
 

MINTIES LAUKO TERAPIJA (CALLAHAN  TECHNIQUES®)  

Neigiamų emocijų nuraminimo technika - TFT tapingas 
 

 

• Psichologinių, emocinių traumų palengvinimui, nerimo, streso šalinimui  

• Baimių, fobijų gydymui (vorų, aukščio, uždarų patalpų, skrydžio, vandens, viešo kalbėjimo) 

• Palengvinti skausmą netekus artimųjų, išsiskyrus su mylimu žmogumi  

• Depresijos ir skausmo palengvinimui  

• Norint mesti rūkyti ar kontroliuoti valgymo sutrikimus, alkoholio vartojimą  

• Bulimijos, anoreksijos atvejais  

• Prastai nuotaikai pataisyti ar nuotaikų svyravimams mažinti  

• Obsesiniams konvulsiniams sutrikimams gydyti  

• Toksinų nustatymui ir greitam neutralizavimui  

• Nagų kramtymo atveju, Kai kamuoja košmarai ir kt. 

 

 

 
 

 

 

Psichologinio bloko pašalinimo būdai: 

• Karate taškas x 15 kartų 

• Raktikaulio kvėpavimas 

 

Terapijos eiga: 

• Įvardijame mus neraminančią mintį ar rūpestį 

• Įvertiname jausmo stiprumą balais nuo 1 iki 10 

• Būtinai, galvojame apie rūpestį visos terapijos metu,  

• Atliekame terapijos algoritmą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raktikaulio kvėpavimas taikomas, kai nerimaujate, 

nieko nesinori, sunku mokytis, sutrikusi orientacija: 

kliūvat už daiktų, sukeičiat žodžius priešingais, skaitant 

suima miegas, gydant mikčiojimą, dislekciją, 

hiperaktyvumą. 

Viena ranka liečiant nurodytus taškus, kitos rankos 

pirštais visą laiką stuksenti į gamut tašką ir atlikti 

kvėpavimo pratimus. Kiekvienam kvėpavimo sulaikymui 

turi tekti maždaug 5 bilstelėjimai į gamut tašką .  

 

Raktikaulio kvėpavimo demonstracija: https://www.youtube.com/watch?v=mb2o3HVvvNA  

 

Kvėpavimas: 

 

• Giliai įkvėpti ir sulaikyti kvėpavimą 

• Pusiau iškvėpti ir sulaikyti kvepavimą  

• Viską iškvėpti ir sulaikyti kvėpavimą  

• Pusiau įkvėpti ir sulaikyti kvėpavimą  

• Kvėpuoti normaliai  

 

Taškai liečiami dešinė ranka, po to kaire ranka: 

 

• Pirštai ant raktikaulio taško dešinėje 

• Pirštai ant rakrikaulio taško kairėje 

• Krumpliai ant raktikaulio taško kairėje 

• Krumpliai ant raktikaulio taško dešinėje 

 

Seka, patyrus emocinę traumą, nemalonų įvykį, jaučiant nerimą, stresą, baimę 

 

• Karate x 15 

• Antakio pradžia x 10 

• Po akimi x10 

• Po pažastimi x10 

• Raktikaulis x10 

• Karate x15 

9 gamut: visą laiką bilsnojant į gamut tašką atlikite 9 veiksmus: 

1. Akys užmerktos  

2. Akys atmerktos  

3. Nesukant galvos pažiūrėti žemyn į kairę  

4. Nesukant galvos pažiūrėti žemyn į dešinę  

5. Apsukti ratu akis pagal laikrodžio rodyklę  

6. Apsukti ratu akis prieš laikrodžio rodyklę  

7. Suskaičiuoti balsu iki 5 

8. Paniūniuoti 6 natas  

9. Suskaičiuoti balsu iki 5 

• Karate x15 

• Po nosim x15 

• Antakio pradžia x10 

• Po akimi x10 

• Po pažastimi x10 

• Raktikaulis x10 

• Bilsnojant į gamut tašką per ~8 sek. pakelti akis nuo grindų iki lubų 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asmeninės konsultacijos, paskaitos, seminarai 

TFT-ADV sertifikuota instruktorė Rasa Židonienė 

Tel. 8 686 50500 ; el. paštas: rasa@adsensum.lt 

www.adsensum.lt  
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