma aktsepteerin ja 
armastan ennast täielikult ja kogu südamest. 

ja meenutuslause
See sinine ümar kurbus kurgus

Tee läbi terve ring nagu varemgi uue alustuslause ja vastava 
meenutuslausega
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