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شده  ،ستون اصلی کاربرد موفقیت آمیز( EFTتکنیک آزادسازی احساسات ) تلقی می شود.
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 ,1تعاریف "ایی اف تی" اینترنشنال
 1.1بیانیه ماموریت "ایی اف تی" اینترنشنال
"ایی اف تی" اینترنشنال

یک انجمن غیرانتفاعی است که متعهد به

پیشرفت و حفظ باالترین استانداردهای تحصیل ،آموزش ،توسعه ی
حرفه ای و ترویج کاربرد ماهرانه  ،خالقانه و اخالقی ( EFTتکنیک
آزادسازی احساسات) میباشد.

( EFT 1.2تکنیک آزادسازی احساسات)
(EFTتکنیک آزادسازی احساسات) ،یک روش تجربی خودیاری در زمینه ذهن وجسم میباشد ،این فرآیند
شامل ضربه زدن همراه با حضور ذهن (به آرامی و با نوک انگشتان) روی نقاط انتهایی کانالهای مریدین
طب سوزنی واقع در صورت و باالتنه می باشد .در روند  EFTدر واقع از همان مسیرها یا کانالهای
موجود در طب سنتی انرژی چینی استفاده میشودد ،در حالیکه همزمان توانایی ما در فکر کردن به موضوع
به روش فعاالنه یا " تنظیم شدن روی موج " مشکل یا مسئله خودمان را دست مایه قرار میدهد.
" ایی اف تی " یا "ضربه زدن" به سادگی قابل یادگیری میباشد و آنقدر منعطف بوده که توسط هر کسی
قابل استفاده میباشد EFT .ما را قادر میسازد روش واکنش خود به افکار واحساسات ناراحت کننده و
خاطرات آزاردهنده (مانند خاطرات دردآور ،پرتنش و پراسترس) را تغییر دهیم .چه از آن به تنهایی استفاده
شود و چه بهمراه یک پرکتیشنر باتجربه  EFT .می تواند آرامشی شگرف و بادوام  ،به بار آورده و
انرژی ما را در همه شرایط زندگی تغییر دهد و مزایای بسیار بیش ازین به همراه داشته باشد.
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همانطور که  EFTرا روی خود امتحان میکنیم ،از چگونگی تأثیر فیزیولوژیکی افکار  ،باورها و
احساسات برخودمان آگاهتر شده و می توانیم تغییراتی برای بهتر شدن ایجاد کنیم .اطالعات بیشتر در
مورد تاریخچه  EFTرا در  EFTInternational.orgبخوانید.

 1.3استانداردها
در سیستم آموزشی "ایی اف تی" اینترنشنال  ،اصطالح "استانداردها" به تمام حوزه های دانش و مهارت
آموزش داده شده در دوره های آموزشی سطح  ، 1سطح  2و سطح  EFT 3اطالق می شود " .عنوان
های آموزشی" در سرفصلهای درسی و راهنماهای آموزشی سطح  1و سطح  " 2ایی اف تی "  ،هر یک
به حوزه های خاصی از مهارت اشاره دارد (به عنوان مثال معرفی پل زدن صحیح به مسائل مراجع
"رپورت "  ،وام گیری مزایا و غیره).

 1.4دستاوردهای آموزشی
"دستاوردهای آموزشی" به حوزه های مشخصی از دانش و مهارت گفته می شود که انتظار می رود دانش
جویان با اتمام یک دوره آموزشی سطح  ، 1سطح  2یا سطح  " 3ایی اف تی " دارا باشند .دانش جویان
صالحیت خود را در این حوزههای مشخص در حین و بعد از آموزش ارزیابی می کنند .مربیان و استاد
راهنما نیز صالحیت دانشجویان سطوح تخصصی را در ضمن آموزش و همزمان با پیشرفت آنها در
تحصیل  EFTدر "ایی اف تی" اینترنشنال  ،ارزیابی می کنند.
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 . 2مفاهیم و مهارتهای بنیادیEFT
 2.1پروتکل استانداردEFT
در "ایی اف تی" اینترنشنال  ،پروتکل استاندارد  EFTشامل ضربه زدن بر نقاط طی دو مرحله "تصحیح
" و " مراحل" است که باهم یک دور کامل  EFTرا تشکیل می دهند .این پروتکل بر اساس فرم کوتاه
دستور العمل اساسی  EFTاصلی و برای هماهنگی با پروتکل استاندارد طالیی EFTگری کریگ
بنیانگذار  EFTطراحی شده است.
مرحله ی تصحیح :در حالی که روی گوشه دست ضربه می زنید  3بار با صدای بلند تکرار کنید " با
اینکه (این مسئله) را دارم  ،عمیقا و کامالً خودم را می پذیرم " .
مرحله ی توالی ضربات بر روی نقاط همراه با عبارت یادآوری :در حالیکه روی هر نقطه مراحل به
ترتیب زیر ضربه میزنید با صدای بلند تکرار کنید "[این مسئله]" :
باالی سر ) ، (TOHابرو ) ، (EBکنار چشم ) ، (SEزیر چشم ) ، (UEزیر بینی ) ، (UNنقطه چانه
) ،(CHقفسه سینه ) (CBو زیر بغل)(UA
مربیان اختیار دارند مطالب متنوع بیشتر (مثل سایر نقاط یا اصالحات) را در صورت تناسب با سطح
تدریس شده معرفی کنند  ،البته به شرطی که ابتدا پروتکل استاندارد آموزش داده شده باشد و همه تغییرات
و اصالحات از "دستور العمل اساسی"  EFTکالسیک اقتباس شده باشد (به بخش  EFT 3.2اصلی
مراجعه شود ).
به عنوان مثال:
• عبارت تصحیح به تشخیص مربی ،طبق استاندارد طالیی  ، EFTمی تواند فقط  1بار گفته شود.
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• نقاط اضافی مانند نقطه گاموت یا نقاط انگشت می توانند اضافه شوند
• به نقطه باالی سر میتوان در ابتدا یا در انتها ضربه زد
• استراتژی های اضافی مانند روش  9گاموت در طول آموزش می تواند با صالحدید مربی  ،اضافه یا
حذف شود
نمونه یک دور :EFT
مرحله تصحیح  -به کناره دست ضربه بزنید و  3بار تکرار کنید" :با اینکه این سردرد را دارم  ،خودم
را عمیقا ًو کامالً می پذیرم "،
مرحله توالی ضربات بر روی نقاط – روی نقاط ضربه بزنید و تکرار کنید  :باالی سر "این سردرد" ،
کنار چشم " این سردرد"  ،گوشه ابرو " این سردرد"  ،زیر چشم "این سردرد"  ،زیر بینی "این سردرد"
 ،زیر چانه "این سردرد"  ،ترقوه "این سردرد " ،زیر بغل "این سردرد "

 2.2مرحله تصحیح (یا "عبارت تصحیح")
مرحله تصحیح  EFTاولین بخش از پروتکل استاندارد  EFTاست که در ابتدای یک دور ضربه زدن
انجام می شود  .این مرحله ما را برای تغییراتی که به دنبال آن هستیم مهیا می کند و همچنین در صورت
باال آمدن یک جنبه ی دیگر ،کمک می کند تا مجددا روی ضربه زدن متمرکز شویم (به  2.4بخش جنبه
ها مراجعه کنید) .این بخش لزوما برای هر دور ضربه زدن  ،یک جزء ضروری محسوب نمیشود  ،اما
برای دستیابی به نتایج مطلوب قویا توصیه می گردد.
عبارت تصحیح خود یک فرآیند دو مرحله ای است:
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• در مرحله ی اول در حالیکه یک عبارت تاکیدی با صدای بلند بیان میشود بر روی نقطه ی کناره دست
که در اصل  KCیا نقطه کاراته نامیده می شود ضربه زده میشود ( یا همانطور که آموزش اصلی درج
شده در راهنمای رایگان "ایی اف تی" اینترنشنال توضیح داده  ،می توانید نقطه دلریش را مالش دهید ).
این کار باعث تنظیم بر روی موج انرژی مشکل  ،احساس ناراحتی  ،فکر  ،چالش یا حس جسمانی
میشود( .مثال "با اینکه من این ________ را دارم")
• درقسمت دوم جمالت تصحیح  ،در حالیکه یک جمله تاکیدی مثبت در مورد پذیرش خود  ،تایید خود
یا نیت مثبت برای "متعادل کردن" این تمرکز منفی بیان می شود ،ضربه زدن ادامه می یابد .این بخش
از جمالت اجازه میدهید تا از یک قدم عقب تر و به عنوان یک ناظر ,و نه کسی که عمیقا و روحی و
روانی تحت تاثیر مساله است به موضوع نگاه کنیم( .مثال " ...من خودم را عمیقا و کامالً میپذیرم)
به عنوان مثال" :با اینکه این درد را در گردنم دارم  ،خودم را عمیقا و کامالً میپذیرم".
هر یک از دو قسمت عبارت تصحیح در سبک  ،زبان یا تأکید کالم بر اساس نیازهای مراجع می تواند
تغییر کند .به عنوان مثال  ،با اینکه این درد را در گردنم دارم  ،اما این درد از  5دقیقه قبل بهتر است.

 2.3توالی ضربات بر روی نقاط
توالی ضربات بر روی نقاط  ،قسمت دوم پروتکل استاندارد  EFTاست .این موضوع اشاره دارد به ضربه
زدن روی  8نقطه ی " ایی اف تی "  ،واقع در بخش انتهایی کانالهای مریدین به ترتیب  :باالی سر –
ابرو – گوشه چشم – زیر چشم – زیر بینی – چانه – ترقوه  -زیر بغل  ،به همراه بیان یک عبارت
یادآوری کوتاه مشخص (به عنوان مثال این توده سیاه عمیق درد در گردنم).
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عبارت یادآوری همان مسئله ما است که در نیمه اول عبارت تصحیح بیان میشود ؛ جمالتی که تجربه
شخصی مراجع را توصیف می کنند (احساسات  ،افکار  ،حس های جسمانی و غیره) .ازین عبارت  ،برای
حفظ تمرکز روی جنبه ی خاصی که مراجع برای کارکردن انتخاب کرده است  ،استفاده می شود.

 2.4جنبه ها
جنبه ها  ،بخش های جداگانه  ،خصوصیات و قطعاتی از یک موضوع یا مسئله بزرگتر و کلی تر هستند.
به عنوان مثال ترس از پرواز یک مسئله کلی (گسترده و پیچیده) است که احتماالً از جنبه های کوچکتر
بیشتری تشکیل شده است .به عبارت دیگر  ،احتماالً چندین ترس خاص در آن دست اندر کار است.
برای دستیابی به نتایج بهینه  ،باید پس از شناسایی  ،به هر جنبه به صورت جداگانه رسیدگی شود (به بخش
 " 2.5از کل به جزء " مراجعه کنید).
جنبه ها ممکن است شامل وقایع خاصی که باعث ایجاد این ترس شده اند ،هم باشند (به عنوان مثال من
سقوط یک هواپیما را تماشا میکردم که برادرم با انداختن یک عنکبوت روی صورتم مرا شوکه کرد).
اصطالح "جنبه فعال شده" ،به شدیدترین جنبه و یا جنبه ی موجود که در هر لحظه ای از روند  EFTبه
سطح می آید اطالق میشود.

 2.5از کل به جزء
استفاده از  EFTبه طور موشکافانه روی یک جنبه خاص برای کسب نتایج مطلوب ،ایده آل است  ،با
اینحال قبل از اینکه بتوانیم وارد جزییات شویم  ،نیازاست ابتدا ضربه زدن را به شکل عمومی تر،
گسترده تر یا "کلی تر" شروع کنیم .این استراتژی از " کل به جزء " نامیده می شود و زمانی می تواند
مورد استفاده قرار گیرد که جنبه های خاص  ،هنوز واضح نیستند و یا نیازباشد شدت احساس فعلی کاهش
یابد.
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هنگامی که علتهای مسئله هنوز واضح نیست  ،برای اینکه مشخص کنیم کدام جنبه های خاص "ترس از
پرواز" شدیدتر است و یا در حال حاضر برای مراجع مطرح است  ،می توانیم ابتدا روی ترس از پرواز
به شکل کلی تر ضربه بزنیم .
در یک شیوه استفاده از روش کل به جزء  ،پرکتیشنر ممکن است با ضربه زدن روی "من از پرواز متنفرم
 "...شروع کند و سپس کلمه "چون  "...که با یک مکث همراه است را اضافه کند تا به فرد کمک کند تا
با عوامل (جنبه ها) خاصی که این ترس را احاطه کرده اند بیشتر در ارتباط قرار گیرد .مراجع در پاسخ
به "چون" ممکن است بگوید " ...چون با آدمهای زیادی درآن جا گیر می افتم"  ،که این جمله یک جنبه
ی مشخصتر را بیان میکند.
پرکتیشنر سپس می تواند بپرسد که بدترین قسمت "گیرافتادن در آنجا با آدمهای زیاد" چیست که حتی می
تواند منجربه کشف جنبه های بیشتری شود و شاید حتی به کشف ریشه اصلی پشت ترس از پرواز منجر
شود (استفاده از کلمات مراجع مهم است) .این "حفاری" به سمت دقیق و دقیق تر شدن در مسئله ،در
بکارگیری  EFTروشی سودمندتر میباشد  (.به بخش  2.13خزیدن در مشکل یا بخش  2.11باورهای
بنیادی مراجعه کنید).
"کل به جزء" همچنین می تواند به عنوان روشی تدریجی برای نزدیک شدن به یک مشکل یا موضوع
شدید مورد استفاده قرار گیرد (به بخش  2.13خزیدن در مشکل مراجعه کنید ) .به عبارت دیگر  ،ضربه
زدن روی "کلیت موضوع" می تواند شدت موجود را قبل از ورود به موضوع  ،کاهش دهد.
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 2.6سطوح شدت ( یا ” : SUDSمقیاس واحد ذهنی ناراحتی" یا "مقیاس  : VOCمیزان
درستی باور")
" ایی اف تی "  ،دو مفهوم رایج روانشناسی را به عاریه
گرفته است  (SUDS :مقیاس واحد ذهنی ناراحتی) و
 (VOCمیزان درستی باور)  ،این دو مقیاس به ما کمک
می کند تا میزان شدت یک احساس یا میزان اعتبار ذهنی
یک محدودیت شخصی یا یک باور محدود کننده را تعیین

معرفی تپینگ در هند .2013 ،عکس از کورتسی ریحانا وبستر

کنیم.
برای استفاده از مقیاس  ، SUDSاز مراجع می پرسیم یک چیز در مقیاس  10-0چقدر شدید احساس می
شود .این کار را می توان قبل  ،در حین  ،یا بعد از یک دور  EFTانجام داد (به عنوان مثال " شدت این
سردرد چقدر است؟" " ،این خاطره چقدر دردناک است؟" " ،چقدر درد می کند؟") .این مقیاس به عنوان
یک معیار در آزمودن نتایج مفید بوده و به مراجع در تشخیص پیشرفت خود و موارد دیگرکمک می کند
(نگاه کنید به  2.7اندازه گیری).
وقتی از یک مراجع سوال می شود که فالن فکر /ایده  ....چقدربرای وی باور پذیر است و صحت دارد ،
داریم از او VOCیا همان میزان درستی باور را به عنوان یک معیار میسنجیم  VOC .برای اندازه
گیری احساسات  -یا واقعیت پذیرفته شده  -در مقابل واقعیت منطقی در نظر گرفته شده است .برای بسیاری
از متخصصان بهداشت روان  ،مقیاس  VOCبه عنوان یک مقیاس "واقعیت سنجی" در سطح بین 1-7
اندازه گیری می شود  ،اما در "ایی اف تی" اینترنشنال ،برای سهولت در کار این مقیاس را بین 0-10
یا به صورت صفردرصد ( ٪0اصال احساس نمیشود) تا ( ٪100کامال احساس میشود) استفاده شده است.
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بویژه هنگام ارزیابی کردن (یا آزمودن) این موضوع که در نتیجه ی ضربه زدن روی باورهای بنیادی
یا رویدادهای خاص گذشته  ،باورهای محدود کننده چقدر کاهش یافته است ،مقیاس  VOCبسیار مفید
میباشد .به عنوان مثال  ،اگر یک مراجع بگوید " ،من از پدرم ناامید شده ام"  ،ممکن است مشاور بپرسد
 " ،االن این ناامیدی از صفر تا  ٪100چقدر درست احساس میشود؟"
شکلهای مختلف یا ترکیبی از این فرایندها را می توان بر اساس نیاز مراجع استفاده کرد:
• یک کودک می تواند با اس تفاده از فاصله بین دستها  ،سطح شدت را نشان دهد (به عنوان مثال "من
اینقدراحساس بد دارم")
•بعد از ضربه زدن روی یک رویداد بخصوص مانند "آن زمان درکالس تحقیر شده بودم" ،
مشاور/پرکتیشنر ممکن است سطح  VOCرا برای محدودیتی که مراجع قبالً ذکر کرده است بپرسد (برای
معلوم کردن اینکه چه چیزی ممکن است تغییر کرده باشد)  ،مانند اینکه "من نمی توانم در مقابل مردم
بایستیم وحرف بزنم " و سپس از  SUDSبرای اندازه گیری شدت یک مسئله فعلی مانند" ترس از سخنرانی
کردنم در کالس " استفاده کند.
•مقیاس  VOCمی تواند به ویژه برای کسانی که در دستیابی مستقیم به احساسات خود مشکل دارند مفید
باشد (به عنوان مثال " برای توصیف زندگی پس از جدایی از کلمه" ویران شده "استفاده کردید .االن این
کلمه چقدربرای شما درست احساس میشود؟")

 2.7اندازه گیری
اندازه گیری راهی است که مراجع یا مشاوربه وسیله آن میزان شدت مشکل را قبل  ،در حین و بعد از
ضربه زدن ارزیابی می کند .اندازه گیری در حالت ایده آل محدود به مقیاس  SUDSیا  VOCنیست ،
ومی تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد  ،به عنوان مثال استفاده از فاصله بین دستهای شخص ،
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توصیفات قابل فهم برای کودک  ،مانند " اَخه"  ،میزان دما (گرمتر یا سردترشدن)  ،طیف رنگها (از
گرم تا سرد)  ،خط مدرج  ،میزان فاصله  ،تشبیه اینکه چیزی کوچک  ،متوسط  ،بزرگ  ،خیلی بزرگ
و غیره است  ،و حتی داشتن یک حس ساده ازچیزی و یا ارزیابی چگونگی اوضاع .
کلید اندازه گیری موثر استفاده ازآن نوع از اندازه گیری است که برای مراجع معنی دار باشد .این نوع
اندازه گیری ممکن است شامل توصیفی باشد ازاینکه آنها یک شدت یا "بار" احساسی را در بدن چگونه
تجربه می کنند  ،خواه از اعداد استفاده کنند یا خیر .تغییر در شکل استعاره  ،تغییرات شناختی و تغییر در
حسهای جسمانی ،همگی روش های اندازه گیری میزان تغییرمی باشند.
اندازه گیری ،اغلب به عنوان یک معیار برای آزمایش کردن هرگونه شدت احساسی باقیمانده  ،واقعیت
احساس شده و غیره استفاده می شود .اندازه گیری می تواند شفاهی و به صورت غیر رسمی گزارش شود
(به عنوان مثال کسی می تواند بگوید" :یک کمی بهتر احساس می شود" یا " ضربه که می زنیم سبک تر
به نظرمی رسد " و غیره .).هنگامی که یک مراجع به روش های دیگر اندازه گیری پاسخ مثبت نمی دهد
 ،اندازه گیری غیر رسمی میزان پیشرفت ،گزینه مفیدی به شمار میرود.
از آنجا که روشهای زیادی برای ارزیابی کردن پیشرفت وجود دارد  ،هیچ یک از رویکردها (یا روشهای
اندازه گیری) هرگز نباید به مراجع تحمیل شود .از آنجا که این موضوع می تواند به مراجع اطمینان دهد
که مسائل در حال تغییر است و همچنین می تواند اطالعاتی به پرکتیشنران بدهد  ،اندازه گیری به روشی
معنی دار یک عامل کلیدی در استفاده ی موفقیت آمیز از  EFTاست.

 2.8آزمایش کردن
آزمایش کردن همراه با اندازه گیری  ،نماد عملکرد موثر  EFTاست .در  ، EFTمی توانیم پیشرفت خود
را قبل  ،در حین یا بعد از یک جلسه  ،ارزیابی یا " آزمایش" کنیم تا ببینیم کجا هستیم  ،کجا بوده ایم و تا
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کجا میخواهیم پیش برویم .این موضوع همچنین به مراجع کمک می کند تا پیشرفت را مشاهده کند ( .به
بخش  " 2.26اثر اوج ناباوری" نگاه کنید)
آزمایش کردن با اندازه گیری و ارزیابی کردن میزان پیشرفت برای یک هدف انجام می شود؛ به این
صورت که با پرسیدن سواالتی به مراجع کمک می شود تا روی موج انرژی مشکل فعلی یا احتمال
بروز یک مشکل در آینده حس کند (یا تصویرآن را در ذهنش بطور واضح تجسم کند ) و با استفاده از
 ،VOC ،SUDSفاصله دستها یا سایر روش ها  ،سطح شدت مرتبط را معلوم کند (.همچنین به بخش
 "2.7اندازه گیری" مراجعه کنید).
به عنوان مثال  ،در صورت ترس از سوار شدن در آسانسور  ،ممکن است جلسه را با پرسیدن میزان
شدت احساس مراجع (  )SUDSدر هنگام تصور نزدیک شدن به آسانسور آغاز کنیم  .اگر این شدت باال
باشد  ،در طول یا در پایان یک جلسه  ،می توانیم دوباره شدت این جنبه بخصوص را سوال کنیم  .به این
طریق هر جنبه ای می تواند "آزمایش" شود  ،و  EFTاز این نظر که می توانیم میزان پیشرفت را در
طول جلسه آزمایش کنیم  ،منحصر به فرد است .
ارزیابی دقیق نشانه های ظریف فیزیولوژیکی وسرنخ های رفتاری مراجع نیز می تواند برای آزمایش یا
مشخص کردن رابطه مراجع با موضوع مورد بحث استفاده شود (به بخش  2.9کالیبراسیون مراجعه
کنید) .به عنوان مثال  ،وقتی در مورد امکان سوار شدن به آسانسور میپرسیم ،می توانیم به دنبال نشانه
های فیزیولوژیکی مانند برافروختگی  ،تعریق یا مکث که شدت احساساسات باقی مانده را نشان می دهد ،
بگردیم.
آزمایش در "شرایط واقعی زندگی " هم  ،در صورت امکان وبه شرط ایمن بودن  ،ممکن است دقیق ترین
ابزار سنجش موفقیت و اثر متقابل  EFTباشد .در مورد کیس فوبیای آسانسور  ،مراجع ممکن است

15

سوارشدن به آسانسور را امتحان کند (درصورتیکه مسئله خاص وی باشد) یا دفعه ی بعد که فرصتش پیش
آمد  ،به راحتی سوار آن شود.
همچنین میتوانیم از مراجع بخواهیم خود بگوید چه روشی برای آزمایش نتیجه کار مناسب است  .در هر
صورت " ،آزمایشی" که برای مراجع بیشترین اهمیت را دارد این است که وی چگونه در آینده با روش
سازنده تری به این مسئله پاسخ می دهد.

 2.9کالیبراسیون (بررسی دقیق)
تحت نظر داشتن جزئی ترین ظرایف تنفس  ،حرکات و رفتارهای یک مراجع
 ،مهارت مهمی در کار موفقیت آمیز با دیگران است .در "ایی اف تی"
اینترنشنال ،کالیبراسیون به معنای اندازه گیری معنی دار این جزئیات در
سطوح مختلف است (نگاه کنید به بخش  2.7اندازه گیری).
هنگامی که یک پرکتیشنر حرفه ای نشانه های ظریف مراجع مانند زبان بدن
یا سرنخ های غیرکالمی را برای سنجش میزان تغییرات در شدت احساسات

تپینگ دریک کالس سطح 2
ایی اف تی"  ،آمریکا"2014،

یا درک شناختی (فیزیولوژیکی  ،کالمی و غیره)  ،ارزیابی می کند ،
کالیبراسیون نامیده می شود .بررسی دقیق پاسخ های مراجع  ،برای تا حد ممکن سریعتر رسیدن به جایی
که مراجع آماده ی رسیدن به آن است با کمترین درد ممکن  ،یک مهارت کلیدی در  EFTمی باشد.
به عنوان مثال  ،یک مراجع ممکن است به صورت زبانی بگوید آماده است روی یک خاطره ی
بخصوص آزار دهنده ضربه بزند  ،اما پرکتیشنر  ،با بررسی دقیق  ،برای مثال تنفس کم عمق شخص و
جمالت کوتاه وی متوجه میشود که قبل از اینکه این رویداد آزاردهنده بخصوص بتواند مستقیم تر مورد
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توجه قرار گیرد  ،باید روی جنبه های پیرامونی آن ضربه های بیشتری زده شود(نگاه کنید به 2.13
خزیدن در مشکل)

 2.10کشف بنیادی

 2.11باورهای بنیادی (یا " باورهای محدود کننده" " ،دیوار نوشته ها" " ،قوانینی که طبق
آنها زندگی می کنیم" و غیره)
باورهای بنیادی  ،نتیجه گیری کلی است که ما بر اساس تجربیات خاص و عموما نامطلوبی که اغلب ،
اوایل زندگی تجربه کرده ایم  ،در مورد خود  ،مهارت ها  ،توانایی ها و محدودیت هایمان و یا به طور
کلی زندگی  ،به دست آورده ایم.
باورهای بنیادی  ،باورها و ارزشهایی است که ما در مورد دیگران  ،جهان و خودمان داریم .این "قوانین"
اغلب تصمیمات و اقدامات ما را هدایت می کنند" .من به اندازه کافی خوب نیستم" " ،دنیا امن نیست"  ،یا
"افراد خانواده من تحصیل نمی کنند" " ،این وظیفه من است که از دیگران مراقبت کنم" " ،افراد ثروتمند
حرص می خورند"  ،همه نمونه های مختلفی از باورهای بنیادی میباشند.
گری کریگ  ،بنیانگذار  ، EFTچندین استعاره مختلف برای کمک به درک منشا و تأثیر باورهای بنیادی
ایجاد کرده است:
• دیوارنوشته های ما استعاره ای است از اینکه چگونه وقایع زندگی ما  ،باورهای ما درباره جهان را
شکل می دهد .این استعاره توضیح می دهد که چگونه هر یک از ما در یک "کاخ امکانات" متولد می
شویم  ،یک عمارت گسترده (نمایانگر پتانسیل ما) که به خاطر همه این " قوانینی" که خود (یا دیگران)
روی دیوارهایمان نوشته ایم ،که با گفتگوهای ذهنی منفی ای که در ذهنمان داریم ثبت و بایگانی شده است.
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حال با انعکاس این قوانین در کیفیت زندگیمان  ،به ندرت به خود اجازه می دهیم از آن لذت ببریمEFT .
 ،مستقیما ً روی این نوشتار یا گفتگوی منفی ذهنی کار می کند.
•استعاره رویه میز * مربوط به باورهای خاصی است که ما در مورد جهان  ،توانایی هایمان و یا خودمان
به عنوان رویه ی میز داریم ،که این رویه  ،توسط "پایه هایی" از جنس تجربه ی زندگی سر پا نگاه داشته
می شود  .در این استعاره  ،این پایه ها  ،شواهد اکتسابی شخصی فراهم می آورند که از باورهای ما به
عنوان حقایق مسلم  ،پشتیبانی می کنند (نگاه کنید به  2.10رویدادهای خاص گذشته)
* استعاره رویه میز همچنین برای توصیف مسئله فعلی یا "کلی" ( مثال اضطراب) به عنوان رویه میزی
که توسط "پایه هایی" ازجنس اتفاقاتی خاص در گذشته سرپا نگاه داشته میشود  ،مفید می باشد.
از نظر  ، EFTباورهای بنیادی عموما "کلی" یا آنقدر وسیع هستند که بدون پرداختن به اتفاقات خاصی
(پایه هایی) که آنها (رویه های میز) را سرپا نگاه داشته است نمی توانند به طور موفقیت آمیز حل شوند.
کارشناسان و پرکتیشنرهای باتجربه  EFTبر این باورند که اثر بخشی یا روند موفق  ، EFTارتباطی
ذاتی با باورهای بنیادی فرد ,پیدا کردن و حل و فصل آنها دارد.
باورهای بنیادی غالبا ً تلویحی (یعنی ناخودآگاه) هستند و همیشه در طی فرآیند  EFTبه راحتی آشکار نمی
شوند .به عنوان مثال  ،یک باور محدود کننده مانند " ،من لیاقت شاد بودن را ندارم"  ،با وجود اینکه ممکن
است ریشه اصلی مشکالت فعلی فرد باشد  ،می تواند سربسته ،پنهان یا بررسی نشده باقی بماند .در ضمن
ضربه زدن  ،به عنوان مثال وقتی یک تغییر شناختی اتفاق افتاده باشد  ،فقط ممکن است این ریشه باال
بیاید (مثال مراجع اظهار کند " ،پس از ضربه زدن روی آنها (حوادث اولیه)  ،احساس سبکی و راحتی
بیشتری دارم .فکر نمی کنم هرگز احساس کرده باشم لیاقت شاد بودن را دارم " و غیره).
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ضربه زدن روی موضوع کلی "من الیق خوشحال بودن نیستم" ممکن است در به بار آوردن نتایج دائمی
(مثل کوبیدن روی سطح میز) تأثیر چندانی نداشته باشد  ،اما ضربه زدن به طور منظم روی اتفاقات گذشته
که در ایجاد این باور نقش داشته اند  ،ممکن است در واقع به شخص کمک کند تا این محدودیت پذیرفته
شده درمورد خود را زیر سوال برده و تغییر را آغاز کند (نگاه کنید به  2.12رویدادهای خاص گذشته).
تمام باورهای بنیادی لزوما ً یکسان ایجاد نشده اند .برخی  ،مانند "افراد خانواده من تحصیل کرده نیستند" ،
ممکن است روی باورهای بزرگتر و وسیعتری مانند "ما آدمهای بدی هستیم" یا "من یک آدم بد" هستم ،
قرار گرفته باشند .استعاره مناسب این پدیده "رویه میز چندطبقه" نامیده می شود.
به طور کلی  ،باورهایی که در مورد ذات ما به عنوان انسان صحبت می کنند مانند "من به اندازه کافی
خوب نیستم" " ،من شکست خورده ام" " ،فقط اگر از دیگران مراقبت کنم  ،ارزشمند هستم" و غیره ،
معموالً در قلب باورهای بنیادی قرار دارند.

 2.12رویدادهای خاص گذشته
در یک ریشه یابی  ، EFTاگر رویدادهای خاص گذشته را شناسایی
کنیم  ،موثرتر است  .چون این رویدادها مستقیما باور بنیادینی (همان
"باور محدود کننده") که درمشکل فعلی مراجع (به عنوان مثال
اضطراب) نقش دارد را تغذیه می کنند  ،صرف نظر ازین که مراجع
یا مشاورش این باور بنیادی را بشناسد یا خیر.
معرفی تپینگ برای ثروت

رویدادهای خاص گذشته می توانند اتفاقاتی واقعی در تجربه مراجع
باشند و یا رویدادهایی باشند تقریبا ً نزدیک آنچه که واقعا اتفاق افتاده

رویداد Spring Energy
آمریکا2013،

که توسط مراجع "ساخته" می شوند تا با کمک آن  EFTرا ویژه تر و خاص تر روی تجربه یی در
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گذشته به کار ببریم .استعاره "پایه ها" استعاره ایی است که می تواند توضیح دهد وقایع گذشته چگونه
ایجاد شده اند و چگونه بر"رویه های میز" فعلی قویا اثر می گذارند و یا چگونه به حفظ کردن آن ادامه می
دهند .برای مثال  ،این رویدادها اغلب شواهدی هستند که اعتبار یک نتیجه گیری تعمیم یافته غیر سودمند
 ،یک "باور محدود کننده" یا یک باور بنیادی  ،را اثبات می کنند .آنها همچنین می توانند زیربنای یک
مشکل فعلی مانند "اضطراب" باشند.
سوال "این چه چیزی را به یاد شما می آورد؟" یک سوال اساسی محسوب می شود زیرا با پایان باز خود،
به مراجع کمک می کند با هر رویداد بخصوصی در گذشته که ممکن است مسئول چالش های فعلی باشد
 ،ارتباط برقرار کند.
 2.13تکنیک نمایش فیلم  /شرح ماجرا*
*یادداشت از هیئت آموزشی :هنوز در جامعه  EFTدر مورد جدایی بین تکنیک نمایش فیلم و تکنیک
شرح ماجرا اختالف نظر وجود دارد .از این رو  ،هیئت آموزشی تالش کرده است نقطه توافق این
رویکردهای اساسی را مشخص کند.
راه حل ما این است که این تکنیک ها را با هم یک گروه بدانیم  ،زیرا این دو تکنیک اغلب در تمرینات
واقعی  EFTبه جای هم بکار میروند" .ایی اف تی" اینترنشنال برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
تاریخچه تکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا "  ،منابع جامع آموزشی سطح  1و سطح  EFT 2را که با
همکاری نویسندگان آن آدامز 2و کارین دیویدسون 3نوشته شده است را توصیه می کند  .این منابع از
طریق  EFT International.orgبرای خرید در دسترس است.

Ann Adams
Karin Davidson
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تکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " تکنیکی برای کم کردن تدریجی و کامل شدت احساسات مربوط به
خاطرات آزاردهنده گذشته یا سایر اتفاقات خاص گذشته می باشد که در آن  ،هر بار روی اوج گیری
تدریجی یک شدت احساسی (که به عنوان یک جنبه در نظر گرفته میشود) کار می شود .هدف از این
روش از بین بردن تأثیر منفی یک رویداد بخصوص در گذشته فرد (چه شناخته شده باشد و چه نباشد) که
روی وضعیت زندگی فعلی وی تأثیر گذاشته و این تاثیر همچنان ادامه دارد  ،می باشد.
تاکید بر این است آنچه اتفاق افتاده است را مثل یک صحنه فیلم تجسم کنید  ،و هم زمان  ،آنچه در هر
فریم این سناریو اتفاق افتاده است را شرح دهید ،یا اینکه آنچه اتفاق افتاده است را بصورت روایتی خطی
 ،لحظه به لحظه شرح دهید .تکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " به فرد اجازه می دهد ضربه زدن را
به همراه حسها و تصورات درونی خود  ،استفاده کرده تا به آرامی با جوانب یک اتفاق آزار دهنده قدیمی
درگیر شده و این تاثیرمنفی را قدم به قدم آزاد کند.
در روزهای ابتدایی " ، EFTنمایش فیلم " و "شرح ماجرا" به وضوح از یکدیگر تفکیک نبودند و ارزش
رویکرد " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " این بود که می توانست ما را قادر سازد تا واقعه ی ناراحت کننده
را مهار کرده و به روشی مالیم و کنترل شده روی آن کار کرده  ،سرعت صحنه ها را پایین آورده تا
تمام نقاط اوج احساسی یا تیزی های شدت احساسی را آشکار و پاک کنیم .پایین آوردن سرعت صحنه
ها و کار بر روی هر نقطه اوج (یعنی جنبه) به صورت جداگانه است که به  EFTاجازه می دهد تأثیر
خود را بگذارد.

آموزش تکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " در سطح 1
در سطح یک  ، EFTتکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " به عنوان مقدمه براینکه چگونه می توان از
 EFTبرای حذف بار رویدادهای خاص گذشته استفاده کرد  ،آموزش داده می شود .دانش جویان تشویق
می شوند که شناسایی کردن یک صحنه کوتاه (ترجیحا ً فقط با یک نقطه اوج احساسی) را تمرین کنند ،
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روی عنوان ضربه بزنند تا شدت آن صحنه تا حد ممکن پایین بیاید  ،سپس هرنقطه اوج در آن صحنه را
(که به عنوان جنبه روی آن کار می شود) به طور کامل شرح داده و روی آن ضربه بزنند.
در سطح  ، 1دانشجویان ارزش و اهمیت اجتناب از وارد شدن به جزئیات ماجرا تا زمانی که شدت احساسی
عنوان آن تا حد ممکن پایین نیامده باشد  ،را می آموزند .به عنوان یک گزینه  ،تکنیک " نمایش فیلم /
شرح ماجرا "  ،به غیر از جایی که عنوان و عبارات کوتاه برای نقطه اوج یا لحظه های پر شدت با صدای
بلند گفته می شود  ،می تواند بدون صدا روایت شود .ضروری نیست که نام نقطه های اوج را با صدای
بلند بیان کنید  ،اما به کالم درآمدن آنها کار را برای مشاور مربوطه بسیار آسان تر میکند.

آموزش تکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " در سطح 2
در سطح دو  ، EFTدر شرایطی که نیاز مراجع به یک رویکرد تدریجی و کامل برای مدیریت خاطرات
آزار دهنده مشاهده می شود  ،تکنیک " نمایش فیلم  /شرح ماجرا " به طور کامل تر بررسی می گردد.
همچنین عالوه برانجام تمرین بیشتر روی ابتدا تا انتهای این رویکرد  ،دانشجویان سطح  2می آموزند که
چگونه می توان از تغییرات متنوع و خالقانه ی این تکنیک برای تأمین نیازهای مراجع استفاده کرد (به
باال مراجعه کنید).
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 2.14خزیدن در موضوع
در  ، EFTوقتی سعی داریم به طور تدریجی و آرام روی جنبه های
پیرامونی یک موضوع یا مسئله ی شدید (از جمله یک رویداد بخصوص
در گذشته) ضربه بزنیم  ،در حال "خزیدن در موضوع" هستیم .خزیدن
در موضوع  ،نوعی استراتژی ست که در آن به منظور به حداقل رساندن
سطح درد و رنج مراجع  ،نزدیک شدن به مشکل محتاطانه صورت می
گیرد .
"خزیدن در موضوع " سیستمی است متشکل از رویکردهای تدریجی که
در  EFTبرای کاهش یا به حداقل رساندن شدت احساسات مورد استفاده

یک افسر پلیس در حال نشان دادن نحوه
ضربه زدن در روز تپینگ اسلوانی ،
اسلوانی .2015 ،
عکس از کورتزی پیکا رینر

قرار می گیرند (به  2.15کار روی خاطرات سخت بدون گریستن یا
"حدس یابی" و  2.17خودآگاهی از حسهای جسمانی مراجعه کنید).
هدف در اینجا حذف "لبه های تیز" شدت مسئله  ،قبل ازانجام هر تالشی برای کشف یا واکاوی مشکل
است .

 2.15کار روی خاطرات ناگوار بدون گریستن (یا "حدس یابی")
هنگامی که پرکتیشنر از مراجع بخواهد حدس بزند در صورت به یاد آوردن آن مشکل یا موضوع یا
برقراری ارتباط با احساس آن و یا توصف آن  ،موضوع چقدر برای وی شدت خواهد داشت  ،به ای ن
کار تکنیک "کار روی خاطره ناگوار بدون فشار و یا اشک" گفته می شود " .کار روی خاطره ناگوار
بدون گریستن" ،که "حدس یابی" نیز نامیده می شود  ،یکی دیگر از راههای مالیم خزیدن در موضوع
است .مراجع حدس می زند اگر بخواهد درباره مسئله فکر کند  ،میزان شدت احساسی چقدر خواهد بود.
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"کار روی خاطره ناگوار بدون گریستن" نیز شکلی از "فاصله گذاری ایمن" است ؛ یک استراتژی حساب
شده در ضربه زدن  ،از فاصله ای که ایمنی بیشترو راحتی را اطمینان می دهد و لبه های تیز شدت
احساسی را می گیرد .این تکنیک ،همچنین می تواند بصورت ترکیبی با سایر تکنیک های مالیم مورد
استفاده قرار گیرد.
اگر در پایان جلسه الزم باشد موضوع بسته شود اما همچنان موضوعات بیشتری وجود دارد که نیاز
است روی آن کار شود ( شدت احساسی بیشتری وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود ) می توان در
تکنیک "کار روی خاطره ناگوار بدون گریستن" از مزایای تکنیک "گذاشتن مشکل در یک ظرف امن "
بهره مند شد (نگاه کنید به  2.16تکنیک جعبه)

 2.16تکنیک جعبه (یا "ظرف")
اصول مربوط به فاصله گذاری امن  ،گاهی در شکلی متفاوت معروف به تکنیک "جعبه" یا "ظرف"
آموزش داده می شود .در تکنیک "جعبه گذاری"  ،مشکل در ظرفی با شکلی که مراجع توضیح می دهد
 ،قرار گرفته و این ظرف به صورت کامال امن درهرمکانی که مراجع انتخاب کند قرار داده می شود.
جعبه گذاری  ،یک تکنیک فاصله گذاری با ارزش بوده که به ویژه برای افرادی با یادگیری بصری بسیار
خوب عمل میکند .جعبه گذاری  ،دارای این مزیت نیز هست که تا حدودی کنترل روی خاطره یا رویداد
آزار دهنده را به مراجع برمی گرداند.
هر زمان که نیاز باشد شدت احساسات به حداقل برسد ،این نوع بازداری می تواند پیشنهاد شود .به عنوان
جعبه گذاری راهی برای پایان بندی خوشایند یا کنار گذاردن هرگونه شدت باقیمانده یا خاتمه دادن امن
به در یک جلسه ی  EFTباشد.
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روش دیگر پایان بندی یک جلسه  ،شامل پایین آوردن شدت باقیمانده با ضربه زدن به شیوه های خالقانه
می باشد  ،مانند قرار دادن موضوع در یک جعبه قفل شده دریک مکان امن به انتخاب مراجع (کف اقیانوس
 ،روی مریخ و غیره) یا منجمد کردن آن رویداد در ذهن  .ضربه زدن روی جنبه های جعبه نیز مانند یک
استعاره کار کرده و شدت را کاهش می دهد (به عنوان مثال با وجود اینکه این جعبه بزرگ و سنگین است
 ،من عمیقا و کامالً .)...

 2.17حسهای جسمانی
هنگامی که فرد می تواند آگاهی فیزیولوژیکی خود را از شدت احساس وصف کند (به عنوان مثال "ترس
در شکمم"  ،یا "گرفتگی در گلویم" و غیره)  ،در هنگام ضربه زدن برای کم کردن این شدت می توان از
کلمات مراجع به عنوان "عبارات یادآوری" استفاده کرد .یک راه مالیم بودن این است که به فرد کمک
شود تا بفهمد تجربه ذهنی آنها شبیه چه چیزی است یا این تجربه در بدن آنها چگونه احساس می شود .
این روش می تواند به کاهش شدت احساسات  ،تاثیرمثبت بر عالئم و غیره کمک کند.
به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد" :این میله آهنی در شانه هایم" " ،این احساس دلپذیر
صورتی در سینه ام" " ،این گلوله فوالدی سیاه تند و تیز خشم در شکمم" " ،مثل یک احساس مایع در
آغوشم حس می شود" " ،یک تن آجر روی شانه هایم " همه نمونه هایی از خودآگاهی ذهنی فرد از حسهای
جسمانی میباشد.
اگر کسی به راحتی حسهای جسمانی را احساس نکند ،ممکن است نشانه ای از قطع ارتباط وی با احساسات
خود باشد  ،یا اینکه این موضوع ممکن است فقط یک ویژگی فردی باشد به این معنی که فرد عادت به
دسترسی به اطالعات فیزیولوژیکی نداشته باشد .در این صورت  ،شاید مفید باشد که از افراد بخواهید
پاهای خود را روی زمین احساس کنند یا اینکه بگویند صندلی یا دستهای خود را روی رانها چطور
احساس می کنند .پرسیدن این سوال از مراجع که "اگر درد شکل داشت  ،چه شکلی بود؟" یا "درد را
25

ترسیم کن" اغلب کمک کننده خواهد بود  ،زیرا آنها برای انجام این کار از تجربه شخصی خود استفاده
خواهند کرد .بسته به نیاز برای پرسیدن سواالت بیشتر یا تغییر رویکرد  ،صبر و اختیار پرکتیشنر الزم
می باشد.
تعقیب کردن درد این مفهوم را توصیف می کند که هرگاه یک عالمت فیزیولوژیکی در بدن شروع به
حرکت کند  ،ما با ضربه زدن روی هر جنبه جدیدی از آن  ،آن درد را "تعقیب" کنیم  .به عنوان مثال ،
یک درد شانه ممکن است از وسط کمر شروع شود و پس از چند دور ضربه زدن  ،به سمت پایین بازو
حرکت کند .روی هر جنبه از درد می توانیم  EFTرا اعمال می کنیم (نگاه کنید به  2.25تعقیب درد).

 2.18اثر تعمیم
وقتی  EFTروی چند رویداد بخصوص در گذشته یا روی چند جنبه به کار برده شود  ،یک پدیده جالب و
مفید اتفاق می افتد :رویدادها یا جنبه های مشابه با موردی که در حال انجام است نیز ممکن است بار
احساسی خود را از دست بدهند  ،حتی اگر هیچوقت به طور خاص روی آنها کار نشود.
به عبارت دیگر  ،کاربرد ماهرانه ی  ، EFTمی تواند باعث ایجاد اثر تعمیم در بسیاری از جنبه های
مشابه شود .این یکی از مثالهایی است که نشان می دهد چرا  EFTآنقدر به خوب عمل کردن معروف
است؛ افراد برای رسیدن به یک نتیجه مثبت و پایدار  ،نیاز ندارند که روی همه یا حتی تعداد زیادی از
رویدادهای خاص گذشته یا جنبه ها  EFT ،را بکار برند .با این حال  ،تعداد رویدادهایی که باید روی
آنها کار شود با توجه به هر مراجع  ،تاریخچه  ،موضوع و غیره متفاوت است.

 2.19وام گیری مزایا
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وام گیری مزایا هنگامی اتفاق می افتد که پس از ضربه زدن همراه با یک جلسه گروهی  ،فایل صوتی ،
فایل تصویری یا جلسه زنده ی  ، EFTما یک کاهش را در شدت احساسات خود (یا یک تغییر در آگاهی)
تجربه می کنیم  .این کاهش را زمانی بیشتر احساس می کنیم که مشکل مراجع  ،مشکل ما را منعکس کند.
وام گیری مزایا نیز یک استراتژی است .در این استراتژی قبل از معطوف نمودن کامل تمرکز خود روی
کمک به شخصی دیگر وضربه زدن روی یک موضوع غیرمرتبط  ،باید هدفی که می خواهیم روی آن
کار شود را مشخص کنیم  .پس از ضربه زدن (و صحبت کردن) همراه با شخصی دیگر  ،ما اغلب متوجه
یک کاهش در شدت احساسات (یا یک تغییرآگاهی ) حول مشکلی که روی آن متمرکز شده بودیم ،می
شویم  .این کاهش حتی اگرموضوع ما در ضربه زدن به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته باشد  ،رخ
می دهد.
به عنوان یک استراتژی می توان به طور رسمی از وام گیری مزایا در کار کردن با گروه استفاده کرد .
در این استراتژی باید به هر یک از شرکت کنندگان کمک شود تا موضوعی مشخص برای کار کردن
تعیین کنند تا برای همراهی با جلسه ی "ضربه زدن " آماده شوند.

" EFT 2.20هنر ارائه "
کاربرد ماهرانه  ، EFTهنر ارائه نام دارد .این اصطالح
توسط گری کریگ  ،بنیانگذار  EFTایجاد شده است تا
توضیح دهد هنگامی که فردی فراتر از انجام مکانیکی
EFTعمل می کند و مهارت بیشتری در کاربرد آن پیدا
می کند ،چه اتفاقی می افتد.
ضربه زدن به همراه یک مراجع  ،انگلیس .2016،

عکس از کورتزی رانجانا آپو
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"ایی اف تی" اینترنشنال هنر ارائه را به طور دقیق تر بر اساس دستاوردهای آموزشی سطح  2و سطح
 3تعریف می کند :از نظر "ایی اف تی" اینترنشنال  ،عمدتا بعد از آنکه دانشجو سطح تحصیالت مربوطه
را به اتمام میرساند و در حالت ایده آل تحت سرپرستی یک منتور "ایی اف تی" اینترنشنال اقدام به کسب
تجارب عملی میکند  ،توانمندی ماهرانه  EFTدر وی رشد مینماید.
به عبارت دیگر  ،ما ممکن است کاربرد مکانیکی  EFTرا در کالس یاد بگیریم (و شروع به عملی کردن
آنها کنیم)  ،اما هنر ارائه براساس کیفیت و تداوم تمرین ما ،که با آموزش های اضافی همراه گردیده و نیز
مواجهه با طیفی از موضوعات و مردم دنیای واقعی ساخته می شود.
در این اصطالحات  ،هنر ارائه سطح ( 2طبق قوانین دریافت گواهینامه یک پرکتیشنر)

به معنای اخذ " شایستگی و صالحیت الزم برای کاربرد مستقل  ،ماهرانه ،قانونی و حرفه ای EFT
بنیادی" تعریف شده است .در هنر ارائه سطح  3عالوه بر اینها همچنین مهارت دانشجو باید در بخشهای
دیگری رشد و توسعه پیدا کند( .طبق قوانین دریافت گواهینامه پیشرفته پرکتیشنر) تا موارد زیر را دربر
بگیرد" :كاربرد ظریف و تنالیته وار از دانش چند الیه و عمیق  ،عملی  ،خالقانه و تطبیق با شرایط با حفظ
چارچوب های  EFTبنیادی و پیشرفته".

2.21تغییرات شناختی (یا "قاب بندی مجدد")
تغییرات شناختی یا "قاب بندی مجدد"  ،زمانی اتفاق می افتد که مراجع شروع به دیدن مسئله خود به
روشی دیگر یا در شرایطی متفاوت کند  ،و این موضوع معموالً پس از ضربه زدن کامل روی "جنبه ها"
یا پس از رسیدگی سازمان یافته به باورهای بنیادی و رویدادهای خاص گذشته رخ میدهد.
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با جایگزینی کلمات خود مراجع در بخش پذیرش عبارت تصحیح (به عنوان مثال "با اینکه این مشکل را
دارم  ،اما دارم متوجه می شوم که واقعا ً تقصیر من نبود") و یا استفاده از این کلمات در عبارات یادآوری
( ،یعنی باالی سر" :این مشکل"  ،ابرو" :این مشکل"  ،کنار چشم " :دارم می فهمم که واقعا ً تقصیر من
نبود"  ،زیر چشم" :این مشکل تقصیر من نبود" و غیره ) می توان تغییرات شناختی را در  EFTگنجاند.
گاهی اوقات  ،یک پرکتیشنر تخصصی  EFTمی تواند از مراجع دعوت کند تا قاب بندی خود را ارائه
دهد .به عنوان مثال  ،ممکن است با گفتن جمله "حقیقت این است  "...مراجع را دعوت به همراهی کند ،
و مراجع با گفتن چیزی شبیه به این پاسخ دهد " ،حقیقت این است  ...من نمی دانستم چه چیزی را نمی
دانم  ،چون فقط  5سالم بود" .در این مثال  ،یک تغییر شناختی وجود دارد " :من نمی دانستم چه چیزی
را نمی دانم "  ،اما توجه به یک نکته هم وجود دارد  " :چون که فقط  5سالم بود " و توجه به این نکته ،
وضعیت را از نو قاب بندی میکند  .این تغییر دیدگاه با دعوت و هوشمندی پرکتیشنر اتفاق افتاده  ،اما
برخاسته از کلمات خود مراجع میباشد.

 2.22قاب بندی مجدد (یا" قاب بندی مجدد پرکتیشنر")
در  ، EFTقاب بندی مجدد زمانی اتفاق می افتد که یک متخصص EFTکلماتی را پیشنهاد می دهد تا
به مراجع کمک کند تا مسئله خود  ،وضعیت فعلی  ،وضعیت گذشته و غیره را به روشی متفاوت ببیند و
این کلمات را در فرآیند ضربه زدن تلفیق می کند .بعد از پایین آوردن شدت موضوع (به سطح  3یا کمتر)
که مراجع برای تغییر دیدگاه آمادگی نشان می دهد  ،قاب بندی مجدد میتواند مفید باشد.
برای موفقیت در کار  ،قاب بندی ها باید روی مراجع بنشیند  ،یعنی باید مورد پذیرش مراجع قرار بگیرد
یا توسط وی "انتخاب " گردد.

29

برای به حداکثر رساندن احتمال اینکه یک قاب بندی مجدد با مراجع کامال همخوانی داشته باشد ،این قاب
بندی باید در زمان درست  ،مناسب وبا مد نظر قرار دادن پل ارتباطی با مراجع اتفاق بیفتد ()2.22
هنگام ارائه پیشنهاد هر ایده ای برای قاب بندی  ،که مستقیما ً از جانب خود مراجع برنخاسته باشد  ،باید
بسیار مراقب بود  ،و بسیار مهم است توجه دقیق داشته باشید که آیا مراجع آماده دریافت این ایده جدید می
باشد یا خیر  .در صورت تردید ،پرکتیشنر باید با سوال کردن جلو برود (به عنوان مثال "آیا این درست
است؟" یا "من اینجا از جمالت خودم استفاده کردم  ،نه جمالت شما .گفتن این جمالت برای شما چگونه
بود؟" یا "آیا این جمالت برای شما درست است؟ چطور می توانید آنها را تغییر دهید تا برای شما درست
باشند؟ ")

چگونه قاب بندی مجدد کنیم
قاب بندی مجدد یکی از انواع رویکردهای موجود در ای اف تی حرفه ای است که ظرافت و مهارت ویژه
ای را میطلبد که در دوره سطح دو بطور مفصل آموزش داده میشود.
همچنین اصطالح " قاب بندی مجدد ماجراجویانه" یا حتا شاید گفت نوعی از جمله سازیهای جنجالی که
توسط گری کریگ ابداع شد .این اصطالح برای توصیف زمانی بکار مبرود که پرکتیشنر با استفاده از
بداهه گویی  ،قاب بندیهای مجدد متفاوت را در سرتاسر روند کار در هم میت َـــنَد.
قاب بندی های مجدد طنز یا اغراق آمیز مانند مثال باال تا زمانی می توانند مفید باشند که تامل دقیقی
صرف زمان بندی و پل ارتباطی با مراجع شده باشد .در اینجا مثالی از قاب بندی مجدد طنز و اغراق
آمیز ارائه گردیده که با موفقیت به هدف نشسته است زیرا قبل از این قاب بندی  ،به باورهای بنیادی و
رویدادهای خاص گذشته  ،کامالً رسیدگی شده و زمان بندی آن نیز درست بوده است (یعنی مراجع آمادگی
خود را برای روشن شدن موقعیت نشان داده.
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زمان بندی بسیار مهم است زیرا قاب بندی مجدد  ،فقط زمانی می تواند به هدف برخورد کند که مراجع ،
آماده ی دریافت آن باشد و بهترین زمان استفاده از این رویکرد معموال وقتی است که ابتدا  EFTبه طور
دقیق و کامل انجام شده باشد.
برخی از قاب بندی های مجدد روی یک مراجع مینشیند و برخی دیگر خیر .در بسیاری از موارد ،
پیشنهاد قاب بندی مجددی که موثر عمل نمی کند آسیب زننده نمی باشد  ،زیرا پرکتیشنر می تواند به
استفاده از کلمات مراجع برگشته و قاب بندی خود وی را در ضربه زدن بگنجاند .در بدترین سناریو  ،قاب
بندی مجدد اشتباه (در زمان نامناسب) یا استفاده بیش از اندازه از قاب بندی مجدد ،واقعا می تواند به پل
ارتباطی فی مابین آسیب برساند .این موضوع عموما به این دلیل اتفاق میافتد که پرکتیشنر از دستور کار
ذهنی خود پیروی کرده و به نیازها و تجربه ی ذهنی مراجع  ،گوش فرا نمی دهد.
"ایی اف تی" اینترنشنال توصیه می کند تا حد ممکن قاب بندی مجدد توسط پرکتیشنر ،در کمترین میزان
و پس از آموزشهای کافی استفاده گردد  ،و بر استفاده از قاب بندی خود مراجع درصورت امکان  ،تأکید
ویژه دارد ( .به  2.20تغییر شناختی  ،مراجعه کنید).

اگردر جلسه ای  ،بیش از اندازه قاب بندی مجدد وجود داشته باشد  ،یک متخصص کاربلد باید از خود
بپرسد که آیا توانسته بر روی آنچه مراجع به جلسه آورده  ،بدرستی کارکند یا اینکه این زیاده روی در
قاب بندی های مجدد باعث از دست رفتن فرصت کار عمیق واثر بخش تر بر روی مساله مراجع شده
است؟
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد قاب بندی مجدد  ،به منبع آموزش جامع سطح دو  EFTکه توسط
آن ادامز و کارین داویدسون یا استاد راهنمایتان ارائه گردیده مراجعه کنید – این منابع برای تهیه درآدرس
 EFT International.org/eft-resourcesموجود است.
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 2.23پل زدن صحیح به مسائل وارتباط با مراجع
همان کیفیت ارتباط بین پرکتیشنر و مراجع (یا منتور و منتی) است.
به طور کلی  ،پل زدن صحیح به معنی تنظیم شدن روی موج احساسی فردی دیگراست و کالیبراسیون
( )2.9آن است که ما چگونه با مشاهده کردن ،توجه کردن و تطبیق خود با سرنخ های آنها ،در این ارتباط
باقی بمانیم .
وقتی مراجع احساس کند درک شده و اطمینان یابد که مشاورش در هر لحظه در کنار او است  ،کیفیت
ارتباط می تواند رشد کند .وقتی پل ارتباطی قوی وجود داشته باشد  ،پرکتیشنران  ،گستره ی وسیعی برای
آزمودن رویکردهای مختلف و ارائه ی پیشنهادات مناسب ( قاب بندی مجدد) در اختیار دارند  ،و می توانند
به همه جنبه های تعامل با همدردی  ،درک و شوخ طبعی بیشتری ورود کنند.
چیزی بیش از این نمی توان گفت :موفقیت جلسه EFTبه داشتن یک پل ارتباطی قوی  ،سالم و حساب شده
و حفظ نمودن آن تکیه دارد  ،و به نفع همه افراد درگیر است که با حرفه ای و اخالقی بودن  ،با مراقبت
و توجه زیاد به رابطه و کیفیت این ارتباط  ،در تمام مدت  ،این پل ارتباطی حفظ شود (یا گاهی اوقات
بازیابی شود).
اطالعات بیشتر در مورد پل ارتباطی در  EFTرا می توانید در کتاب راهنمای نظارت و منتورینگ "ایی
اف تی" اینترنشنال (به زودی چاپ میشود)  ،راهنماهای آموزشی سطح  1و سطح " 2ایی اف تی"
اینترنشنال  ،کتابچه راهنمای کیس استادی "ایی اف تی" اینترنشنال و منابع جامع آموزشی سطح  1و سطح
 2آن آدام و کارین دیویدسون پیدا کنید( .در  EFT International.orgموجود است).
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 2،24طوفانهای احساسی
در اصطالح  ، EFTطوفانهای احساسی واکنشهای احساسی طبیعی اما
شدیدی هستند که هنگامی که مراجع توسط احساسات شدید ربوده می
شود و یا وقتی احساسات بر او چیره میگردد  ،رخ میدهد .این وضعیت
غالبا ً به صورت یک افزایش چشمگیر در شدت احساسات منفی (مانند
هق هق کنترل نشده  ،قطع ارتباط از احساسات و غیره) به نمایش در
می آید .با مد نظر قرار دادن و کاربرد هشیارانه  ،دقیق و مالیم مهارت
های بنیادی ( EFTسطح  1و سطح  ، )2به خصوص رپورت و تکنیک

یک مربی "ایی اف تی" اینترنشنال در
حال آموزش تپینگ در یک کالس سطح 1
 ،آمریکا2014،

های مالیم  ،می توانید احتمال وقوع طوفانهای احساسی را به حداقل برسانید یا اساسا از آن اجتناب کنید.
بعضی اوقات علی رغم همه ی تالش ما  ،طوفانهای احساسی (یا احساسات شدید) رخ می دهد و شدت آن
بیش از آن است که مراجع یا مشاور بتواند با امنیت و اطمینان از عهده آن برآید (نگاه کنید به  2.28به
جایی که تعلق ندارید نروید) .در صورتی که علی رغم تمام احتیاط ها  ،طوفان احساسی اتفاق بیافتد باید
آرامش خود را حفظ کنیم و تا خنثی شدن شدت احساسات  ،همچنان به ضربه زدن ادامه دهیم .
همچنین  ،در برخی موارد که مراجع می گوید /نشان می دهد ی حتا بنوعی از صحبتش تعبیر میشود ک
برای مثال "به مرگ یا خودکشی فکر میکند" ،شاید به یک متخصص دیگربا مجموعه مهارت یا تجربه
بهداشت روانی باالتری برای کمک ایمن به مراجع نیاز باشد .در صورت بروز هر گونه شبه ای در این
مورد پرکتیشنر ملزم به ارجاع مراجع به درمانگر ,روانشناس یا روانپزشک هستند که به طور خاص برای
حا و فصل چنین شرایطی آموزش دیده اند.
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 2.25انجام دادن کار خود
وقتی ما به طور منظم و پیوسته  EFTرا برای مسایل خود بکار میگیریم  ،نه تنها خودمان به سطح
باالتری از سالمت روان و احساس بهتری دست پیدا می کنیم  ،بلکه میتوانیم به متخصص بهتری در اتاق
مشاوره تبدیل شویم .چراکه در اینصورت به مرور زمان و در اثر کار بر روی خود محرک های روانی
و موانع ذهنی احتمالی که می توانند مانع ارائه با کیفیت  EFTبه مراجعان شوند را پیشاپیش برطرف
کرده ایم.
با پیشبرد یک روند موفقیت آمیز بر روی خودمان (چیزهایی مانند مشکالت،تله ها ,محرک های روانی
یا چالش هایی که در شغل ما نبا مراجعانمان پیش می آید و یا مسایلی در روابط بین فردی با دوستان ،
خانواده و غیره به وجود می آیند)  ،می توانیم بین آنچه که می گوییم  ،قادر به انجام آن هستیم و آنچه که
واقعا قادر به انجام آن هستیم  ،همخوانی ایجاد کرده و این همخوانی را با تبدیل حرف به عمل حفظ کنیم.
با رسیدگی پویا به "موضوعات درونی خودمان"  ،چه با ضربه زدن روی خودمان  ،چه با ضربه زدن
به همراه یک همکار تپینگی و یا یک متخصص  ، EFTسطح آگاهی خود را به طور قابل توجهی باال
می بریم و می توانیم عالوه بر سایر مزایای مثبت  ،طبیعی تر و راحت تر حضورکامل داشته باشیم  ،هر
موقعیتی را با دقت ارزیابی کنیم  ،بی طرف و بی قضاوت شویم و ازدستورکار ذهنی خود رها گردیم .
تسلط بر  EFTتا حدی حاصل کار با کیفیت مداوم روی خود و به کارگیری و تجربه ی هر روزه مهارت
ها و استراتژی های بنیادی  EFTبصورت خالقانه  ،پیگیرانه و سخت کوشانه می باشد( .نگاه کنید به
 2.30رویه صلح شخصی) .تحت هدایت و راهنمایی مداوم و موثر یک کارشناس باتجربه تر قرار داشتن
به ما کمک می کند قابلیتهای خود ( و خودمان) را بهتر ببینیم.
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 2.26تعقیب درد
تعقیب کردن درد فرآیند تشخیص یک حس فیزیکی در بدن و سپس تعقیب این حس در حین جابه جا شدن
و یا تغییر آن در بدن  ،می باشد .کار با حسهای جسمانی یکی از متداول ترین رویکردهای استفاده از
 EFTمیباشد (نگاه کنید به  2.16حسهای جسمانی )  .تعقیب درد همچنین یک رویکرد مالیم مناسب
بوده و می تواند به خزیدن درون یک مشکل کمک کند (نگاه کنید به  2.13خزیدن در موضوع) .
همانطور که از نام آن پیداست  ،فرد  ،حس جسمانی خود را تعقیب میکند .اعم ازینکه این حس فقط یک
حس جسمانی باشد ویا احساس ناراحتی یا یک درد واقعی ؛ هر جا که جابجا شود یا هر طور که تغییر
کند  ،این تعقیب انجام می شود.
صبوری و پیگیری در "تعقیب کردن " درد در تمام بدن اغلب منجر به کشف و یا آزادسازی یک احساس
پنهان یا " تاثیرگذاری" بر مسئله ی احساسی می شود.
نکته مفید :ضربه زدن با استفاده از توصیفات خاص برای حسهای فیزیکی از هر نوع که باشد ،بهتر از
استفاده از جمالت عمومی تر (یعنی کلی گویی) است .استفاده از اصطالحات پزشکی مرتبط  ،در صورتی
که برای شما شناخته شده باشد  ،نیز می تواند مفید باشد .به عنوان یک قاعده ،استفاده از توصیفات خود
مراجع برای این حس بهترین حالت است.

 "2.27اثراوج ناباوری"
اثر اوج ناباوری  ،اصطالحی بود که توسط راجر کاالهان برای توصیف ناهماهنگی شناختی حاصل
ازتغییر ،ایجاد شد .در  ، EFTتغییرات  ،آنقدر سریع اتفاق می افتد و ضربه زدن  ،می تواند آنقدر برای
باورهای موجود فرد ،غریبه باشد که نتایج حاصل از جلسه  ،تقریبا ً به هر چیزی غیر از ضربه زدن ،
نسبت داده می شود .این موضوع می تواند خود را به شکل انکار کردن جدیت اولیه ی مشکل یا عدم
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تمایل به دیدن آن نشان دهد و یا گاهی حل شدن مشکل به علت های دیگر و یا سایر تالش های انجام شده
برای حل مشکل  ،نسبت داده شود.
وجود اثر اوج ناباوری  ،یک دلیل دیگر برای انجام آزمایش کامل و موشکافانه نتایج و بذل توجه کافی در
نشان دادن اثرات قبل و بعد از ضربه زدن می باشد.

 "2.28از طریق من  ،نه توسط من"
"از طریق من  ،نه توسط من" اصطالحی بود که توسط گری کریگ  ،بنیانگذار  EFTساخته شد .وقتی
حضور ما در کنار مراجع کامل باشد  ،قادر خواهیم بود از دستور کار ذهنی خود خارج شده و روی
آنچه مراجع به جلسه آورده کار کنیم ؛ و دراین صورت است که می توانیم اجازه دهیم این فرآیند از
طریق ما کار کند نه توسط ما  .این مفهوم تلنگری برای پرکتیشنران است تا به فرآیند  EFTاعتماد کرده
و اجازه دهند ضربه زدن کارخود را انجام دهد.

 "2.29به جایی که تعلق ندارید نروید"
هشدار :یادگیری  EFTلزوما به معنای آن نیست که صرف اموزش دیدن حتما واجد شرایط کار با گروه
های خاصی از افراد که پیچیدگی های خاصی دارند هستید و حتما صالحیت کمک به همه گروه ها رادارید.
به عنوان مثال  EFT ،برای کسی که یک بیماری روانی جدی مانند اختالالت روانی مزمن یا مثال
اعتیادهای حاد داشته باشند  ،در صورتی ایمن و تایید شده است که این افراد در صورتی از ای اف تی
کمک بگیرند که آن کارشناس ای اف تی یا صالحیت روانپزشکی یا روانشناسی بالینی داشته باشد و یا
بتواند در تعامل و هماهنگی با روانپزشک و پزشک معالج مراجع کار کند .
این دلیل دیگری است که چرا باید شرح حال کاملی از مراجعان بگیریم و این شرح حال ،عالوه برسوال
در مورد ماجرای آنها  ،شامل پرسیدن در مورد شرایط پزشکی  ،درمان های اخیر و تشخیص ها و نسخه
36

های روانپزشکی هم می باشد .همچنین ما باید نسبت به عالئم وضعیت آنها و یا هر چیز دیگری که خود
فاش نمی کنند  ،هشیار باشیم.
هشدار :پرکتیشنران کم تجربه تا زمانی که از طریق کسب تجربه  ،مهارت کافی در  EFTرا بدست
نیاورده باشند  ،نباید کار روی افرادیکه سابقه ی تروما و ضربه روحی جدی را دارند ,بپذیرند  ،مگر
اینکه در زمینه ایجاد یک چارچوب ایمن  ،برای کار با چنین مراجعانی ،آموزش اضافی دیده باشند .
همچنین ضروری است که ما حتی به طور ناخواسته کسی را تشویق نکنیم که به جای معالجه و معاینه
پزشکی متداول از  EFTبرای حل مشکالت جسمانی خود استفاده کند .با این وجود  EFTمی تواند یک
منبع مکمل بی نهایت مفید در بسیاری از موقعیت های پزشکی باشد .به عنوان مثال  ،کسی ممکن است
تصمیم بگیرد که از شیمی درمانی برای سرطان و از  EFTبرای احساسات خود درباره سرطان داشتن
و عوارض جانبی شیمی درمانی استفاده کند.
اگر در مورد مناسب بودن  EFTدر شرایط فعلی سالمت جسمی و روانی فردی تردید داریم  ،می توانیم
با اجازه ی آنها  ،برای محافظت از آنها و خودمان از دکتر یا مشاورشان در مورد ورود به مسئله ی آنها
کسب تکلیف کنیم  .ما همچنین می توانیم فرد را به شخصی با تخصص مناسب در بهداشت روان ارجاع
دهیم.

چگونه بفهمیم؟
چگونه پرکتیشنر بفهمد که آیا باید با کسی کار کند یا اینکه او را به شخص دیگری ارجاع دهد؟ در اینجا
یکی از بزرگترین مسائل این است که ما نمی دانیم که چه چیزی را نمی دانیم*.
یک موضوع در اینجا داشتن ظرفیت و توان مقابله با تنش زیاد  ،هم در مراجع و هم در پرکتیشنر می
باشد .عوامل مختلفی مانند سوء استفاده های درازمدت و ضربه های روحی دوران کودکی  ،یا شرایط
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وخیم سالمت جسمی و روانی نشان می دهد که به احتمال بیشتر در سمت مراجع  ،برای مقابله با تنش
زیاد ظرفیت کمتری ممکن است وجود داشته باشد .
اما با این حال  ،مراجعانی هم می توانند وجود داشته باشند که بدون هیچ تشخیصی در مورد شرایط و
یا خاطراتی از ضربه ی روحی  ،ظرفیت و توان بسیار کمی برای مقابله با تنش زیاد داشته  ،و برعکس
 ،مراجعانی با سابقه ی ضربه روحی و یا شرایط وخیم سالمت روانی یا جسمانی وجود دارند که از ظرفیت
باالیی برای مواجهه و کنار آمدن با تنش زیاد برخوردار می باشند.
بنابراین مهم است که :
فاکتورهای شاخص عمومی ظرفیت پایین را بررسی کنید  ،وبا خود مراجع  ،ظرفیت شخصی وی را چک
کنید .به عنوان مثال  ،پرکتیشنر می تواند از مراجع بپرسد که در صورت احساس خشم شدید یا ناراحتی ،
برای داشتن احساس بهتر چه می کند؟ همچنین می تواند بپرسد وقتی آنها احساسات شدید و قوی را تجربه
می کنند  ،این احساسات چگونه آنها را تحت تاثیر قرار می دهند .یا می تواند بپرسد آنها چه جور حمایتی
را در اطراف خود دارند .به این ترتیب می تواند تا حد زیادی توانایی مراجع برای کنار آمدن با تنش زیاد
را برآورد کند .اگر مراجعان به مقابله درست با تنش زیاد تمایلی ندارند  ،پس پرکتیشنران باید ظرفیت خود
را برای مدیریت آنچه ممکن است پیش بیاید در نظر بگیرند.
سنجیدن ظرفیت خود پرکتیشنر ،اغلب بسیار دشوارتر است  ،زیرا این موضوع نیاز به درجه ی باالتری
از خودآگاهی و همچنین آگاهی به محدودیت های ذهنی خودش دارد.
اوالً  ،اگر مشکل مراجع  ،مرتبط به یک ضربه ی روحی شدید یا پیچیده باشد  ،پرکتیشنر در این حوزه
چقدر اطالعات و تخصص دارد؟ و اگر مساله ی مراجع برای پرکتیشنر خیلی بزرگ و سنگین باشد ،
چقدر مراجع میتواند تحت تاثیر عدم مهارت و کاربلدی مشاورش قرار بگیرد و حتا آسیب بیشتری برایش
ایجاد شود؟
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ثانیا ً  ،ظرفیت پرکتیشنر برای مدیریت کردن  ،حفظ و آرام كردن تنش بسیار زیاد در شخصی دیگر  ،بدون
آنکه خود تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد چقدر است؟ اگر پاسخ صادقانه به یک یا هر دوی این سوالها "
نمی دانم" یا "مطمئن نیستم" باشد  ،الزم است پرکتیشنر متناسب بودن خود را برای کاربا این مراجع مورد
مالحظه قرار دهد .تحت راهنمایی یک متخصص و یا سوپروایزربا تجربه قرار گرفتن می تواند به
پرکتیشنران کمک کند تا انعطاف پذیری و ظرفیت خود برای مدیریت کردن ،حفظ یا آرام کردن تنش باال
را افزایش دهند.
* بسیاری از اطالعات را می توان در یک فرم اطالعاتی به طور کامل دریافت کرد.

 2.30وارونگی (یا "وارونگی روانشناختی")
اصطالحی است که در زمان راجر کاالهان برای نیز نامیده میشود()PRکه وارونگی روانشناختی
توصیف کردن هرگونه تعارض (یا انسداد) در سیستم انرژی شخص  ،یا مقاومت ناخودآگاهی که ممکن
به منظور است مانع پیشرفت روند ضربه زدن شود  ،معرفی شده است .در اصل  ،عبارت تصحیح
اصالح این "انسداد" طراحی شده و با ضربه زدن روی یک نقطه خاص مریدین امکان اصالح موقت
ی کناره دست و تضاد جمله "با جریان انرژی فراهم شده است .به عنوان مثال ضربه زدن روی نقطه
اینکه من این مشکل یا مسئله را دارم"  ،با جمله تاکیدی مثبت "من عمیقا و کامالً خودم را می پذیرم" ،
برای موثر واقع شدن ، EFTحتی با وجود وارونگی روانشناختی طراحی شده است.
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اصطالح " وارونگی " به طور خاص به مفهوم وارونگی قطبها استعاره از "باتری های برعکس" است،
که شامل مسایل مسموم محیطی میشود و این چیزی است که می تواند روند یک  EFTموفق تحت تاثیر
قرار دهد یا موجب شکست آن باشد.

وارونگی به عنوان جنبه های جداگانه
در سال های اخیر  ،به طور کلی در میان متخصصان باتجربه  ( EFTاز جمله گری کریگ  ،بنیانگذار
 ( EFTاین موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که بهتر است " وارونگی ها" به عنوان جنبه هایی مجزا
درنظر گرفته شده و روی آنها کار شود .
بنابراین " ،ایی اف تی" اینترنشنال وارونگی ها را به عنوان یک گروه خاص از جنبه ها تعریف می
کند که می تواند بر روی روند  EFTتأثیر منفی بگذارد .این وارونگی ها می توانند خودآگاه یا ناخودآگاه
بوده و شامل مزایای پنهان  ،مقاومت  ،باورهای ضد و نقیض یا بخشهای محافظت کننده ای باشند که در
مسیر پیشرفت ایستادگی میکنند .در اغلب موارد هرگاه پیشرفت  EFTکند یا متوقف می شود (یعنی سطح
تنش کاهش نمی یابد یا شدت احساسات مدام برگشت میکند یا مسایل فعلی در حد قابل اندازه گیری تغییر
نمی کنند)  ،وارونگی ها (یعنی جنبه های پنهان) حضور دارند.

مثال هایی از وارونگی
در صورتیکه بخواهیم از مشکلی رها شویم یا به موفقیتی که به زبان می گوییم دنبال آن هستیم نائل شویم
 ،وارونگی ممکن است خود را نشان دهد .دراین حالت وارونگی خود را به شکل افکار و ترسها  ،درمورد
چیزی که دراین صورت ممکن است اتفاق بیفتد ،نشان می دهد  .از طرف دیگر  ،اگر بخشی از ما منفعتی
در حفظ کردن مشکل داشته باشد  ،در صورت تشخیص وارونگی می توان با استفاده از  EFTروی آن
کار کرد .
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وارونگی همچنین می تواند شامل افکار خود قضاوتگرانه ای باشد که یا باعث شود اجازه ندهیم تغییراتی
که می خواهیم اتفاق بیفتد و یا به خود اجازه ندهیم از ضربه زدن با موفقیت برای شناسایی مشکل استفاده
کنیم.
به عنوان مثال  ،ممکن است فردی کامالً در الگوهای رفتاری که برای او مضر است مانند " من نمی توانم
نه بگویم" گیر افتاده باشد .این الگو به خودی خود نه تنها یک نتیجه گیری یا جنبه ی بسیار مهم است ،
بلکه  ،ممکن است این شخص در مورد "من نمی توانم نه بگویم" افکار خود قضاوتگرانه دیگری هم داشته
باشد که شدیدتر باشند ،مانند" :من از ناتوانی خود در نه گفتن شرمنده ام"  .احتماال قبل از اینکه "من نمی
توانم نه بگویم " بتواند کامال قابل حل باشد  ،جنبه ی شدیدتر  ،به توجه بیشتری نیاز داشته باشد .
در مثالی دیگر  ،پس از مدتی ضربه زدن روی یک جنبه به خصوص مانند " احساس كوچك و بی اهمیت
بودن در مورد خواهرم" و تغییر نکردن شدت در سطح " ، "3ممكن است یک وارونگی واضح دراین
قالب باال بیاید " :اهك هرگز!  ،من اجازه نمی دهم احساس کوچک و بی اهمیت بودن رها شود ! این باعث
می شود خواهرم به خاطر کاری که انجام داده تنبیه نشود ! " .در این مثال " ،من اجازه نمی دهم  "...یک
وارونگی واضح است که پس از ضربه زدن باال آمده است .احتماال اکنون این جنبه ی شدیدتر ،به یک
توجه مالیم و همه جانبه با  EFTنیاز دارد (به  2.10باورهای بنیادی مراجعه کنید).

تشخیص وارونگی ها
وارونگی ها برای شناسایی شدن به یک چشم تیزبین نیاز دارند .از آنجا که ممکن است این وارونگی ها
در الیه های زیرین و دور از چشم در طول روند EFTدر حال فعالیت باشند  ،برای باال آوردن آنها به
سطح هشیاری خودآگاهانه تر ،نیاز به پرسش های مالیم  ،کنجکاوانه و ماهرانه از سمت پرکتیشنر می
باشد.
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برخی از وارونگی های معمول  ،شکل تعارض های درونی خاصی به خود می گیرند ،مانند اینکه :
 نمی خواهید از یک مشکل خالص شوید . نمی دانید (تشخیص نمی دهید) بدون این مشکل چه کسی هستید . رها شدن از یک مشکل امن نمی باشد . مجوز نداشتن برای رها شدن از یک موضوع . خود را الیق رها شدن از مشکل ندانستن . قسمت هایی از فرد نخواهد از یک مسئله رها شود. برخی از قسمت های مربوط به رها کردن موضوع به نوعی از قسمت های دیگر جدا یا پنهان شده باشد. بدون این مشکل ممکن است هویتی که از خود میشناسید دچار تزلزل شود و شاید دیگر ندانید بدون اینمساله /خلق و خوی موروثی چگونه با اجداد خود مرتبط باقی بمانید .
 باوری مبنی براینکه رها کردن تاییدی است بر آنچه که اتفاق افتاده است – یا اگرازاین مساله گذر کندمتهمان این مشکل " خالص خواهند شد یا به عبارتی عامیانه قســــر در خواهند رفت"
 عدم پذیرش خود و عشق به خود قضاوت در مورد خود (از جمله خوب نبودن  ،اختصاصا در مورد چیزی خوب نبودن  ،مثال حتا اینقضاوت که من االن سرحال نیستم و با همین سرحال نبودنم هم مساله دارم و غیره)
چند نقطه شروع برای مدیریت موثر وارونگی ها:
•خواستن" :با وجود اینکه من نمی خواهم از .....رها شوم"
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•بخش ها" :با وجود اینکه بعضی از بخش ها  /الیه ها  /سطوح یا ابعاد  /زمان ها  /فازهای من نمی
خواهند از  ....رها شوند"
•هویت" :با اینکه نمی دانم وقتی از  ....رها شوم چه کسی هستم (یا چه کسی خواهم بود)"

•امنیت" :با وجود اینکه رها شدن از ....امن نیست"

•مجوز" :با اینکه من مجوز رها شدن از  ....ندارم "

•استحقاق" :با اینکه من لیاقت آزادی را ندارم "...

•جداسازی" :با اینکه بعضی از بخش های من که ربطی به آزاد بودن از .......را ندارند  ،به این شفابخشی
دسترسی ندارند  ،من اکنون اجازه این دسترسی را می دهم زیرا " ....
•نیاکان" :با اینکه وقتی از  ....آزاد شوم نمی دانم چگونه به نیاکانم وصل شوم"

•خوب بودن" :با اینکه به نظر می رسد که رها کردن  .....مانند آن است که من دارم آن را درست می
کنم  ،می توانم انتخاب کنم که بدانم درست نمی شود و با این حال باز هم رهایش کنم  ،زیرا"...
• پذیرش" :با اینکه من این مشکل را دارم "...
وقتی افراد از باور مسدود کننده  ،بخش مخالف یا موضوع مرتبط دیگری آگاه نیستند  ،بهتر است از
فرمولی استفاده شود که احتماالت را پوشش دهد اما مقاومتی ایجاد نکند مانند:
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احتمال " :با اینکه احتمال دارد که بخشی از من  "...این رویکرد می تواند به پوشش همه احتماالت کمککند...
در EFTاستراتژی هایی برای اصالح فیزیکی وارونگی ها طراحی شده است :در  EFTاصلی  ،جمله
تصحیح به عنوان اصالحی برای وارونگی روانشناختی در نظر گرفته شده بود .تمرین تنفس ترقوه (نگاه
کنید به  3.1تنفس ترقوه) یکی دیگر از این استراتژی ها بود.
شایان توجه است که وارونگی ها  ،معموالً وقتی که مراجع آمادگی کامل برای شناخت و مدیریت آنها را
دارد (یعنی پس از ضربه زدن منظم روی همه جنبه های موجود ) به صورت طبیعی باال می آیند  .بسیاری
از آنها در واقع خود باورهای ریشه ای بوده و هرکدام به رویکردی تدریجی ،ماهرانه و کامل نیاز دارند.
به یاد داشته باشید  ،گاهی موفقیت  EFTبه جای "معجزات  5دقیقه ای" موجود در اینترنت  ،بر اساس
میلی متر اندازه گیری می شود.

 2.31باورهای سرکوب کننده( مختوم کننده ها)
باورهای سرکوب کننده عبارتی از بنیانگذار  EFTگری کریگ میباشد که به گفتگوهای منفی درونی اشاره
دارد که به شکل طبیعی "بله  ،اما  "...زیر اهداف تعیین شده ما برای کمک به خودمان ،در جریان هستند.
این باورها نوعی خود ویرانگری بوده که هنگام اقدام به ایجاد تغییرات مهم معموال با آن روبرو می شویم
 .همچنین توجه به این باورها  ،یک روش عالی برای پیدا کردن عوامل پنهانی است که ما را از انجام
تغییرات مهم منع می کند.
یکی از روشهای مفید برای کشف باورهای محدود کننده در مورد تغییر ،آن است که ابتدا یک هدف
مشخص در مورد تغییر را به زبان آورده و سپس به باورهای سرکوب کننده ای که بالفاصله باال می ایند
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گوش داده و روی آنها ضربه بزنیم  .با توجه دقیق به "بله  ،اماهایی  "...که باال می آیند  ،می توان دالیل
واقعی حفظ یک رفتار یا یک موقعیت ناخواسته را کشف کرد.
نمونه های بیشتری از باورهای سرکوب کننده را می توانید در کتابچه رایگان راهنمای "ایی اف تی"
اینترنشنال  ،که دروب سایت  EFT International.orgموجود است  ،بیابید.

 2.32کودک درون  -سطح  " 3ایی اف تی "
این روش یک روش حسی (به صورت بصری یا هرحس دیگری ) برای کارکردن با بخش های جوان
تر خودمان می باشد .اینجا جایی است که ما می توانیم با تمام نسخه های جوان تر خودمان ارتباط برقرار
کنیم تا آنها را از توجه کافی بهره مند کنیم (مثل بخش یا بخشهایی که نیازشان برطرف نشده )  ،ترسهای
کودک را آرام کنیم  ،و احساسات او را تصدیق کنیم  .این کار هم در زمان "حال" و هم در زمان مربوط
به کودک انجام می شود.
در بحث کودک درون  ، EFTنوع رابطه با بخش های جوان تر فرد را تشخیص می دهیم (مثل اینکه
مراجع نسبت به کودک یا وضعیت کودکی و یا رفتارهای کودکی خود چه احساسی دارد )  .موضوع مهم
دیگر در این بحث  ،آن است که بتوانیم بخش یا بخشهای جوان تری که با موضوع مورد بحث در زمان
فعلی ارتباط دارند را تشخیص دهیم ( .یعنی بتوانیم بشنویم  ،ببینیم و احساس کنیم که این کودک چگونه
بوده است ؛ و یا شاید هنوز هم باشد).
الزم است واقعیت کودک را با احترام  ،دلسوزی و درک تصدیق کنیم  ،و از اینکه کودک چگونه به آن
وضعیت رسیده است آگاه شویم (به عنوان مثال احساس و تجربه کودکی را جدی بگیریم و غیره)  .در
مورد آنچه بر کودک گذشته است  ،اینکه آنچه بر او گذشته چه تاثیری بر او داشته و یا اینکه چگونه هنوز
براو تأثیر می گذارد  ،یک شاهد دلسوز باشیم.
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چگونه می توان به طور مناسب و سالم درطول یک روند  EFTبه کمک کودک درون گره گشایی کرد:
هشدار :این دستورالعملها بعنوان یک محتوای آموزشی مکمل میباشد و تنها توسط دانشجویان سطح 3
و باالترکه این سرفصل را بطور کامل آموزش دیده اند میتواند بکار گرفته شود .
• حضور داشته باشید  ،آگاه باشید و "فضای حضور یافتن برای خود جوان تر در نظر بگیرید "  ،برای
انجام این کار ممکن است  ،یا یک فضا و فاصله ی درونی ایجاد کنید  ،شاید الزم باشد ازضمیر سوم
شخص استفاده کنید (به عنوان مثال با اینکه او  .)...برای اطالعات بیشتر به دوره و راهنمای آموزشی
سطح  EFTi 3مراجعه کنید و بدون آموزش و مهارت کافی وارد این مرحله نشوید.
 ضربه زدن یکپارچه به طور موثر و مناسب اهمیت دارد . بازگشتن و آزمایش کردن نتایج روی مسائل موجود فعلی اهمیت دارد . پرسیدن سواالت ماهرانه و مناسب برای درک کردن واقعیت این کودک و نوع ارتباط مراجع با آناهمیت دارد" :همین االن چه چیزی برایت جلب توجه می کند؟"  " ،آیا متوجه چیز جدیدی میشوی؟" ،
"چه احساس دیگری زیر این رسیدن به نتیجه ی دلخواهت وجود دارد؟" و غیره .به بخش "بکارگیری
زبانی منعطف و با پایان باز" مراجعه کنید.
مشکالت پرکتیشنر :دارا بودن یک دستور کار ذهنی (مانند تالش برای تغییر نتیجه  ،تالش برای "بهتر
کردن" احساس کودک  ،عدم شنیدن آنچه گفته و بیان می شود  ،عدم گوش دادن یا توجه به مراجع یا بخش
کودک آنها  ،استفاده نکردن از تکنیک های مالیم  ،واقعیت کودک را فرضی پنداشتن ،و غیره) .هدف از
کار با  EFTدر اینجا این نیست که احساسات را از بین ببرید  ،گذشته را تغییر دهید یا تشخیص دهید چه
چیزی برای کودک مفید خواهد بود
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ماتریس بارگذاری مجدد( کاشتن باورهای جدید) یک رویکرد یا راه حل اختصاصی است که جزو سر
فصلهای سطح  3آموزش داده نمیشود .این روش یک دوره آموزشی جداگانه است .همچنین فرآیند ماتریس
بارگذاری مجدد جایگزین کودک درون  EFTسطح  3نمی باشد.
ما باید سواالتی را برای آزمون سطح  3تعیین کنیم که مربوط به همه ی این موضوعات از جمله کار با
کودک درون باشد.

 2.33پایداری و پیوستگی
پایداری  ،زمانی است که علیرغم پیش نرفتن  ،ما جستجوی روشهای استفاده از  EFTبرای کمک به
خودمان را ادامه می دهیم  .پایداربودن یک مهارت بنیادی  EFTمحسوب می شود زیرا به این معنی است
که ما همیشه خالقانه به این فکر هستیم که چطور روی برخی از چالش برانگیزترین و پیچیده ترین مسائل
خود ضربه بزنیم .پایداری به این معنی است که ما تسلیم نمی شویم  ،و گشوده باقی می مانیم تا از زوایای
مختلف به مسائل خود نزدیک شویم  ،برای موفقیت های خود ارزش قائل می شویم و نمی گذاریم شکست
هایمان  ،ما را از پا بیندازند .آموختن از آنچه که برای ما "شکست " فرض می شود  ،به اینکه متخصصان
 EFTقابل اعتمادتر و موثرتری شویم ،کمک می کند .

 2.34رویه صلح شخصی و رشد فردی
رویه صلح شخصی  ،روشی مفید برای پرداختن به مسائل خود فرد با  EFTاست .در این روش از تمامی
صحنه ها یا اتفاقات خاصی که می توانید به خاطرآورید لیستی تهیه می شود و سپس با روشی قاعده مند
روی آن لیست کار می شود .
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هیچ روش توصیه شده ای برای الویت بندی این خاطرات وجود ندارد .تا زمانی که شروع کردن از
خاطراتی که احساسات زیادی برانگیخته نمی کند باعث حفظ ایمنی شود  ،می توان این خاطرات را به
ترتیب زمانی  ،در مضامین گروه بندی شده و یا تصادفی انتخاب کرد.
به هر ترتیبی که بخواهید می توانید این خاطرات را مورد رسیدگی قرار دهید (مثالً کار روی ابتدا تا انتهای
لیست یا کار روی شدیدترین یا ضعیف ترین موارد و غیره) .ایده این است که روی هر موضوع به مالیم
ترین شکل ممکن  ،درست مانند یک مراجع  ،کار کنید.
وقتی که به تنهایی کار می کنید  ،ممگن است گاها ترجیح دهید از یک پرکتیشنر  EFTدیگر کمک
بگیرید .استفاده از انرژی و دیدگاه بی طرف فرد دیگری برای کمک به خود در حل برخی از مسائل
چالش برانگیز ؛ به خصوص در مورد ضربه های روحی زودهنگام و پی در پی کودکی  ،می تواند بسیار
مفید باشد.
رویه صلح شخصی  ،روش قاعده مند و دارای اسلوب به کارگیری  EFTدر جهت مراقبت از خود ما می
باشد .این موضوع  ،پیش شرط شروع کار حرفه ای با دیگران است و راهی است برای رسیدگی به مسائلی
که ازین پس در زندگی و کار ما بوجود می آیند .
در این روش  ،روی همه خاطرات منفی یادآوری شده تا زمانی که تک تک آنها خنثی گردند  ،کار می
شود(یعنی تا زمانی که شدت آنها صفرشده و یا تا حد ممکن کم شود) .به طور معمول کار بر روی یک
خاطره  ،خاطره دیگری را به سطح هشیاری می کشاند .وقتی این اتفاق افتاد  ،آن خاطره را هم به لیست
خود اضافه کنید (اما کار با آن خاطره قبلی را به اتمام برسانید).
دراینجا خاطره "منفی" خاطره ای است که ما به عنوان چیزی که از قبل منفی بوده است به یاد می آوریم
 ،چه احساس مرتبط با آن در حال حاضر شدید باشد یا نباشد .غالبا ً وقتی شروع به ضربه زدن روی
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خاطراتی می کنیم که به نظر می رسد سطح  SUDآنها صفر است  ،سرکوب احساسات  ،برطرف شده
و ما می توانیم آنها را تجربه کنیم و بعد روی آنها کار کنیم.
راهنمای دقیق "چگونگی" روش صلح شخصی را می توان در کتابچه رایگان راهنمای  ، EFTموجود
در سایت  aametinternational.orgیافت.

 2.35ای اف تی نیابتی
انجام ای اف تی بر روی خود به نیابت از طرف شخصی دیگر ،حیوان یا حتی بخشهای دیگر خودتان از
جمله کودک درون می باشد .حتی بعضی اوقات از این روش  ،برای ضربه زدن به نیابت از فرد متوفی
یا شخصی که بیهوش است استفاده می شود.
ضربه زدن نیابتی با اولین بده بستان با احساس خودتان درباره مسئله یا رفتار فرد شروع می شود .ذهنیت
مناسب برای ورود به ضربه زدن نیابتی این است که " خود را از موضوع دور نگه دارید" (دقیقا ً مانند
جلسات مراجع ) .به عبارت دیگر  ،اگر برای رسیدن به یک نتیجه بخصوص پافشاری میکنید و به آن
وزن زیادی داده اید ،یا هنوز هیچ ترس  ،پریشانی یا احساس دیگری که ممکن است نسبت به این وضعیت
داشته باشید  ،را تجربه نکرده اید  ،جای مناسبی برای شروع قرار دارید.
مانند هر جلسه  ، EFTوقتی ما به شفافیت یا سکوت می رسیم  ،به شهود و درک خود درمورد نیازها و
احساسات دیگران دسترسی بهتری پیدا می کنیم.
به سه روش می توانیم ضربه زدن نیابتی را انجام دهیم:
 سوم شخص " :با اینکه او" ...مثالها" :با اینکه دخترم....
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" با اینکه شوهر سابقم  ،دو ماه است که چک را نفرستاده است ...اما او را دوست دارم و می پذیرم"
(توجه :و اگر این جمله با شما همخوانی ندارد  ،یعنی اینکه به شما می گوید ابتدا باید بروید و روی خود
کار بیشتری انجام بدهید و ذهنیات خود را بررسی کنید  ،ذهنیاتی مانند اینکه :من هنوز از همسر سابقم
عصبانی هستم)
 دوم شخص " :با اینکه شما " ...مثالها" :با اینکه واقعا در مورد آزمون هفته آینده نگران هستی و تحت فشار قرار داری  ،اما من بدون
توجه به نمره هایی که می گیری عمیقا و کامالً تو را دوست دارم"
"با اینکه از این پرداخت ها عقب هستی  ،اما من برای تو عشق و حمایت می فرستم"
 اول شخص " :ضربه زدن به عنوان _____  ،با اینکه من "..."با اینکه در این لحظه به نیابت از همسر سابق خود (جان) ضربه می زنم آنچه احساس میکنم این است
که من (( )----در سختی هستم ،عصبانی هستم  ،تنها هستم ) اما با اینحال خودم را با تمام این احساسات
و مشکالت میپذیرم"
تپینگ نیابتی  ،فرصتی عمیق فراهم می آورد تا با کفشهای دیگری قدم بردارید  ،و ممکن است از آنچه
احساس می کنید باید بگویید  ،متعجب شوید.
در اینجا یک مدل پیشنهادی برای ضربه زدن نیابتی آورده شده است:
 روی مسائل و احساسات خود درباره اینکه چگونه می خواهید به طرف مقابل حمایت دهید ،کار کنید(نگرانی  ،عصبانیت  ،پریشانی  ،کنترل کردن  ،فکر کردن اینکه حق با شماست و غیره )  .اگر هدف
شما دادن عشق و حمایت است  ،شخص مقابل را خوب ببینید  ،به آنها کمک کنید نسبت به خود حضور یا
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نیت مثبت بیشتری داشته باشند به این منظور یا باید دستور کار ذهنی خود را پاک کنید یا باید موقعیت را
حل کنید .
 هنگامی که از طرف یک شخص یا حیوان ضربه می زنید  ،از منظر خود  ،استفاده از سوم شخص (او) ،دوم شخص (شما) یا اول شخص (من) را انتخاب کنید .هیچ راه درست قطعی  ،جز راهی که در آن
لحظه احساس می کنید بهتراست  ،وجود ندارد .
 وقتی از یک دیدگاه احساس کردید ماجرا کامل شد  ،ببینید که آیا رفتن به سراغ دیدگاه دیگر درست بهنظر می رسد  .اگر چنین است  ،این کار را انجام دهید .
 وقتی روی هر یک از این دیدگاه ها ضربه زدید ،از شما دعوت می کنیم توقف کرده و احساسات  ،یاافکار ناشی از آن را مشاهده کنید .شما ممکن است از طریق ضربه زدن غیابی روی حس و حال شخص
دیگریا یک حیوان بسیار شهودی شوید .
"ایی اف تی" اینترنشنال توصیه می کند هر بار که از ضربه زدن نیابتی استفاده می کنید  ،برای انجام
کامل کار  ،فرآیند فوق را از  3منظر سوم شخص  ،دوم شخص و اول شخص انجام دهید .
اگر فقط ازسوم شخص و یا دوم شخص استفاده می کنید  ،حتما قدمهای بعدی را برای بستن مناسب جلسه
در نظر داشته باشید.
اگر فقط از اول شخص  ،استفاده می کنید  ،برای بستن کار نیازهای بعدی را مد نظر داشته باشید.
مانند هر روش "بهبودی از راه دور"  ،در اینجا موضوع اجازه گرفتن نیز مطرح می شود .برخی از افراد
ترجیح می دهند مجوز صریح و شفاهی بگیرند .برخی دیگر ضربه زدن نیابتی را نوعی دعا می دانند که
قصد مهربانانه یا دلسوزانه آن کافی است .در بعضی از روش ها افراد از "خود برتر" شخص مقابل اجازه
می گیرند .این تصمیم شخصی شماست که چگونه نیت مفید خود را ارائه دهید.
51

به یاد داشته باشید  ،ضربه زدن نیابتی تحمیل خواسته های خودمان به دیگری نیست  .بلکه هدیه کردن
عشق  ،توجه و نیت خیربرای دیگری است ؛ البته با قواعد و استانداردهای مورد قبول خودشان.

 . 3موارد تکمیلی دیگر در EFT
 3.1تمرین تنفسی قفسه سینه (ترقوه)
تمرین تنفسی ترقوه برای اولین بار توسط راجر کاالهان معرفی و توسط گری کریگ پذیرفته و به تصویب
رسید .این روش به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد  ،اما در هنگامیکه اثربخشی EFTکاهش می یابد
و یا متوقف میشود  ،ابزاری مفید و قدرتمند محسوب می شود .تمرین تنفس ترقوه در سرفصل های درسی
سطح  2 ، 1یا " 3ایی اف تی" اینترنشنال یا دستاوردهای آموزشی گنجانده نشده است  ،اما در صورت
عدم موفقیت سایر روش ها  ،امتحان کردن آن همچنان می تواند مفید باشد.
نقاط ترقوه برای این تمرین  ،تقریبا ً یک اینچ ( 3-2سانتی متر) پایین تر و تقریبا ً یک اینچ ( 3-2سانتی
متر) در طرفین فرورفتگی استخوان ترقوه قرار دارد.
این تمرین دارای پنج مرحله تنفس است:
 ایتدا معمولی نفس بکشید .یک دم بگیرید و حداقل به اندازه هفت ضربه آن را نگه دارید عمیق نفس بکشید و آن را برای حدود هفت ضربه نگه دارید .اجازه دهید نیمی از نفس رها شود و بهمدت حداقل هفت ضربه مکث کنید  .اجازه دهید بقیه نفس هم آزاد شود و به مدت حداقل هفت ضربه
نگهدارید.
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 دوباره معمولی نفس بکشید .با سر دو انگشت یکی از نقاط ترقوه را لمس کنید و سپس روی نقطه گاموت( 3.2را ببینید) واقع در پشت دست  ،در حالی که تمام مراحل تنفس باال را تکرار میکنید  ،حداقل هفت
بار ضربه بزنید .سپس به سمت دیگر بروید و دوباره همین روند را انجام دهید .
 در حالیکه روی نقطه گاموت ضربه میزنید  ،از همان دست کمک بگیرید و سر دو انگشت را خم کردهو نقطه ترقوه را لمس کنید و پنج مرحله تنفس را طی کنید.سپس همین کار را در سمت دیگر تکرار کنید.
 دستها را عوض کرده و مراحل را تکرار کنیددر طول این تمرین اجازه ندهید آرنج شما با کناره های بدن تماس پیدا کند و یا اینکه هیچ بخش دیگری از
دست تان به غیر از سر دو انگشت یا بند انگشت  ،بدن شما را لمس کند.
 3.2درباره  EFTاصلی و اولیه*
نسخه اصلی  EFTکه توسط گری کریگ  ،بنیانگذار  EFTآموزش داده شده است  ،شامل دو بخش است
که این دو بخش معموال در نسخه های کوتاه تری که متداول تر هستند استفاده نمی شوند .این دو بخش به
تفصیل در زیر آورده شده است .این دو بخش اضافی شامل موارد زیر میباشد:
ضربه زدن روی نقاط انگشت
اضافه کردن روش  9گاموت (با استفاده از نقطه گاموت)
هر دوی این روش ها مفید بوده و گاه می توانند قدرت بیشتری به روند  EFTاضافه کنند .این روشها می
توانند به صورت کامال منعطف استفاده شوند .بسیاری از متخصصان باتجربه  ،مشاوران و مربیان پیشرفته
 ،این عناصر را هر از گاهی در تمرین  EFTخود می گنجانند.
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هنگامی که با آنها آشنا شدید  ،هر زمان که بخواهید می توانید نقاط انگشت یا روش  9گاموت را به ضربه
زدن خود اضافه کنید.

دستور العمل اساسی  EFTاصلی
 . 1بر احساس منفی تمرکز کنید و شدت آن را در مقیاس  10-0ارزیابی کنید.
 . 2مرحله تصحیح را انجام دهید :یعنی هنگام ضربه زدن روی نقطه کناره دست یا مالش نقطه دلریش ،
سه بار جمله زیر را تکرار کنید:
با اینکه این " احساس ناخوشایند " را دارم  ،خودم را عمیقاً و کامالً قبول دارم.

در حالی که عبارت یادآوری را تکرار می کنید  ،روی نقاط اصلی ضربه بزنید :ابرو  ،کنار چشم  ،زیر
چشم  ،زیر بینی  ،چانه  ،استخوان ترقوه و زیر بغل( .دربخش مراحل روش اصلی  ،از قسمت باالی سر
استفاده نشده است).
این " احساس ناخوشایند "

اکنون روی نقاط انگشت ضربه بزنید .برای هر انگشت  ،روی پایه ناخن در سمتی که در جهت بدن است
ضربه بزنید  ،با انگشت شست شروع کنید و سپس به ترتیب به انگشت اشاره  ،انگشت میانه  ،انگشت
کوچک ضربه بزنید (انگشت حلقه را رد کنید  ،زیرا هنگام ضربه زدن روی نقطه گاموت همان مریدین
ضربه می خورد ).

روش  9گاموت
نقطه گاموت در پشت دست بین بندهای انگشت حلقه و انگشت کوچک قرار دارد (برای توضیحات به
کتابچه رایگان راهنمای" EFTایی اف تی" اینترنشنال مراجعه کنید).
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برای فرآیند 9گاموت (به دلیل اینکه  9مرحله وجود دارد ،به این اسم خوانده می شود)  ،در حال انجام 9
مرحله زیر  ،به طور مداوم روی نقطه گاموت ضربه بزنید:
 چشمان خود را ببندید چشمان خود را باز کنید با چشمها سمت راست پایین را نگاه کنید (سر ثابت می ماند) با چشمها سمت چپ پایین را نگاه کنید (سر ثابت می ماند) چشم ها را  360درجه در یک جهت بچرخانید چشم ها را در جهت مخالف  360درجه بچرخانید یک آهنگ را با دهان بسته زمزمه کنید (مثل "تولدت مبارک" ) از یک تا پنج بشمارید آهنگ را دوباره زمزمه کنید به مراحل اصلی برگردید و دوباره روی همه نقاط ضربه بزنید و در هر نقطه عبارت یادآوری را تکرارکنید:
 نقطه ابرو  ،این "احساس ناخوشایند" گوشه چشم  ،این " احساس ناخوشایند " ...و غیرهاین شکل کامل دستور العمل اساسی  EFTاصلی (که اکنون "دستور العمل اساسی کامل " نامیده می شود)
می باشد.
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نکته مفید :زمزمه ملودی " تولدت مبارک" صرفا ً پیشنهادی می باشد  .ما دریافته ایم ملودی که برای
شروع انتخاب می کنید  ،به احتمال زیاد در ذهن نقش می بندد ؛ بنابراین با دقت آهنگ خود را انتخاب
کنید .این زمزمه باید ساده و مختصر بوده و از نظر احساسی برای شما معنای خنثی یا مثبت داشته باشد.
یک مربی  ،مراجع موزیسینی داشت که دو بند اول ملودی را از آهنگساز مورد عالقه خود  ،فرانتز لیستز
انتخاب کرد.

اطالعات بیشتر در مورد روش  9گاموت
روش 9گاموت متعادل کننده مغز نامیده می شود .حرکات چشم  ،زمزمه کردن (سمت راست مغز) و
شمارش (سمت چپ مغز) به درگیر شدن سمت راست و چپ مغز کمک می کند .این روش بخشی از
دستورالعمل اصلی  EFTبوده  ،اما در تاریخچه  ، EFTوقتی گری کریگ فهمید بدون این روش هم
معموالً نتایج عالی بدست می آید ،استفاده معمول آن را از سال  1998متوقف کرد .
بسیاری از دکارشناسان هنوز آن را کامال مفید می دانند .روش  9گاموت به طور کلی احساس خوشایندی
ایجاد می کند .به ویژه گاهی اوقات هنگام کار با مشکلی که سمج بوده  ،با اضافه نمودن مقداری شوخ
طبعی به جلسه  ،می تواند باعث راحتی در حرف زدن شود .
از نظر حوزه بزرگتری در روانشناسی انرژی  ،روش  9گاموت شبیه روشی معروف به نام EMDR
( )Eye Movement Desensitization Reprogrammingاست که توسط دکتر فرانسین
شاپیرو 4ایجاد شده است.

Francine Shapiro
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یکی از ویژگی های اصلی  EMDRتحریک نیمکره های راست و چپ مغز از طریق حرکات چشم
است EMDR .یک روش کامالً مبتنی بر شواهد بوده و در بسیاری از کشورها به عنوان یک روش
درمانی استاندارد در مورد ضربه روحی پذیرفته شده است.
* اقتباس شده از کتابچه رایگان راهنمای ضربه زدن مقدماتی "ایی اف تی" اینترنشنال (که شامل تصاویر
نیز می باشد)  ،موجود در سایت .EFT International.org
مترجم  :پروین تاجیکی
ویراستاری :فیروزه جاماسب
لیلی بختیاری
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