
Rychlá úleva od

negativních emocí
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE – TECHNIKA EMOČNÍ

SVOBODY 

Chcete-li mít pod kontrolou svoje pocity a nenechat se jimi

ovládat. 

Stále dáváte vše pro druhé a nikdy toho není dost. 

Když se chcete zbavit pochybností o sobě a objevit svůj

vnitřní potenciál. 

Chcete nechat jít minulost a staré křivdy, odpustit a žít více

v radosti. 

Co je terapie EFT?
EFT je jednoduchá, rychlá, hravá metoda, která má dlouhodobé účinky. Oproti klasické psychologii harmonizuje lidský organismus.  

Ťukáme na akupresurní body na ruce,hlavě a obličeji. Metoda je snadná, že ji klienti sami mohou používat i ve svém každodenním

životě. 

Kdy je dobré EFT terapii vyhledat?
Chcete-li mít pod kontrolou svoje pocity a emoce a nenechat se jimi ovládat.

Stále děláte vše pro druhé a nikdy toho není dost.

Když se chcete zbavit pochybností o sobě a objevit svůj vnitřní potenciál.

Chcete nechat jít minulost a staré křivdy, odpustit a žít více v radosti.

Co vám EFT  terapie přinese?
Při zpracování nepříjemných situací a problémů v terapii ráda používám přirovnání ke stromu a jeho kořenům. Zacílení na konkrétní

situaci, být k sobě upřímní a otevření hraje důležitou roli. Najdeme-li totiž zásadní příčinu problému, hlavní kořen, kterou následně

zpracujeme, zpravidla se s ní vyčistí i vedlejší problémy, vedlejší kořínky. A to přirozeně, aniž bychom je vědomě s klientem

zpracovávali. Stejně jako ožije strom, ožijete i vy. V tom spatřuji velký beneTt této metody.

Jak probíhá terapie?
Konzultace probíhá osobně či online. Jedná se o kombinaci rozhovoru a

praktikování metody EFT. Nejprve si ujasníme, co vás trápí, na co se

zaměříme. V ideálním případě, jak byste se po konzultaci chtěli cítit. A

následně pracujeme s technikou EFT. 

Konzultace trvá v rozmezí 60 – 90  min

Pokud chcete pracovat celkově na zkvalitnění vašeho života, je potřeba

více sezení.

 

Honza B.

„Paní Šárku jsem oslovil na terapii kvůli mému
nezvladatelnému vzteku, který měl vliv i na moje
partnerství. A terapie EFT mi opravdu pomohla. Moje
partnerka byla tak nadšená, že se k Šárce pak také
objednala. Dnes, když se něco děje, tak ťukáme“ a je
to vlastně takový náš rituál a máme to rádi.“

_

Irena N.

„Musím říct, že mi Šárka moc pomohla. Při řešení
mého problému mě naučila metodu EFT, kterou můžu
používat sama při různých situacích“.

_

Vyzkoušejte EFT
Někdy mají klienty z EFT techniky zbytečné obavy. Nemusíte ťukání věřit, aby fungovalo. Navedu vás a ukážu vám jak vlastnímu

tělu a mysli dokáže odlehčit od problémů, které vás trápí již dlouho dobu. Odborně vás terapií provedu. Budu vám naslouchat,

dobře se ptát a naučím vás používat ťukání pro každodenní situace. 

Objednat vstupní schůzku zdarma

Michal K.

“ Super osobní přístup, ochota pomoci a mé trable si připustit k tělu a vžít se do mě. Dnes jsem začal na novo a mám se
fajn.“

_

Technika EFT
Propojuje vztah mezi energetickými systémy, emocemi,

vědomím, chováním a zdravím člověka. EFT vychází z toho,

že v těle člověka proudí životní energie (čchi). Merediány,

dráhy životní energie pak spojují jednotlivé orgány, na

kterých se nacházejí akupunkturní (akupresurní) body. Pro

optimální zdraví člověka musí být tato energie v rovnováze.

Pokud v sobě hromadíme negativní emoce, blokujeme

meridiánové dráhy a narušíme tím tok energie v našem těle.

Poklepáváním (EFT) akupresurních bodů dochází k uvolnění

emocí.

Objednat vstupní schůzku zdarma

Ceník
Sezení:

1 sezení v délce 60min – 1000Kč

1 sezení v délce 90min – 1400kč

Balíčky:

3 sezení á 60min – 2700Kč

5 sezení á 60min – 4000Kč

Klinicky ověřené účinky EFT

Snižuje kortizol

-37%

Obrana imunitního

systému

+113%

Bolest

-57%

Úzkost

-40%

Deprese

-35%

PTSD symptom

-32%

Štěstí

+31%

Krevní tlak

-8%

Chuť na sladké

-74%
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