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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  
 

 
Το αξίωμα της τεχνικής της Συναισθηματικής Απελευθέρωσης είναι: 

 

“Η αιτία όλων των αρνητικών συναισθημάτων  
που εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου,  
είναι  αποτέλεσμα της  δυσλειτουργίας του  

ενεργειακού πεδίου του σώματος μας”. 
 

 

This information is brought to you by: Concentering Ltd 

                                      Tel: +357-22 625333 / Email: zeolitecyprus@cytanet.com.cy 

                                    Web: www.zeolitecyprus.com  

 



 
Το Ενεργειακό πεδίο του σώματος μας 

 
 
Τα σώματα μας έχουν 
ενέργεια. Αν τρίψεις τα 
πόδια σου σε χαλί και μετά 
αγγίξεις σε μέταλλο, 
μπορείς ακόμη και να δεις 
την ηλεκτρική εκκένωση από 
το δάκτυλο σου. 
 
Ηλεκτρικά μηνύματα 
στέλλονται συνεχώς στο σώμα 
για να το πληροφορούν τι 
συμβαίνει. Χωρίς αυτή τη 
ροή ενέργειας είναι αδύνατο 
να δεις, να ακούσεις, να 
αναπνεύσεις, να αισθανθείς 
ή να ζήσεις.  
 
Τα ήλεκτρο εγκεφαλογραφήματα 
και καρδιογραφήματα που 
χρησιμοποιούνται στη ιατρική 
για χρόνια αποδεικνύουν την 
ύπαρξη ενέργειας στο σώμα.  
 
Όταν η ενέργεια σταματήσει την 
ροή της ... πεθαίνουμε. 
 
 
 
 
Ροή Ενέργειας στο σώμα  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημεία Ροής Ενέργειας Χεριού    Σημεία Ροής Ενέργειας Προσώπου 
 
 



 
Επεξήγηση  δημιουργίας προβλήματος  

 
Η μέθοδος της Συναισθηματικής Απελευθέρωσης, εισάγει την δυσλειτουργία 
του ενεργειακού πεδίου μεταξύ της μνήμης και του συναισθηματικού 
προβλήματος. Αυτή η δυσλειτουργία του ενεργειακού πεδίου είναι και η 
αιτία του προβλήματος.  
 
 

1ον Βήμα    2ον Βήμα      3ον Βήμα  
 
 
 
 
 
            

      Αρνητικό Συναίσθημα 

 
 
Αν η μνήμη δεν δημιουργήσει δυσλειτουργία στο Ενεργειακό πεδίο, δεν θα 
δημιουργηθεί Αρνητικό συναίσθημα. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι μπορούμε να 
απαλλαγούμε από κάθε αρνητικό συναίσθημα που έχουμε δημιουργήσει στον 
εαυτό μας αν επιδιορθώσουμε τη δυσλειτουργία του ενεργειακού  μας πεδίου. 
 
Αρνητικά συναισθήματα περιλαμβάνουν φοβίες, θυμό, θλίψη, ανυπομονησία, 
κατάθλιψη, τραυματικές εμπειρίες, ανησυχία, ενοχή και όλα τα ανασταλτικά 
συναισθήματα  όπως τη νευρικότητα, την αμφιβολία, την στενοχώρια, την 
κακία, το μίσος, την ζήλια, την ντροπή και την εκδίκηση.   
 
Η ακριβής διάγνωση του σημείου δυσλειτουργίας του Ενεργειακού πεδίου δεν 
είναι αναγκαία διότι στη Συναισθηματική Απελευθέρωση, επιδιορθώνουμε 
ολόκληρο το Ενεργειακό μας πεδίο με ελαφριά κτυπήματα σε 12 ενεργειακά 
σημεία - έστω και αν δεν χρειάζονται επιδιόρθωση όλα τα σημεία για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιδιόρθωση είναι 
ελάχιστος και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα σπατάλης χρόνου αλλά 
τουναντίον ενεργοποιούμε καλύτερα ολόκληρο το ενεργειακό μας πεδίο. 
 
 
Γνωρίζω πολύ καλά πόσο παράξενο ακούγεται αυτό και πόσο δύσκολο είναι να 
το πιστέψεις ....τουλάχιστο στην αρχή. Δεν θα το πίστευα ούτε εγώ αν δεν 
είχα θεραπεύσει τα δικά μου προβλήματα, φοβίες και ανησυχίες καθώς και  
τόσων άλλων ανθρώπων χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή. Η τεχνική αυτή 
μπορεί να θεωρηθεί ως βελονισμός χωρίς βελόνες, χωρίς πόνο ή φόβο. 
 
 
 
Η διαδικασία  επίλυσης προβλήματος   
 
Η διαδικασία είναι απλή, εύκολη να απομνημονευθεί και αποτελείται από τα 
ακόλουθα σημεία: 
 

1. Πόλωση Ενεργειακού πεδίου 
2. Επιδιόρθωση Ενεργειακού πεδίου 
3. Συντονισμός και εναρμόνιση Δεξιού και Αριστερού μέρους του εγκεφάλου 
4. Επιδιόρθωση Ενεργειακού πεδίου (ξανά) 

 
   

 
 

Μνήμη 
δυσλειτουργία 
ενεργειακού 
πεδίου 



1.  Πόλωση Ενεργειακού πεδίου 
 

Το ενεργειακό πεδίο όπως και το ηλεκτρικό πεδίο, έχει 
πολικότατα  Έχεις προσέξει στις μπαταρίες τα εμβλήματα + 
και - . Αν θεωρήσεις το ενεργειακό σου πεδίο ότι 
αποτελείται από 4 μπαταρίες, για να δουλέψει πρέπει η 
πολικότητα και των τεσσάρων μπαταριών να είναι ορθή. Αν 
κάποια μπαταρία δεν έχει την ορθή πολικότητα το σύστημα 
δεν θα δουλέψει. Για να δουλέψει πρέπει να αναστραφεί η 
πολικότητα της μπαταρίας. 
 
Η αλλαγή πολικότητας του ενεργειακού μας πεδίου ονομάζεται Ψυχολογική 
Αναστροφή. Η Ψυχολογική Αναστροφή δημιουργείται από τη δική μας αρνητική 
σκέψη που συνήθως λειτουργεί ασυναίσθητά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. 
Επειδή η Ψυχολογική Αναστροφή δεν μας δημιουργεί συναισθήματα δεν 
γνωρίζουμε αν υπάρχει ή όχι. Ακόμη όμως και τα πλέον θετικά άτομα έχουν 
κάποια αναστροφή. Όταν υπάρχει αυτή η αναστροφή εμποδίζεται η θεραπεία 
και έτσι πρέπει να επιδιορθωθεί πρώτα αυτή και μετά να γίνει προσπάθεια 
ολοκληρωτικής επιδιόρθωσης του ενεργειακού μας πεδίου. 
 
Η πόλωση αυτή, δημιουργεί αποδοχή του εαυτού μας παρά το γεγονός 
της ύπαρξης του προβλήματος. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

 
1. Φέρνεις στη μνήμη σου το συναίσθημα που σου δημιουργείται από το 

πρόβλημα σου. Το αρνητικό αυτό συναίσθημα δημιουργεί την παρεμβολή 
στο ενεργειακό σου πεδίο που αρχίζει και δυσλειτουργεί. Η δυσλεξία 
πχ. μπορεί να σου προξενήσει συναισθήματα άγχους, ντροπής, 
ανικανότητας, ενόχλησης  κλπ. 

 
2. Με το αρνητικό συναίσθημα στη μνήμη σου  κτυπάς τη παλάμη στο σημείο 

του Καράτε (Karate Chop – KC ) ή τρίβεις το σημείο Sore Spot 
επαναλαμβάνοντας την ακόλουθη βεβαίωση,  
 

Παρά το γεγονός ότι 
 Με ενοχλεί που δεν μαθαίνω εύκολα  

Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου βαθιά και ολοκληρωτικά 
 
Η βεβαίωση αυτή που επαναλαμβάνεται τρεις φορές ....αναγνωρίζει το 
πρόβλημα και δημιουργεί αποδοχή του εαυτού μας παρά το γεγονός της 
ύπαρξης του προβλήματος.  

 
Ενδιαφέροντα σημεία για αυτή τη βεβαίωση: 

 Δεν έχει σημασία αν πιστεύεις στη 
βεβαίωση ή όχι ....πες την. 

 Είναι καλύτερα να την πεις με 
αίσθημα και έμφαση αλλά και να την 
πεις τυπικά είναι ικανοποιητικά. 

 Είναι καλύτερα να την πεις δυνατά.  
  
 
Τα σημεία Sore Spot 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιο από τα δύο 
σημεία. Ευρίσκονται στο πάνω αριστερό και 
δεξιό μέρος του στήθους ως ακολούθως. Από τη 
βάση του λάρυγγα στο πάνω μέρος του στέρνου, 

  προχωράς προς τα κάτω 8 εκ. και μετά 8 εκ. 
προς τα δεξιά ή αριστερά. Αν τρίψεις δυνατά το σημείο  αυτό, λόγω της 
ύπαρξης λυμφατικών αδένων νοιώθεις κάποιο πόνο.  

 



  
 
Τo σημείο Καράτε Karate Chop 
 
Αν χρησιμοποιήσουμε το σημείο αυτό κτυπούμε 
δυνατά την παλάμη στο KC με τα άκρα των δύο 
δακτύλων δείκτη και μέσου. 
  
 
 
 

 
 
 

2.  Επιδιόρθωση Ενεργειακού πεδίου 
 
Με ελαφριά κτυπήματα (5-10 κτυπήματα σε κάθε σημείο) στα ακόλουθα  12 
ενεργειακά σημεία επαναλαμβάνοντας την υπενθυμητική φράση «δεν μαθαίνω 
εύκολα » επιδιορθώνουμε το ενεργειακό πεδίο γρήγορα και ανώδυνα και το 
αρνητικό συναίσθημα που έχει δημιουργηθεί από την κατάσταση αυτή φεύγει. 
Είναι τόσο απλό! 
 

Με ελαφριά κτυπήματα σε 12 ενεργειακά σημεία με τα άκρα των δύο δακτύλων 
δείκτη και μέσου το ενεργειακό πεδίο επιδιορθώνεται.  
 
Πως κτυπάς τα Ενεργειακά σημεία:  

 Μπορείς να κτυπήσεις με οποιοδήποτε χέρι σε βολεύει 
 Κτυπάς με τα άκρα των δακτύλων του δείκτη και μέσου 
 Κτυπάς σταθερά αλλά όχι με τόση δύναμη ώστε να πονέσεις 
 Κτυπάς κάθε σημείο περίπου 7 φορές και κατά την διάρκεια των 

κτυπημάτων σε κάθε σημείο επαναλαμβάνεις την υπενθυμητική φράση  
 Τα περισσότερα σημεία υπάρχουν και στα δεξιά και αριστερά του 

σώματος και κτυπάς αυτά που σε βολεύουν καλύτερα. 
  
 
Τα σημεία ενέργειας:  
 

1. EB- EyeBrow: Στην αρχή του φρυδιού 
ακριβώς πάνω και στο πλευρό της μύτης. 

2. SE- Side of the Eye: Στο κόκαλο στην 
εξωτερική γωνιά του ματιού. 

3. UE- Under the Eye: Στο κόκαλο κάτω από 
το μάτι, περίπου 2 εκ. από την κόρη του 
ματιού.  

4. UN- Under the Nose: Κάτω από τη μύτη, 
μεταξύ του κάτω μέρους της μύτης και 
του πάνω μέρους του πάνω χείλους. 

5. Ch- Chin: Στη βάση του πιγουνιού  
 

 
 

6. CB- CollarBone:  Στο σημείο που ενώνονται το 
στέρνο, το collarbone και η πρώτη πλευρά. Για να 
το βρεις, από τη βάση του λάρυγγα στο πάνω μέρος 
του στέρνου, προχωράς προς τα κάτω 1 ίντσα και 
μετά 1 ίντσα προς τα δεξιά ή αριστερά.  

 
 
 



 
7. UA - Under the Arm: Στο πλευρό του 
σώματος, στο σημείο που ευρίσκεται στο 
ίδιο ύψος με την ρόγα του στήθους 
(στους άντρες) ή στο μέσο του λουριού 
του στηθόδεσμου (στις γυναίκες). Είναι 
περίπου 10 εκ. κάτω από την μασχάλη του 
χεριού. 
  
 
 
 
 

 
8. Th - Thumb :  Στο εξωτερικό μέρος του 
αντίχειρα και της πρώτης κλείδωσης, προς  
τη μεριά της παλάμης  

  
 
 
 
 

9. IF - Index Finger: Στο εξωτερικό μέρος 
του δείκτη και της πρώτης κλείδωσης, προς 
τη μεριά της παλάμης  
   
 
 
 
10. MF - Middle Finger Στο εξωτερικό 
μέρος του μέσου και της πρώτης 
κλείδωσης, προς  τη μεριά της παλάμης 
 
 
 

 
11. BF – Baby Finger: Στο 
εξωτερικό μέρος του μικρού 
δακτύλου και της πρώτης 
κλείδωσης, προς  τη μεριά της 
παλάμης 
 
 
 
 
KC – Karate:   Στο εξωτερικό μέρος 
του κάτω μέρους της παλάμης και 
του καρπού στο σημείο του Καράτε. 
  
 
 
 

 
Τα 12 σημεία επιδιόρθωσης του ενεργειακού πεδίου 

1.   EB = Beginning of the EyeBrow  2.   SE = Side of the Eye 
3.   UE = Under the Eye   4.   UN = Under the Nose 
5.   Ch = Chin     6.   CB = Beginning of the CollarBone 
7.   UA = Under the Arm   8.   Th = Thumb 
9.   IF = Index Finger    10. MF = Middle Finger 
11. BF = Baby Finger    12. KC = Karate Chop 
 



    3. Συντονισμός και εναρμόνιση Δεξιού και Αριστερού μέρους του εγκεφάλου  
 
Η διαδικασία των 9 σημείων Gamut είναι ίσως η ποιο παράξενη που 
έχετε δει. Με τη χρήση κινήσεων του ματιού, ομιλίας και μουσικής τα 
δύο μέρη του εγκεφάλου μαζί με τη βάση του εγκεφάλου συντονίζονται.   
Μέσω των κινήσεων του ματιού τα νεύρα διεγείρουν συγκεκριμένα 
κομμάτια του εγκεφάλου. Το δεξί δημιουργικό μέρος του εγκεφάλου 
συντονίζεται με το σιγανό τραγούδισμα κάποιου τραγουδιού και το 
αριστερό λογικό μέρος του εγκεφάλου συντονίζεται με το μέτρημα από 
το ένα στο πέντε. 
 
Έτσι η διαδικασία Συντονισμού και εναρμόνισης αποτελείται από 9 
ενέργειες τις οποίες εκτελείς  ενώ κτυπάς το ενεργειακό σημείο Gamut 
με τα άκρα των δακτύλων του δείκτη και μέσου.    

 
Το  σημείο Gamut ευρίσκεται 
στο πάνω μέρος του δεξιού ή 
αριστερού χεριού 1-2 εκ. στο 
μέσο μεταξύ της άρθρωσης των 
δακτύλων του μικρού και παράμεσου 
δακτύλου  

 
 
 
Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
  

1. Κλείνεις τα μάτια 
2. Ανοίγεις τα μάτια 
3. Κοιτάζεις κάτω δεξιά κρατώντας το κεφάλι σταθερό στη θέση του 
4. Κοιτάζεις κάτω αριστερά κρατώντας το κεφάλι σταθερό στη θέση του 
5. Γυρίζεις τα μάτια σε κύκλο σαν να προσπαθείς να 

δεις του αριθμούς ενός φανταστικού ρολογιού  που 
έχει κέντρο τη μύτη σου. 

6. Το ίδιο με το 5 αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
7. Σιγο-μουρμουράς για 2 δευτερόλεπτα ένα τραγούδι 

(Happy Birthday) 
8. Μετράς γρήγορα από το 1 εως το 5 
9. Σιγο-μουρμουράς για 2 δευτερόλεπτα ένα τραγούδι 

(Happy Birthday) 
 
. 
 

4.  Επιδιόρθωση Ενεργειακού πεδίου (ξανά) 
 
Με ελαφριά κτυπήματα στα  12 ενεργειακά σημεία επαναλαμβάνοντας την 
υπενθυμητική φράση «δεν μαθαίνω εύκολα » επαναλαμβάνεται η διαδικασία 

 
Τα 12 σημεία επιδιόρθωσης του ενεργειακού πεδίου 
1.   EB = Beginning of the EyeBrow  2.   SE = Side of the Eye 
3.   UE = Under the Eye   4.   UN = Under the Nose 
5.   Ch = Chin     6.   CB = Beginning of the CollarBone 
7.   UA = Under the Arm   8.   Th = Thumb 
9.   IF = Index Finger    10. MF = Middle Finger 
11. BF = Baby Finger    12. KC = Karate Chop 

 



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

1. Πόλωση Ενεργειακού πεδίου 
Καθώς κτυπάς τη παλάμη στο σημείο του Καράτε (KC) ή τρίβεις 
το σημείο Sore Spot, επαναλαμβάνεις 3 φορές την βεβαίωση: 
 

"Παρά το γεγονός ότι  ________ , 
Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου βαθιά και ολοκληρωτικά." 
 
 

2. Επιδιόρθωση Ενεργειακού πεδίου 
Με ελαφριά κτυπήματα (5-10 κτυπήματα σε κάθε σημείο) στα  
12 ενεργειακά σημεία EB,SE,UE,UN,Ch,CB,UA,Th,IF,MF,BF,KC 
επαναλαμβάνοντας την υπενθυμητική φράση σε κάθε σημείο 
επιδιορθώνουμε το ενεργειακό πεδίο. 

  
 

3. Συντονισμός Δεξιού και Αριστερού μέρους του εγκεφάλου 
Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία των 9 σημείων Gamut ενώ 
συνεχώς κτυπάς το ενεργειακό σημείο Gamut με τα άκρα των 
δακτύλων του δείκτη και μέσου.    
 

 Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
1. Κλείνεις τα μάτια,  
2. Ανοίγεις τα μάτια,  
3. Κοιτάζεις κάτω δεξιά κρατώντας το κεφάλι σταθερό στη θέση του 
4. Κοιτάζεις κάτω αριστερά κρατώντας το κεφάλι σταθερό στη θέση του 
5. Γυρίζεις τα μάτια σε κύκλο σαν να προσπαθείς να δεις του αριθμούς 

ενός φανταστικού ρολογιού  που έχει κέντρο τη μύτη σου. 
6. Το ίδιο με το 5 αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
7. Σιγο-μουρμουράς για 2 δευτερόλεπτα ένα τραγούδι (Happy Birthday) 
8. Μετράς γρήγορα από το 1 έως το 5 
9. Σιγο-μουρμουράς για 2 δευτερόλεπτα ένα τραγούδι (Happy Birthday) 

 
 

4. Επιδιόρθωση Ενεργειακού πεδίου (again) 
Με ελαφριά κτυπήματα (5-10 κτυπήματα σε κάθε σημείο) στα  
12 ενεργειακά σημεία EB,SE,UE,UN,Ch,CB,UA,Th,IF,MF,BF,KC 
επαναλαμβάνοντας την υπενθυμητική φράση σε κάθε σημείο 
επιδιορθώνουμε το ενεργειακό πεδίο. 

  
Σημείωση:  
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί άμεσα, τότε σε επόμενους γύρους όταν εφαρμόζεις την 
τεχνική, η αρχική βεβαίωση και η υπενθυμητική φράση διορθώνονται για να 
αντανακλούν το γεγονός ότι προσπαθείς να λύσεις το εναπομείναντα πρόβλημα. 
 
 

This information is brought to you by: Concentering Ltd 

                                      Tel: +357-22 625333 / Email: zeolitecyprus@cytanet.com.cy 

                                    Web: www.zeolitecyprus.com  

 


