
Instrukce k používání kurzu
Kromě 1. lekce (zde je základní manuál k použití EFT + video) se každá lekce skládá
ze dvou částí:

1)Psychologické zaměření a vysvětlení jak a proč máme problém, jaká je skutečná
příčina našeho problému a souvislosti s problémem v běžném životě.

2) Praktická část EFT terapie  kde dostanete návrhy na zpracování vašeho problému
ve třech variantách pro použití dle vašeho uvážení:
Varianta A) klasická verze EFT procedury
Varianta B) EFT skript pokročilejší technikou – s nahrávkou MP3
Varianta C)  sebekoučovací otázky k nalezení příčin problému                  

DOPORUČENÍ:
  Pořiďte si  pracovní sešit, do kterého si budete psát vaše nápady   
  při práci na sobě, vaše pocity a situace, které jste již zpracovali      
  nebo které se chystáte zpracovat. Po skončení kurzu tak budete    
  mít přehled, jaké problémy jste již odstranili a co ještě chcete         
  zlepšit.

PRÁVNÍ STRÁNKA:                     
používáním postupů v tomto kurzu uvedených zároveň 

   potvrzujete přečtení a souhlas s právní stránkou zde uvedenou.   
    Veškerá zodpovědnost za používání zde uvedených návrhů na

rozpuštění Vašeho stresu a uložených bloků, zdrojů Vašich
problémů je pouze a jen na Vás.
Zároveň berete na vědomí, že můžete svůj stav v průběhu kurzu
bezplatně konzultovat emailem s tvůrcem kurzu Alicí Bláhovou nebo

si objednat placenou službu osobní konzultace či přes skype na www.eft-cb.cz
Zde uvedené postupy jsou jen návrhy a jejich použití je
na vaší zodpovědnosti.

Protože se budeme zabývat emocemi, může při  zde
uvedených postupech jejich vyvolání způsobit
stresovou zátěž. Ta je pro fyzicky i psychicky
zdravého člověka zcela v pořádku, ovšem v některých
případech onemocnění, je jakékoliv rozrušení
nežádoucí.

Přestože nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky
metody EFT, neopomeňte vždy konzultovat vhodnost
použití s kvalifikovaným terapeutem EFT či s vaším
ošetřujícím lékařem před samotnou aplikací metody!
Pakliže se rozhodnete toto upozornění ignorovat,
přebíráte veškerou zodpovědnost za své zdraví a
použití EFT na sebe.

Rozumím a souhlasím, že jsem byl(a) obeznámen(a) o
vhodnosti konzultace s ošetřujícím lékařem či
profesionálním praktikem EFT před samotnou aplikací
metody Emotional Freedom Techniques (EFT).

Rozumím a souhlasím s tím, že veškerá odpovědnost
je za své konání a úroveň zdraví na mne, pokud se
rozhodnu toto doporučení o vhodnosti konzultace před
použitím metody EFT na daný zdravotní či psychický
problém ignorovat.

Přestože metoda EFT velice často pomůže i v
případech kde vše ostatní selhalo, rozhodně není
náhradní léčbou, ale pouze doplňkovou metodou.
Pokud dojde ke zlepšení vašeho zdravotního stavu
následkem použití EFT, vždy předem konzultujte s
lékařem případnou změnu vaší indikace!



JAK PRACOVAT  S  JEDNOTLIVÝMI LEKCEMI?

1. lekce:
Zde naleznete  základní manuál EFT v tištěné formě a zároveň video pro správné
postupování s vyťukáváním.
Součástí této lekce je EFT technika  na dýchání pro uvolnění stresu z oblasti hrudníku,
plic a okolí srdce.

Ostatní lekce:
Součástí každé lekce je 1) psychologická část kurzu pro pochopení souvislostí a
vzniku příčin potíží  a 2) terapeutická část, kde jsou uvedeny EFT techniky pro práci
s konkrétním tématem.

Každá lekce je určena pro týdenní práci na svém problému, kdy se každý
den budete vracet k ťukání na dané téma a pozorovat jak se snižuje hladina
stresu a intenzita problému. Daný EFT skript můžete využít jak na problém

s mluvením, tak i na další související problémy.

OBSAH LEKCÍ:
1. úvod do EFT, technika na dýchání

2. nezvládnu to

3. strach z neúspěchu

4. fyzické projevy stresu

5. sebeobraz - jak vnímám sebe

6. sebesabotáž-rezistence

7. zkušenosti z minulosti a FASTER EFT metoda

8. dávám to nejlepší ze sebe


