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ПРЕДИСЛОВИЕ

НИЕ И ЕМОЦИИТЕ

Някога древните римляни на хубав благо-
роден латински повтаряли: „О, emovere! О, емо-
ции!“ Във всички времена именно емоциите 
вълнували и възбуждали човечеството. Едва 
впоследствие психологията с научен педанти-
зъм определила емоциите като „особен клас 
психични процеси и състояния (при човека и 
животните), свързани с инстинктите, потребно-
стите и мотивите“.

Всички ние в една или друга степен сме за-
ложници на своите емоции. За някои хора емо-
циите наподобяват противопехотни мини; те 
преминават през живота ни на пръсти, стара-
телно избягвайки опасните чувства. И в резул-
тат стават като онези, които предпочитат да 
не гледат филми на ужасите. А в живота си те, 
предпазвайки се от нещата, които все пак си 
струва да бъдат изпитани, заплащат за страха 
си от силните емоции със самота и собствен не-
успех… 

Мнозина непрекъснато биват вземани от 
емоциите за заложници. Силните емоции ги за-
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ливат като вълни и ги отнасят далеч от мислите 
и заниманията, от които са били погълнати. В 
резултат е възможно тези хора да се откажат от 
надеждата да постигнат желаното. Някои от нас 
попадат в плен на чужди емоции. Такива хора 
приличат на жонгльори, които се опитват да 
въртят на пръчки по петнадесет чини едновре-
менно ден след ден.

За да смекчат болката от неприятните емо-
ции или за да постигнат приятно състояние, ня-
кои от нас робуват на различни химически ве-
щества. Хероин, кокаин, алкохол, захар, стимула-
тори, успокоителни, никотин и кофеин – всички 
тези вещества влияят на настроението. Хората, 
които разчитат на тях, се опитват да променят 
и предизвикат предварително избрани емоции. 
Но накрая стават заложници на наркотиците. 
Изборът и контролът се заменят със зависимост.

Съществува още един вариант за разпла-
та за неприятните емоции, които ни се нала-
га да търпим. Клинично е доказано, че хората 
страдат от соматични заболявания в резултат 
от преживяването на хронични емоции като 
страх, унижение, безпокойство, напрежение, 
яд, неплатежоспособност, безпомощност и т.н. 
С течение на времето такива емоции могат да 
доведат до опасен стрес, който е в състояние да 
предизвика повишено кръвно налягане, язва на 
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стомаха, сърдечни заболявания и други тежки 
недъзи. Както е посочено в „Голям психологиче-
ски речник“ емоциите на човека се различават 
по степента на осъзнатост. Конфликтът между 
осъзнатите и неосъзнати емоции е най-често в 
основата на неврозите. Емоциите играят важ-
на роля в етиологията на психичните и психо-
соматичните заболявания. Проявявайки се в 
отговор на въздействието на значими жизнени 
събития, емоциите способстват или за мобили-
зиране, или за спиране на вътрешната и външна 
дейност, влияят и върху съдържанието и дина-
миката на познавателните психични процеси на 
възприятието, вниманието, въображението, па-
метта, мисленето“.

Качеството на човешкия живот е пряко свър-
зано с емоционалното здраве. Емоционалното 
здраве е в основата на вярата в себе си, а вярата 
в себе си е трамплин за постигането на множе-
ство поставени цели.

Мисля, че всеки ще се съгласи с това, че ние 
живеем в свят, който непрекъснато се променя 
и, за съжаление, далеч не винаги към по-добро. 
Всеки от нас жадува за онeзи увереност, стабил-
ност, трайност, които ние, колкото и да се ста-
раем, все не можем да намерим във външния 
свят. Но всички тези качества са заложени в нас 
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и чакат да бъдат разкрити. Като че ли вътре в 
човека дълбоко е скрит от нескромни погледи 
кладенец на желанията, фонтан на радостта, 
лишен от живителна влага. Тайната се състои в 
това, че всички ние имаме способността да на-
пълним този кладенец до горе.

Нещо ви боли, в душата ви са се натрупали 
твърде много негативни емоции, станали сте 
жертва на преследването на нерадостни споме-
ни? А знаете ли, че всичко това буквално за бро-
ени минути може лесно да се промени? Защото 
съществува едно уникално средство – техника-
та за емоционално освобождаване.

ТЕХНИКА ЗА ЕМОЦИОНАЛНО 
ОСВОБОЖДАВАНЕ – КАКВО Е ТОВА?

Всичко започнало от началото на деветдесе-
тте години на двадесети век, когато американе-
цът доктор Калахан се заел с разработването на 
така наречената „техника за работа с проблеми-
те“. Той нарекъл своето „откритие“ TFT (Thought 
Field Therapy). Калахан открил тази техника по 
време на работата си с пациентка, изпитваща 
силен страх от вода. Натискайки различни аку-
пунктурни точки по тялото ѝ, Калахан с изум-
ление установил, че страхът ѝ от водата мигно-
вено и завинаги изчезнал в неизвестна посока. 
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Именно това откритие му послужило като от-
правна точка за създаването на системата TFT. 

С течение на времето „техниката за работа 
над проблемите“ се развила в стройна и дейст-
вена терапия и дала живот на цяла поредица 
фантастични по своята ефективност инстру-
менти за работа с психологическите проблеми.

Честта за изобретяването на техниката, 
наречена ЕFT, или техника за емоционално ос-
вобождаване (в някои източници тя се нарича 
също и „техника за емоционална свобода“), при-
надлежи на Гари Крейг. Той решил да опрости 
„техниката за работа с проблемите“ и се справил 
блестящо с тази задача, като разработил техни-
ката за емоционално освобождаване, за което 
цялото прогресивно човечество трябва да бъде 
неизказано благодарно на Крейг, тъй като това 
дава възможност на стотици хиляди хора реал-
но да решат своите проблеми.

Основополагащ на техниката на Крейг се явя-
ва следният постулат: „Причината за всички не-
гативни емоции е нарушаването на нормалната 
работа на енергийната система на организма“.

Техниката за емоционално освобождаване 
(ТЕО) на Гари Крейг е своеобразна разновид-
ност на акупресурата, която представлява въз-
действие върху акупунктурните точки в тялото 
на човека, по-точно – разновидност на „мериди-
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анната терапия“, при която се въздейства върху 
точките на енергийните меридиани. 

В процеса на терапията с помощта на тех-
никата за емоционално освобождаване човек 
се съсредоточава върху проблема, след което 
чрез въздействие върху меридианите отстраня-
ва нарушенията в енергийната система за този 
конкретен проблем, което автоматически води 
до изчезване на самия проблем. Тоест прежи-
вяването естествено остава, но емоционалният 
заряд и болка, които до този момент са опреде-
ляли цялото качество на живота ви, изчезват.

Когато ви се струва, че душата ви е разтво-
рена пред целия свят, че в гръбначния си стълб 
усещате приятни убождания, а тялото ви, топло 
и свободно, се рее в облаците – именно това е 
техниката за емоционално освобождаване. Ог-
леждате се наоколо и цветовете ви се струват 
по-ярки, звуците – по-отчетливи, като че ли 
всичко изглежда по нов начин. Разумът се из-
пълва с дълбока тишина и съзнанието открива 
удивителни и прекрасни възможности за про-
мяна на живота ви към по-добро. Усещате леко-
та и умиротворение, знаейки, че всичко е добре 
и че всичко става точно така, както трябва да 
бъде.

Докторът по медицина Ерик Робинс е казал: 
„Един ден медицината ще се събуди и ще раз-
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бере, че нерешените емоционални проблеми 
са основната причина за 85% от всички заболя-
вания. Когато това се случи, ТЕО (техниката за 
емоционално освобождаване] ще стане едно от 
основните средства за излекуване... точно тако-
ва, каквото е за мен.“

С помощта на ТЕО лекуват всичко – от гла-
воболие до болки и симптоми при ракови за-
болявания. Самият автор на методиката, Гари 
Крейг, казва: пробвайте техниката за емоцио-
нално освобождаване на всичко, на което е въз-
можно. Както твърдят специалистите по ТЕО, 
излекуване се постига поради това, че ТЕО се 
обръща към онези причини за заболяванията, 
които в повечето случаи се игнорират от запад-
ната медицина. Медицината например почти не 
обръща внимание на сривовете в енергийните 
меридиани в тялото на човека, както и на емо-
ционалните причини за заболяванията (Гари Х. 
Крейг). Обикновено се смята, че в 80% от случа-
ите техниката за емоционално освобождаване 
може да помогне веднага. В останалите 20% се 
изисква по-детайлна и упорита работа. Фобиите 
обикновено изчезват за минути, сякаш никога 
не ги е имало.

Техниките за „енергийна терапия“ се делят 
на два класа. Първият клас се отнася към кон-
тактните, тоест към тези, които за избавяне 
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от проблемите предвиждат акупресурно въз-
действие върху определени енергийни точки. 
Вторият метод е безконтактен, работещ само с 
подсъзнанието. И двата варианта притежават 
свои предимства. Специалистите по ТЕО препо-
ръчват да се изучават и прилагат и двата типа 
терапии – за натрупване на опит и разбиране на 
процесите.

И така, признайте си, искате ли да бъдете 
истински щастливи? Искате ли да постигнете 
всичко, за което сте мечтали през целия си жи-
вот? Искате ли да чуете онова, за което винаги 
е копняло вашето сърце? Ако и на трите въпро-
са сте дали отрицателен отговор, моля ви, не си 
правете труда да четете тази книга. Но ако сте 
отговорили с „да“ поне на един от въпросите, 
методът на техниката за емоционално освобож-
даване ще ви запознае с действен начин да от-
криете своя вътрешен източник на безгранич-
но щастие, да реализирате своите най-безумни 
мечти, да разкриете висшия си потенциал и 
най-после да постигнете това, което винаги сте 
искали.

Заинтригувани ли сте? Тогава знайте, че 
техниката за емоционално освобождаване е 
приложима към всички случаи, включително 
за премахване на болка, гняв, страхове, фобии, 
пагубни навици, алергии, тревоги, депресии. 
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ТЕО помага да се избавите от алергии, тревоги, 
депресии. ТЕО помага да се избавите от про-
блеми с дишането, повишено кръвно налягане, 
проблеми в отношенията, от женски и детски 
проблеми. А също така и за постигане на успехи 
в спорта, секса, училището и за изцеляване на 
най-сериозни заболявания. 
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