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Technika emočnej slobody 
Náš život je tým najdokonalejším zmyslom 

 

 

 

 

 

 

 

Expert na relaxáciu a hypnózu. 

Pomáham ľuďom objaviť v sebe svoj vnútorný pokoj a sebaliečenie. 

 
Prehlásenie: Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je 

zakázané a je porušením autorského zákona, ktoré môže byť stíhané.  Ak chcete tento e-book niekomu poskytnúť, odkážte ho na webové 
stránky www.katarinalihocka.sk, kde bude k dispozícii k stiahnutiu. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie tohoto zdelenia. 
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E-kniha bola napísaná, aby poskytla informácie ako môže človek pomôcť 
sám sebe, ale aj iným. Bolo vyvinuté všetko úsilie, aby táto eKniha bola 

presná, ako je to čo najviac možné.  Autorka však nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadné chyby, opomenutia, alebo opačný výklad 
informácií v tomto texte. Táto eKniha je len pre informačné účely 
a stiahnutím tohto materiálu beriete na vedomie, že používanie tu 

uvedených informácií a úspechov, či neúspechov z nich plynúcich, záležia 
len na vás a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. 
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Krok za krokom. Rada by som sa s vami podelila o uzdravujúce techniky po celom svete. Podstúpila som vlastné 
skúsenosti. Vďačnosť a láska sú naozajstnou uzdravujúcou vznešenosťou ľudského srdca. Modlím sa za to, aby 

vám tieto techniky poskytli nielen inšpiráciu, ale aby ste pocítili potrebu niečo urobiť. Nech sa pre vás stane 
vodítkom pre vlastné uzdravenie. Chcela by som z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí vo mňa verili a veria. 
Ďakujem svojej dcére Martinke, ktorú nado všetko milujem. Ďakujem svojim rodičom, za to, že mi umožnili prísť 

na tento svet. A ďakujem ľuďom, ktorí idú so mnou cestou lásky a radosti, ktoré sú našou pravou podstatou, 
ktorá sa nedá ničím zaplatiť. Nech je táto eKniha pre vás kľúčom na uzdravenie vášho života, ako aj 

vlastné oslobodenie. 
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Milý čitateľ, ďakujem za stiahnutie tejto eKnihy, ktorú som napísala pre vás a ľudí túžiacich po tajomstve, ktoré 
v sebe máme každý, a ktoré skrýva prísľub zdravia, šťastia, lásky, pokoja a slobody.  
 

Liečebnou metódou EFT sa inšpirovali milióny ľudí na celom svete, aby sa uzdravili, či už z fyzických chorôb 
alebo psychických problémov. Poťukávaním na meridiánové body na svojom tele sa zbavujú a dosahujú 

očistenie zaťažujúcich skúseností, ktoré ich trápili celé roky aj niekoľko desaťročí a oslobodzujú sa od 
emocionálnych nánosov. 
 

Táto eKniha je mini príručkou, ktorej metódu si po jej prečítaní môžete hneď aplikovať na sebe. Zoberte 
uzdravenie do vlastných rúk a prekonajte depresiu, závislosti, obavy, úzkosti, fóbie, chronické bolesti a mnoho 

ďalších chorôb. Transformujte ich na POKOJ V DUŠI.  
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Ako a kde začala moja cesta 

 

 Kedysi dávno, bolo to už v detstve, túžila som žiť v šťastí, láske, harmónii. Každý deň som sa pýtala sama 
seba. KTO SOM? PREČO SOM sa narodila? Jedného dňa mi PRIŠLI ODPOVEDE a kvôli tomu sa môj 
doterajší život uberal k tomu, kde som dnes.  

Mala som „nemálo“ duchovných zážitkov a skúseností. Vždy som verila v dobro, lásku, pozitivitu.  

 
Nikdy som nestrácala pocit a vieru v šťastie, lásku.  
 

Tie sú najväčšími darmi ktoré ako ľudia máme, a ktoré sme dostali do vienka. Sú tým najplnohodnotnejším čo 
sme od života pri svojom narodení dostali. Zažila som mnohé “vzlety a pády.” Výsledkom toho bolo, že dnes 
robím to, čo robím.  

 

Pomáham ľuďom objaviť v sebe svoj vnútorný pokoj a sebaliečenie. 

 
Viem vám v tom tiež pomôcť, pokiaľ v to uveríte vy sami. Predovšetkým som vašim sprievodcom, nie 

liečiteľom. Ak odovzdáme my ľudia schopnosť liečenia niekomu inému, dobrovoľne sa zbavujeme svojej 
zodpovednosti. Rada by som vám objasnila informácie, ktoré keď budete správne používať, OBJAVÍTE SAMI 
v sebe sebaLIEČENIE. 
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My všetci máme v sebe dar. Dar život! 

 

 A schopnosť sebaliečenia. Na svete existuje nespočetné množstvo rôznych techník pre sebaliečenie a 
je iba na vás, nájsť si to správne pre seba.  

 

V tejto krátkej eKnihe vám ponúkam jednu z nich. Ide o celosvetovú techniku EFT. Techniku emočnej 
slobody. Poťukávaním si na určité meridiánové body na tele sa touto jednoduchou alternatívnou metódou, 

odstránia energetické bloky, ktoré bránia energii voľne prúdiť. V priebehu života sme si nahromadili rôzne 

negatívne emócie a traumatické zážitky, ktoré sme nespracovali správne. Negatívne energie, ktoré bránia energii 
voľne prúdiť, a ktoré sa po určitom čase prejavujú v podobe rôznych fyzických a psychických ťažkostí. EFT 

metódou /poklepávaním sa stimulujú akupresúrne body/a pritom sa nahlas opakuje stručne formulovaný 
problém, či afirmácia. Náš energetický systém takto nadobúda opäť vnútornú harmóniu a „v energetických 
blokoch“ začína opäť prúdiť energia. 
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Krok po kroku redukovať a eliminovať chronickú a 
akúkoľvek bolesť  

 

Krok č. 1 Zamerajte Sa Na Svoju Bolesť   

 

 Ak má moja bolesť farbu, aká farba by to mohla byť? 

 Má to nejakú štruktúru, má to nejaký tvar? 

 Má to nejaký zvuk? 
 Môžem to cítiť, je to horúce alebo je to studené? 

 Je to fádne alebo je to výrazné? 

 Má to vyžarovanie, nejaké pulzovanie alebo je to v pokoji ? 
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Krok č. 2 Odmerjte Svoju Bolesť 

  

 Teraz, keď máte jasnejší zmysel svojej bolesti, dajte tomu číslo na stupnici od 0 – 10 

 Merajte intenzitu vašej bolesti na stupnici.  
 Keď sa zameriate na svoju bolesť práve teraz, akú intenzitu cítite v tento moment? 

 0 – necítim žiadnu bolesť. 

 10 – väčšiu bolesť si už nedokážem ani predstaviť. 
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Krok č. 3 Urobte Kreatívne Nastavenie 

 

 Toto nastavenie zamerajte na energiu a prirodzenosť vašej bolesti. 

 
ZÁKLAD: 
 

Aj keď JA ( opíšte svoju bolesť ). Hlboko sa milujem a kompletne sa akceptujem! 

 

Napríklad: I keď ja mám túto pulzujúcu fádnu bolesť v čeľusti, ja sa hlboko a kompletne 
akceptujem. 
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Nastavenie systému 

 

Vaše nastavenie systému by malo rezonovať so skúsenosťou, keď poťukávate na meridiánové body na tele. 

Aj keď JA ( opíšte svoju bolesť ). Hlboko sa milujem a kompletne sa akceptujem! 

 

Hovoríte si slová, ktoré majú ZMYSEL pre vás. 

 

Ak váš základný zmysel vám bude hovoriť, to nie je pravda alebo sa cítite “veľmi v egu”... zmeňte to… 

 

Vizualizáciou a klepaním pôsobíte na samotnú príčinu….. /pokračujte/ 

 

Všetka táto bolesť v mojom tele… 

Som chorý z tejto bolesti.. 

 

Všetka táto bolesť… 
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Táto ukrutná bolesť… 

 

Táto nikdy nekončiaca bolesť v mojom tele… 

Držím sa jej vo vnútri v mojom tele… 

Prečo som ešte v bolesti..? 

Je bezpečné nechať to odísť… 

 

Opäť si predstavíme stupnicu a ohodnotíme svoju bolesť na škále od 0 – 10 .. 

Presunula sa bolesť dole alebo sa bolesť posunula hore? 

Keď sa zameriame iba na tento problém limitujúci v čase… 

Realizujeme to…. 

 

Keď klepete na bolesť… môžete to cítiť na pleciach…. Potom… 

Každý človek to môže cítiť inde… inak.. 

Zamerajte sa na to.. zamerajte pozornosť…čo vám vaše vedomie a podvedomie “ukazuje, hovorí..”  

Kedy môžem začať s pozitívnym klepaním? 

Keď máte pocit, že to nie je všetko, že to nie je pravda… /nie som dosť dobrý…/ 

Potom sa môžete zamerať na pozitívne… 
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Hovorte si pravdu o tom, ako sa cítite… až kým to realizujete a cítite sa dobre… 

Myšlienka je klepanie cez vaše negatívne emócie, zážitky, traumy, stress, presvedčenia… 

Veci držiace vás späť až do intensity týchto emócií… nechajúc ich odísť spolu preč do vesmírneho 

zákona… 

 

Možno si pamätáte, že vám doktor povedal, že pre vás nemohol už nič urobiť… 

Akú veľkú zlosť a starch ste cítili v tom momente? 

Stratili ste pocit, že ste milovaný… 

 

Tak teraz klepte na tieto emócie… 

A takto pokračuje, ako vy pracujete na tom na každej časti, až ku bolesti k nohám, cez všetky tieto časti bolesti 
tela… pocity… emócie… 
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Príklad: 

 

Zavri (te) si oči alebo ich nechaj (te) otvorené a relaxuj (te): 

 

Klepeme na stranu ruky (malíček) a opakujeme: „Aj keď mám bolesť 
v mojom tele, hlboko a kompletne sa milujem a akceptujem sa.“ 

 

„Milujem sa, akceptujem sa taký/á aký/á som a odpúšťam si….. keď 
som nahnevaný/á, smutný/á, frustrovaný/á.“ 
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Klepeme na body medzi obočím a opakujeme: „ Táto bolesť...“  
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Klepeme na body na spánky a opakujeme: „ Táto bolesť v mojom 
tele...“  
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Klepeme na body oblúky pod očami a opakujeme: „ Všetka táto 
bolesť a tento stres ...“  
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Klepeme na bod pod nosom a opakujeme: ...... v mojom tele...“  
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Klepeme na bod pod ústami /na brade/ a opakujeme: .....Všetko toto 
utrpenie… 
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Klepeme /všetkými prstami/ na body kľúčnych kostí 
a opakujeme: „Všetko toto utrpenie, bolesť v mojom tele...“  
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Klepeme na body pod pazuchami a opakujeme: „Všetka bolesť 
v mojom tele...“  
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Klepeme na bod na vrchole hlavy a opakujeme: „Všetka bolesť 
v mojom tele...“      

                                                                                                               

Ďalej sa vrátime a opakujeme cyklus od začiatku … 

 

...Klepeme medzi obočím a opakujeme: „ Táto bolesť...“ 

Klepeme na spánky a opakujeme: „ Tento stres ...“ 

Klepeme pod očami a opakujeme: „ Všetka táto bolesť a tento 
stres ...“  

Klepeme pod nosom a opakujeme: „ Čoho som sa roky 

držal/a....“  

Klepeme na brade a opakujeme: „ Zaujímalo by ma o čom to 

bolo, prečo som sa toho tak dlho držal/a..?“ 

 

Klepeme na kľúčne kosti a opakujeme: „A zaujímalo by ma keby som sa toho pustil/a... nechal/la 
to ísť preč...“ 
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Klepeme pod pazuchami a opakujeme: „Všetka táto bolesť v mojom tele...“ 
 

Klepeme na bod na vrchole hlavy a opakujeme: „Všetok tento stres a bolesť.....“... ďalej sa vrátime 
a opakujeme cyklus od začiatku ... 

 

Klepeme medzi obočím a opakujeme: „Kompletne sa prijímam a akceptujem sa taký/á aký/á som.“ 

 

Klepeme na spánky a opakujeme: „Ďakujem. Prosím prepáč mi. Prosím odpusť mi. Milujem Ťa.“ 

 

Klepeme pod očami a opakujeme: „Prijímam sa a akceptujem sa kompletne taký/á aký/á som.“ 

 

Klepeme pod nosom a opakujeme: „Ďakujem. Prosím prepáč mi. Prosím odpusť mi. Milujem Ťa.“ 

 

Klepeme na brade a opakujeme: „Prijímam sa a akceptujem sa ....“ 

 

Klepeme na kľúčne kosti a opakujeme: „Ďakujem. Prosím prepáč mi. Prosím odpusť mi. Milujem 

Ťa.“ 

Klepeme na bod na vrchole hlavy a opakujeme: „Ďakujem. Prosím prepáč mi. Prosím odpusť mi. 
Milujem Ťa.“ 
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A na záver:  

Hlboký nádych cez nos, výdych cez ústa a nechajte to odísť... negatívne odíde... už nie je súčasťou, konceptom 

v mysli.... 

Zaujala vás táto technika emocionálnej slobody? Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte ma TU > > >  

 

 

 

Prajem šťastie každý jeden deň   

Láska Mier ♥  
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