
EFT kurz 

 „SEBEVĚDOMÝ ŘEČNÍK“

„SEBEVĚDOMÁ ŘEČNICE“

TŘETÍ  LEKCE
&

EFT TERAPIE V PRAXI

Téma:  „Strach z neúspěchu“
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Strach z neúspěchu 
Strach z neúspěchu je podporován nedostatečným sebevědomím, špatnými

zkušenostmi z minulosti a starostmi do budoucna. Je to zároveň strach
z odmítnutí, kritiky ostatních, zesměšnění, strach říci o co mi jde, co nabízím,
protože  bych mohl zažít neúspěch-odmítnutí a tak to radši neřeknu. Když mě
odmítnou, znamená to, že jsem špatný, nehodnotný, nikdo mě nechce, nejsem

zajímavý. Bolest z odmítnutí mi jen potvrdí to, že nejsem úspěšný.

Úspěšní lidé si neúspěch a odmítnutí neberou osobně.
Jejich hodnota zůstává a snaží se najít jinou lepší strategii jak

uspět. Odmítnutí a neúspěch nespojují se svojí hodnotou
nebo ne-schopností.

NEMOHU / NECHCI  PROMLUVIT,  PROTOŽE MÁM STRACH, ŽE:

 Ostatní zjistí, že jsem nepřijatelný/á, nevýrazný/á, neschopný/á, hloupý/á,
méněcenný/á…

 Se stane něco strašného -  když  promluvím, když nepromluvím
 Ztrapním se
 Budou se mi smát
 Neřeknu co ode mne očekávají
 Nebudu vědět jak to říct, co říct
 Pomluví mě
 Zkazím to a neřeknu správně
 Selže mi hlas
 Všechno zapomenu a nebudu vědět co říci
 Ztuhnu a nepromluvím
 Stejně mě nebudou poslouchat, dbát na mě, odmítnou mě

Co vám brání promluvit:
 nepříjemné emoce
 myšlenky a pocity
 negativní zkušenost
 fyzické projevy stresu
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PSYCHOLOGICKÁ ČÁST PROBLÉMŮ S MLUVENÍM

Představte si, jak úspěšný by byl váš život, kdybyste vyčistili Váš strach z
neúspěchu. Ztrácíme tolik příležitostí, kdy se bojíme selhání, protože riziko bolesti
ze selhání převáží riziko ztráty těchto příležitostí. Jestli se bojíte selhání, žijete
menší živost, protože menší znamená menší riziko ... menší riziko znamená
méně šancí na selhání ve své vlastní mysli nebo v očích druhých. Ale jen si
představte, kolik možností by proudilo do vašeho života, pokud by jste se nebáli
trapnosti, selhání, odmítnutí ...

Jak se dostaneme k takovému strachu ze selhání, který mi zabrání ve snaze
o něco nového, promluvit před ostatními, projevit se?

Je to naše dovednost, kterou jsme se časem naučili buď od někoho,      
kdo takto přemýšlel a od něho jsme zkopírovali vzorce chování nebo            

   máme negativní zkušenosti a z nich vytvořený slib 
„nikdy  už nebudu znovu riskovat“.

Zvu vás, abyste si představili život bez tohoto strachu ...
představte si jaké by to bylo žít život s nadšením, jak se těšíme na nové
nápady a nové šance k úspěchu, zvládnout to ... Jaké by to bylo cítit se jako
úspěšný člověk, kterému se daří na co sáhne?

Představte si život a sami sebe, jak zažíváte něco nového, cítíte vzrušující a
optimistické pocity, sebevědomě komunikujete a mluvíte s naprostým
klidem a sebejistotou.

To je ten problém - pokud se bojíte selhání, pak nevystoupíte ze své bezpečné
zóny a nezkusíte něco nového, raději hrajete na jistotu a zůstanete nízko při
zemi. A když už by mohla přijít neuvěřitelná příležitost, tak raději neriskujete
"selhání".

Co znamená selhání a ztrapnění pro vás?

Pokud vyčistíte Váš strach z neúspěchu, budete přítomni ve svém každodenním
životě víc, rádi vyzkoušíte nové věci a o nové nápady se podělíte
s ostatními. Zapojíte se do nových aktivit, které by mohly přinést skvělé výsledky
ve vašem osobním i profesním životě.



4

EFT kurz „Sebevědomý řečník“ © Alice Bláhová-2014   www.eft-cb.cz EFTCentrumCB

Jste ochotni vyzkoušet zrušení tohoto strachu?

(Chápu, že odstranění strachu se zdá být pro někoho příliš riskantní  - a možná
se bojíte, že se nemusí zdařit odstranění strachu ze selhání!)

 Stojí to za to ... představit život bez všech těchto obav a starostí o to, co každá
zkušenost přináší ... to je úleva.

Ztrácíme tolik času a snažíme se chránit. Když se bojíme selhání, chceme
se navždy vyhnout konfliktům, otálíme nebo máme výmluvy,

proč  "nemůžeme" udělat...
Je to tak, že máte pocit, jako kdyby vám chyběly cenné příležitosti - to
proto, že je nevidíte jako cenné a nestojí vám zato s nimi začínat - vidíte jen
jako šance na neúspěch místo abyste je uchopili a rozvinuli.

Strach z neúspěchu má mnoho podob a projevů. Někdy si jej člověk uvědomuje a
ví přesně, že se bojí konkrétního neúspěchu – dopředu očekává, že nastane
nepříjemnost jakmile promluví. Např. řeknu to špatně a bude to trapné, selže mi
při projevu hlas a bude znít škrceně, ostatní si o mě řeknou, že to neumím…

Ale někdy si svůj strach z neúspěchu ani nemusíme uvědomovat.
Jeho projev navenek může vypadat i jako nechuť něco udělat, nechuť něco říci.
Můžete si uvědomovat lehký odpor nebo se vám jednoduše nechce mluvit. Když
je intenzita strachu z neúspěchu větší, pak si vaše mysl najde „logické“
zdůvodnění proč byste mluvit neměli.  Kdybyste si dali chvilku a dovolili si cítit co
je pod vaším odporem právě v momentě, kdy vaše logická mysl vymyslela proč
byste neměli promluvit, zjistili byste, že ve vaší podvědomé mysli jsou uložené
pocity a možná úplně jiné, než jste mysleli…

PŘÍBĚH HONZÍKA: 
Měl před sebou maturitní zkoušku. Učil se na ní, ale měl velkou trému a strach.
Najednou mu přišlo na mysl, že by měl ještě pomoci mamince zrýpat zahradu.
Přece je jaro, maminka nemá takovou sílu aby zrýpala celou zahradu sama a tak
začal rýpat  místo ní. Učení šlo trošku stranou a v racionální mysli Honzíka bylo
důležitější pracovat na zahradě, kde jej nebude nikdo hodnotit a kde nemůže nic
zkazit. On si to ROZUMOVĚ vysvětloval, jako že je třeba udělat potřebnou a
důležitou práci v tu chvíli. Přece pomáhá svojí mamince.
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A jeho rozum takto vyhodnotil situaci a Honzík ji velmi rád přijal jako pravdivou.
Vyhnul se tak vnitřnímu prožívání strachu při učení, že by to nezvládl, že by
zkoušku nakonec mohl neudělat. A když přišel ten den, kdy měl jet na zkoušky,
našel si ještě další podstatný důvod! Nevydělává si peníze a tak nemá na
jízdenku aby mohl jet na zkoušky. Takže na ně ani nejel.

Ano, vím, že to zní trošku  přehnaně.  Ale takto mi popisoval situaci opravdu
jeden člověk v mé terapeutické poradně. Náš rozum se snaží vymyslet logické
varianty proč se vyhnout situaci, kde bychom mohli pocítit bolest z neúspěchu,
riskovat nezdar. A my jim ochotně věříme, protože se tím vyhýbáme  našim
pocitům strachu.
Při hledání výmluv jsme obvykle velmi vynalézaví, věříme, že bude pro nás snazší
obhajovat sami sebe proč jsme to vůbec nezkusili, proč nám okolnosti nepřály a
my jsme to ani nemohli zkusit než abychom obhájili to, proč jsme neuspěli.
Bolest z našeho selhání, z toho, že se cítíme neschopní a nehodnotní v momentě
neúspěchu, je tak velká, že ji nechceme ani riskovat.

Neúspěch je pro nás frustrující  a strach z neúspěchu, ze selhání nás chce
chránit před bolestnou zkušeností. Jenomže nás tím zároveň blokuje a brání

nám v tom abychom se vůbec snažili , říká nám, že je lepší nic nového
nezkoušet, radši nic neříkat.

Takže moje pozvání, v této lekci, je pro vás vymazat strach z neúspěchu a
vychutnat si život, klid a mír, stejně jako vzrušení a dobrodružství ...

Už jsem příliš daleko? Ok, zapomeňte na část o dobrodružství, ale alespoň
zažijte nyní úlevu od chronického strachu a vychutnejte si, že ne vše, co

jste viděl/a, bylo odkázáno k neúspěchu! Mohli byste zůstat tak jak jste, ale nebyl
by to váš život v radosti, hojnosti a naplnění.

Život v chronickém strachu je vyčerpávající a tento strach vám
bere mnohem více energie, stejně jako mnoho  možností a příležitostí pro

hojnosti a štěstí.

Když se rozhodnete jasně, že odstraníte strach z neúspěchu, zároveň jste
udělal/a rozhodnutí, že chcete větší úspěch, že si více věříte. Když chcete větší

úspěch, Vesmír Vás slyší a nabízí Vám více radosti a více příjemných příležitostí.
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Zrušte svůj strach z neúspěchu a
vychutnejte úspěchy,

které začínají proudit do vašeho života!

Nezapomeňte, že vaše myšlenky přesvědčení jsou vytvořené na základě
toho, čemu jste uvěřili ( i když to ani nemusí být skutečné). Na jejich základě

se tvoří emoce a jejich vibrace jsou skutečné.

Vaše pocity a vibrace nesou energii  ... Na vašich vibracích záleží!

Když změníte vibrace, změníte i svůj život.

TERAPEUTICKÁ ČÁST – EFT V PRAXI

„STRACH Z NEÚSPĚCHU“

Zaměřte se nyní na vaše negativní pocity ohledně mluvení ať už cizím jazykem
nebo na veřejnosti nebo s jedním člověkem. Můžete si vybavit konkrétní situaci,
ve které jste již prožili podobné pocity nebo si představte teprve tu, která vás čeká
a vy se již teď bojíte, že sklidíte neúspěch.

Zkrátka si vyberte jednu konkrétní věc, osobu nebo situaci ohledně mluvení,
kde máte strach, že neuspějete nebo kde cítíte, že se vám nechce, že máte
k tomu odpor.

  TIP:
Později tento skript můžete využít nejen na problém s mluvením, ale i na
učení se čehokoliv, začátek nové práce, sportovní výkon apod.
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JDEME DO AKCE:

Podívejte se na svoji situaci, prociťte to nepříjemno z ní. Často před nepříjemnem
lidé utíkají nebo s ním bojují. Tady si teď dovolte toto nepříjemno procítit, protože
čím více si jej dovolíte cítit, tím rychleji zmizí z vás nadobro.

Budete-li cítit, že některé heslo během procesu terapie se vás netýká, že byste si
radši pojmenovali váš pocit jinak, udělejte to. Buďte v tomto svobodní a
pojmenujte svůj vlastní pocit tak, jak jej cítíte právě v té chvíli. Největší efekt se
dostaví právě tehdy, když zacílíme přesně. A nemůžete to udělat špatně. Jediné
co může nastat, když nepojmenujete úplně správně, že pocit nezmizí. A tak se
vrátíte ke skriptu a doťukáte dál, co s vámi rezonuje.

K ťukání na jednotlivé body používejte vždy 2-3 prsty, ťukejte cca 5-7x na jeden
bod – není třeba počítat, prostě chvilku na něj ťukejte než řeknete své heslo. Je
jedno jakou rukou a na kterou stranu ťukáte. Meridiány jsou spolu propojené
oboustranně a jakkoli se trefíte na jakoukoli stranu těla, bude to správně.

VARIANTY PRO EFT TERAPII  A) B) C) – vyzkoušejte všechny a vyberte si tu,
která vám nejvíce vyhovuje nebo je můžete používat střídavě.

VARIANTA A)
PODLE ZÁKLADNÍHO PROCESU EFT – vhodná pro lepší zacílení na jeden
pocit, může současně během této terapie přijít i uvědomění si jakými situacemi je
tento pocit podporován, proč jej žijete, což pomůže dále nejen celkovému
pochopení vašich problémů, ale také lepšímu uvolnění tohoto nežádoucího
pocitu.

Podívejte se na své pocity, myšlenky a přesvědčení, že váš mluvený projev
dopadne špatně.

Dovolte si cítit svůj  „STRACH Z NEÚSPĚCHU“, prociťte jej a dovolte si cítit to
nepříjemno, je to nejrychlejší způsob jak to může teď odejít.

Jak je silný váš strach z neúspěchu, jaké SJS na škále 0-10 cítíte?
10 je maximum nepříjemna, 0 znamená že jste připravení mluvit a žádný
strach vás nebrzdí-mluvení je zábava.
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POLARIZACE - ťukat na karate bod (malíková strana ruky) a současně říkat.

I přestože mám strach, že  neuspěji  i  tak se mám rád/a a přijímám se.

I přestože jsem si skoro jistá/ý, že to dopadne špatně, i tak se můžu přijmout a mít
se rád/a.
I přestože mám strach z neúspěchu a už dopředu se děsím co nejhoršího se mi
může stát, i tak nějaká část ve mně  doufá, že by to mohlo dopadnout dobře.

SEKVENCE EFT:
Buďte zaměřeni na váš strach ve vašem těle, nyní budeme ťukat na EFT body a u
každého bodu vyslovte nahlas „strach z neúspěchu“.

Obočí:                     strach z neúspěchu
Strana oka:             strach z neúspěchu
Pod okem:              strach z neúspěchu
Pod nosem:            strach z neúspěchu
Brada:                     strach z neúspěchu
Klíční kost:              strach z neúspěchu
Pod paží:                strach z neúspěchu
Palec:                     strach z neúspěchu
Ukazováček:          strach z neúspěchu
Prostředník:           strach z neúspěchu
Prsteník:                strach z neúspěchu
Malík:                     strach z neúspěchu
Karate bod:            strach z neúspěchu

Stále buďte zaměřeni na tento pocit v  sobě „strach z neúspěchu“ za současného
provedení GAMUT:

Nepřetržitě ťukejte na bod GAMUT (mezi záprstními kostmi malíku a prsteníku) a
provádějte následující:
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1. zavřete oči
2. otevřete oči
3. pohled vpravo dolů a zpět
4. pohled vlevo dolů a zpět
5. kruh opsat očima na jednu stranu
6. kruh očima na druhou stranu
7. popěvek (na la la la nebo kousek písničky)
8. Počítání 1,2,3,4,5,6,7
9. popěvek

Další kolo ťukání na meridiánové body s prohlášením:

Obočí:                     strach z neúspěchu
Strana oka:             strach z neúspěchu
Pod okem:              strach z neúspěchu
Pod nosem:            strach z neúspěchu
Brada:                     strach z neúspěchu
Klíční kost:              strach z neúspěchu
Pod paží:                strach z neúspěchu
Palec:                     strach z neúspěchu
Ukazováček:          strach z neúspěchu
Prostředník:           strach z neúspěchu
Prsteník:                strach z neúspěchu
Malík:                     strach z neúspěchu
Karate bod:            strach z neúspěchu

Pomalý hluboký nádech a výdech. Je také dobré se napít čisté vody.

Zkontrolujte svou intenzitu SJS, či jak moc je pro vás ještě intenzivní pocit „strach
z neúspěchu“ a jak se změnila energie ve vašem těle, když nyní myslíte na svoji
situaci, kterou jste si na začátku vybrali.

Pokud již pocit „nezvládnu to“ zcela vymizel, gratuluji vám, odstranili jste vaši další
překážku k sebevědomému řečníkovi - sebevědomé řečnici..

Pokud ještě zbývá nějaká intenzita pocitu, ťukejte znovu celé toto kolo s heslem
„zbývající (nebo zbytek)  strachu z neúspěchu“.
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VARIANTA B)       též nahráno audio  MP3

POKROČILEJŠÍ TECHNIKA EFT – zaměřuje se komplexněji na možné projevy i
příčinné souvislosti spojené se „Strachem z neúspěchu“  a přetransformovává
negativní vidění/cítění situace na  pozitivní, posiluje sebedůvěru.
I když v návodu používám méně bodů, změny v pocitech se dějí a strach se čistí.
Návod můžete opakovat kolikrát potřebujete a také věty a hesla si upravte podle
vašich individuálních potřeb.
Podívejte se na své pocity, myšlenky, přesvědčení  a energii v těle, kde se
„strach  z neúspěchu“ projevuje nejvíce. Kde v těle cítíte svůj strach z neúspěchu,
selhání a jak je silný?
Jaké SJS na škále 0-10 cítíte?
10 je maximum nepříjemna, 0 znamená, že jste připravení a věříte, že to
zvládnete, že vše dobře dopadne.

Prociťte své strachy a dovolte si cítit toto nepříjemno, je to nejrychlejší způsob jak
teď může odejít.
1. EFT NASTAVENÍ:

Ťukání na karate bod (je jedno jakou rukou na jakou stranu)

 "I když se obávám, že  selžu, a tak se ani radši nesnažím abych nezažil svůj
neúspěch, i tak se hluboce a kompletně přijímám."
„I přestože je to tak frustrující neuspět  a já se opravdu bojím svého selhání, i tak
se mám rád/a a přijímám se.“
" I když se nechci vůbec ztrapnit a tak ze sebe radši dělám šedou myš aby si mne
nevšimli, i tak si volím sebe si vážit."
„I přestože jsem zklamaná/ý sám/a v sobě a strach z neúspěchu mě drží tak moc
zpátky, i tak uznávám své přednosti a zasloužím si úspěch.“
 "I přesto, že  je to nebezpečné zkoušet nové věci, protože bych mohl /a neuspět,
přijímám, kdo jsem a jak se cítím."

ŤUKÁNÍ NA BODY:
Vrchol hlavy:  Ten příšerný strach mě celou/celého paralyzuje
Obočí:             Nemám žádnou jistotu, že to dopadne dobře
Strana oka:     Chci se za každou cenu vyhnout svému neúspěchu
Pod okem:      Nemám rád/a ten pocit selhání a zklamání
Pod nosem:    Je to trapné a ponižující
Brada:             Ten strach z neúspěchu a všechny jeho příčiny
Klíční kost:      Je to jenom strach a já se mám i tak rád/a
Pod paždí:      Chtěl/a bych aby ten strach odešel
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Vrchol hlavy:   Ten strach v mém těle, co když to neřeknu správně
Obočí:          Než bych prožil/a zklamání a znovu bolest z neúspěchu, radši
                     nebudu riskovat
Strana oka: Už jsem kolikrát něco zkazil/a nebo mě pak pomluvili, je to tak
strašné
Pod okem: Je to tak frustrující, když mě kritizují
Pod nosem: Přiznávám, že mám strach z neúspěchu a jsem v něm uvíznutá/ý
Brada:        Mám ten pocit v sobě a radši si najdu 1000 výmluv než abych
                   riskoval/a neúspěch
Klíční kost: Jsem ochromená/ý strachem
Pod paždí:  Je to tak frustrující a ani nevím, kde začít

Vrchol hlavy:  Je lepší nic neříkat a nic nedělat
Obočí:            Bojím se selhání
Strana oka:    Co když se zase ztrapním
Pod okem:     Nechci riskovat - mohl/a bych selhat
Pod nosem:    Nemohu si dovolit znovu selhat ...
Brada:             Obávám se, že pokud se mi to nepodaří, ztrapním se
Klíční kost:    Jsem tak trapná/ý a neschopná/ý
Pod paždí:     Co když to někdo pozná, jak jsem neschopná/ý

Vrchol hlavy: Ostatní mě budou kritizovat a pomluví mě
Obočí:            Bude to ostuda, radši nebudu mluvit....(doplň podle situace-mluvit,
                      vyjádřit se co cítím, udělat...)
Strana oka:   Radši nebudu nic riskovat
Pod okem:    Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Pod nosem: Cítím se zaseknutá a bojím se selhání
Brada:           Část mě věří, že nemám šanci na úspěch
Klíční kost:  A část mě se chce pohnout vpřed
Pod paždí: Nevím co mám dělat

Vrchol hlavy:   Radši se vyhnu nepříjemnostem
Obočí:         Možná mě chce ten strach chránit, ale i kdyby byl sebe horší a větší,
                     tak mi nepomůže dosáhnout úspěchu
Strana oka: Tenhle strach z neúspěchu mě nutí zaměřovat se na to, v čem selžu
Pod okem:   A vytváří ve mně energie, které vedou k tomu co nechci,
                     tedy k neúspěchu
Pod nosem: Ten strach z neúspěchu ve mně

Brada:          Říká mi, co všechno hrozného se může stát
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Klíční kost:  A já mu to věřím už dopředu, i když se to ještě nestalo
Pod paždí:   Ten strach z neúspěchu

Vrchol hlavy: Nepomáhá mi dojít k mému cíli
Obočí:           A nepomáhá mi ani sebevědomě mluvit
Strana oka:   Upozorňuje mě na to nejhorší a já se už předem vzdávám
Pod okem:    Vytváří ve mně pochybnosti a nejistotu
Pod nosem:   Strhává mě zpátky
Brada:           A já bych si přál/a aby ten strach zmizel
Klíční kost:    Možná bych ho mohl/a nechat odejít jen tak, protože můžu
Pod paždí:   Je možné, že neuspěji tak jak  si přeji, no a co, alespoň to zkusím

Vrchol hlavy: Kdybych měl/a nad svými pocity plnou kontrolu a více si věřil/a,
                      rozhodně bych to zkusila
Obočí:           Část mne má strach a zároveň jiná část si věří
Strana oka:   Cítím, jak jedna část mne posouvá dopředu a
                       láká mě být odvážnější
Pod okem:     Obě části ve mně teď ale spolu nespolupracují a
                       to mi moc nepomáhá
Pod nosem: Kdybych si mohl/a vybrat, asi bych nechtěl/a být tak ustrašená/ý
Brada:          Přál/a bych si aby ostatní ustrašené části ve mně vzdali
                     svůj boj a odpor
Klíční kost: Uvědomuji si, že už to, že jsem se rozhodl/a rozpustit svůj strach
                    znamená, že mám v sobě sílu se  posunout vpřed
Pod paždí: Tato část, která mě posouvá dopředu to myslí se mnou dobře

Vrchol hlavy:  Možná, že nemusím mít strach už dopředu,
                       když nevím jak to dopadne
Obočí:            Možná, že se nemusím  stresovat vůbec
Strana oka:    Co kdybych uspěl/a místo selhání?
Pod okem:    Jsem připraven/a a ochoten/á propustit můj strach z neúspěchu
Pod nosem:   Rozhodl/a jsem se cítit  se inspirován/á,
                      abych mohl/a propustit strach z neúspěchu
Brada:          Mít trochu strach je normální
Klíční kost:   Každý úspěšný člověk řekne, že má také strach,
                     ale zároveň má i odvahu mu čelit
Pod paždí:  Možná bych mohl/a zkusit cítit se odvážná/ý
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Vrchol hlavy: Mám rád/a svou odvahu, je to můj dobrý přítel
Obočí:            Rád/a bych cítil/a  klid a jistotu, že uspěji
Strana oka:    Kdybych si sám/a sebe představil/a, že už jsem úspěšná/ý, řekl/a
bych sám/a sobě  „ zvládl/a jsem to“ , „jsem skvělá“, „mluvení je pro mne zábava“
Pod okem:    Jsem si vědom/a různých možností a výsledků mého mluvení
Pod nosem:  Ale proč se zabývat tím nejhorším?
Brada:        Jsou lepší varianty výsledků a 
                  já si volím zaměřovat se jen na ty nejlepší
Klíční kost: A kdyby to nevyšlo, já bych neuspěl/a, no tak co?
Pod paždí: Naučila bych se něco. Možná způsob, jak to příště nemám dělat.

Vrchol hlavy:   Moje neúspěchy jsou mí učitelé.
Obočí:              A já se z nich mohu učit.
Strana oka:     Oni mne učí vyrůst a zdokonalovat se
Pod okem:      Pomáhají mi měnit to co už mi nepomáhá
Pod nosem:    Takže když se mám něco naučit, moje neúspěchy mě to naučí.
Brada:             Mohu si tedy odpustit a mohu na tom začít stavět.
Klíční kost:      Přijímám své neúspěchy jako své učitele
Pod paždí:      A dělám krok za krokem ke svému lepšímu Já

Vrchol hlavy:   Když mi můj neúspěch ukáže má slabá místa, mohu je posílit
Obočí:             Nemusím se už bát neúspěchu
Strana oka:     A nemusím zůstat stát na místě
Pod okem:     Mohu se posunout kupředu a užívat si svůj nový přístup k mluvení.
Pod nosem:    Jsem v bezpečí a volím si věřit, že to zvládnu s úspěchem
Brada:            Volím si být vděčný/á za příležitosti k učení a růstu
Klíční kost:   A kdybych náhodou neuspěl/a, udělám změny které je třeba udělat
Pod paždí:   Odpustím si a odpustím i ostatním, kteří by hráli negativní roli

Vzpomeňte si, co se vám v životě podařilo, kdy jste zažili pocit, že jste něco
udělali dobře, že jste byli úspěšní. I kdyby to bylo jen něco malého jako
skvělá káva nebo hezky posekaný trávník. Cokoliv, co se vám povedlo.
Prociťte ten pocit uspokojení a úspěchu. Dejte sobě ocenění.

Vrchol hlavy:  Můžu dělat změny tak, abych měl/a lepší život
Obočí:    Abych snáze a lépe vyjadřoval/a své potřeby a to co mám na jazyku
Strana oka:  Už se mi povedlo...(doplň kdy jsi zažil/a úspěch v minulosti)
Pod okem:  Co kdyby se můj úspěch znovu dostavil
Pod nosem: A já se znovu cítil/a takto úspěšně
Brada: To by se musel stát zázrak abych byl/a úspěšný/á a sebevědomý/á
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Klíční kost:  Ale co když se zázraky dějí  a mně se také mohou stát?
Pod paždí: Možná bych mohla uvolnit všechny své strachy  z neúspěchu
                   a dovolit si cítit se úspěšná/ý

Vrchol hlavy: Jsem si vědom/a možnosti, že uspěji a ten strach mi stejně
                      nepomůže abych byla úspěšnější
Obočí:           Strach může zmizet
Strana oka:    Já si volím vidět své dovednosti „mluvit klidně a s důvěrou v sebe,
že to zvládnu“
Pod okem:   Volím si dívat se na svůj záměr a na to, co já skutečně chci
Pod nosem: A to co chci je cítit se úspěšná/ý
Brada:         Má mysl vytváří to na co se zaměřuji, proto si volím začít se
                   zaměřovat na svůj úspěch
Klíční kost:  Strach mě vedl k zaměření na svůj neúspěch
Pod paždí:   Strach mě vedl k vytváření toho, čeho se obávám a co nechci

Vrchol hlavy:  Takže si volím zaměřit se na to co chci
Obočí:             Zaměřuji se na naději, optimizmus, úspěch, radost z mluvení a
                       na to, že mohu být úspěšná/ý
Strana oka:  Volím si zaměřit se na pocity sebejistoty ve mně
Pod okem:   Nemusím být hned odborníkem na mluvený projev
Pod nosem: Ale mohu se cítit uvolněně, klidně a úspěšně říci to, co je třeba
Brada:         Mohu se dokonce zaměřit na úplně nejlepší výsledek mého mluvení
Klíční kost:  Jak by se mi líbilo, kdybych si zároveň mluvení užíval/a jako zábavu?
Pod paždí:  A jaké by to bylo, kdyby to vždy dobře dopadlo?

Vrchol hlavy:   Co kdybych v sobě našla/šel sílu  a schopnosti sebevědomě mluvit
Obočí:             Mám odvahu stát se odvážnější
Strana oka:   Vážím si sebe, že jsem ochotný/á vzdát se svého strachu
Pod okem:    A jsem ochotná/ý otevřít se lepším prožitkům ze svého mluvení
Pod nosem: Jsem vděčný/á za možnost vymazat svůj strach z neúspěchu
Brada:         Začínám se cítit sebevědomější a odvážnější
Klíční kost:  Začínám se cítit v souladu s hojností
Pod pažím:  Začínám důvěřovat ve vedení mého vyššího Já

Vrchol hlavy: Děkuji Životu, že mě inspiruje k uvolnění mého strachu z neúspěchu
Obočí:           Možná byl ten strach větší než skutečná hrozba
Strana oka:   A nyní se začínám těšit na nové příležitosti
Pod okem:   Děkuji svému vyššímu Já, že mne vede k rozpuštění strachu
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Pod nosem: Právě teď nechávám odejít všechen můj strach z neúspěchu            
Brada:         A může zmizet i strach ze selhání, trapnosti a neschopnosti
Klíční kost:  Děkuji Vesmíru za inspiraci k rozpuštění strachu
Pod paždí:  A těším se na skvělé výsledky mého nového jednání

Vrchol hlavy:  zasloužím si vědět a cítit, že mohu dokázat ve svém životě vše,
                          co opravdu chci
Obočí:              volím si plně zaměřit svou pozornost na nové skvělé možnosti
Strana oka:      zaměřuji se nyní více na svou vnitřní sílu
Pod okem:        zaměřuji se nyní více na své schopnosti sebevědomě mluvit
Pod nosem:      zaměřuji  se nyní na víru v sebe
Brada:   jsem vděčná/ý, že jsem oporou sám/a sobě, mohu se na
              sebe spolehnout a mohu si věřit
Klíční kost:      jsem vděčný/á, že nacházím v sobě vše co potřebuji
                        abych se vyjadřovala s lehkostí a sebevědomě
Podpaží:   zasloužím si být plně sám/a sebou a užívat si svůj život

Vrchol hlavy: volím si cítit a věřit celou svou bytostí, že mluvení je pro mne
bezpečné, zábavné a že to s jistotou zvládnu

Hluboký nádech a výdech.  Napijte se čisté vody.
Pokud se vám točí hlava, dýchejte zhluboka, je to následek pozitivní změny a
přílivu ozdravné energie.

Vybavte si tu stejnou situaci jakou jste měli na začátku a všimněte si, jak se vaše
energie v těle a vaše pocity změnily.
Zkuste v sobě najít znovu ten pocit „Strachu z neúspěchu“.

Jsem si jistá, že zde po odťukání tohoto návrhu se vaše myšlenky, emoce a
pocity, že „Strachu z neúspěchu“ buď již vytratily z vaší konkrétní situace nebo se
rapidně změnily k lepšímu.

Jak cítíte svůj strach v těle nyní? Zmírnil se, zmizel úplně, nebo se jen trochu
změnil ? Jaká je nyní vaše SJS, intenzita nepříjemna ?
Pokud ještě něco zůstává, ťukejte znovu celé kolečko a pak znovu, dokud váš
strach úplně nezmizí. Odměnou vám bude úleva a možná, že i to, z čeho jste měli
předtím strach, pro vás nyní bude radostné dobrodružství:-)
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 TIP:
Jestliže se vám vyplavilo více emocí spojených se strachem např. zklamání ze
sebe, zesměšnění od ostatních... pokračujte ve vyťukávání i těchto emocí podle
klasického EFT postupu.

Může se stát, že právě v té situaci, kterou jste si zvolili na začátku již není žádná
pochybnost či pocit „Strach z neúspěchu“, ale najdete ji v jiné situaci.
Použijte tento skript také na tuto další situaci.

Nelekejte se, není třeba vybrat úplně všechny situace ve vašem životě, kdy jste
se takto cítili. Vaše mysl si brzy uvědomí, že děláte změny, a že to myslíte vážně,
a pomůže vám tyto pozitivní změny prolnout i do dalších uložených vzpomínek.

Odťukání „strachu z neúspěchu“ vám pomůže nejen

v přítomnosti, ale  i  do budoucnosti, kdy zažijete zlepšení

ve vztahu k sobě, budete sebe více podporovat, více si věřit

a budete mít více chuti do nových věcí, snáze se vám bude

hovořit, začínat nové projekty a komunikovat se svými

bližními i s úplně cizími lidmi  apod.
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VARIANTA C)
INDIVIDUÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PRO ZNALÉ PROCESU EFT nebo ODVÁŽNÉ

Pokud již máte předchozí zkušenosti s EFT nebo si sami troufáte zkusit EFT
proceduru na vaše konkrétní pocity, či chcete jít ve svém sebepoznání i
sebeléčení hlouběji, zde vám předložím několik myšlenek a sebekoučovacích
otázek, které vám pomohou najít to, co vám brání v sebevědomé mluvě a
vyjadřování. 

KOUČOVACÍ OTÁZKY K NALEZENÍ VAŠICH PŘEKÁŽEK K MLUVENÍ

To, co si odpovíte, je vaším nastavením pro EFT proceduru.

 Vaše odpovědi si napište do pracovního sešitu abyste se
později mohli vrátit k tomu, na čem ještě bude třeba zapracovat
 a také pro pozdější kontrolu vašeho pokroku.

  Podívejte se do svého sešitu za měsíc , za dva, a dejte sobě
 ocenění za to, co všechno jste už ze svých strachů odstranili a
jak se nyní cítíte lépe.

1) Co nejhoršího by se mi mohlo při mluvení stát ?
Pozor, tady vám vaše vědomá mysl možná bude chtít namluvit
„Nevím, asi nic“.

Kdybyste se nechali uchlácholit, že nic, nezískali byste cennou odpověď. Pokud
máte strach z neúspechu, pak vaše podvědomá mysl již ví jasně, co nejhoršího
by se mohlo stát a zároveň vás před tím chce chránit, takže vás nutí chovat se
jakoby se to nejhorší již stalo a nebude vás chtít pustit do „nebezpečné zóny“.
Proto se cítíte nepříjemně, když máte jít do akce a mluvit, říci si o cokoliv. Položte
si otázku a počkejte si na odpověď. Přijde vám jakoby z těla, pocitem,
uvědoměním z hloubky.

Příklad tohoto cvičení:
Co se stane špatného když
a) promluvím
b) nepromluvím
c) v průběhu mluvení

Doplňte vaši variantu toho, co špatného očekáváte že se stane v bodech a, b,c.

Například
Když promluvím, nikdo mě stejně neposlouchá a nebudou mě slyšet ani teď.
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Když mám promluvit, najednou všechno zapomenu a nevím co mám říci.
Když nepromluvím, bude to trapné, ale když promluvím, bude to ještě trapnější.

Zde jsou příklady pro nastavení na polarizaci:
0) I když už dopředu očekávám, že když promluvím, stane se….(doplňte vaši
variantu toho nejhoršího), i tak se mám rád/a a přijímám se.
Doplňte vaše heslo…

1) I když očekávám, že mě stejně nikdo nebude poslouchat, i tak se mám ….
Heslo: nikdo mě nebude poslouchat (nikdo mě neposlouchá)

2) Např. I když už dopředu očekávám, že když promluvím, najednou všechno
zapomenu co jsem chtěla říci a pak už jen budu mlčet, i tak se mám ráda a
přijímám se.

Heslo pro EFT sekvenci je pak: „všechno zapomenu“

3) I když vím, že když nepromluvím,bude to trapné a když promluvím bude to
ještě trapnější, je vlastně jedno jestli mluvím nebo ne. Jsem trapný/á tak jako tak.
A i když jsem trapný/á ať už mluvím nebo ne, i tak se mám rád/a a přijímám se.
Heslo: jsem trapná/ý  (atˇ promluvím nebo ne)

2) A kdyby se stalo to nejhorší čeho se obávám, co by to
pro mě znamenalo?
Toto je již opravdu hloubkový průzkum toho, co vás brzdí. Zde uvedu jen příklad
pro lepší názornost, jak by to mohl prožívat například náš

Honzík:
Co nejhoršího by se mi mohlo stát při mluvení?
Kdybych to řekl, mohl bych se ztrapnit a všichni by se mi smáli.

Co by to pro mne znamenalo, že by se mi smáli?
Cítil bych se opuštěný, odstrčený.

Nastavení EFT v přítomném čase (vaše podvědomí má stále přítomnost a pocity
prožívá tak, jakoby se to dělo právě teď) :

 „I přestože se cítím opuštěný odstrčený, i tak se mám rád…“
Heslo: jsem opuštěný a odstrčený (můžete obojí dohromady nebo jedno po
druhém tak, jak vám to bude lépe fungovat)
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NA ZÁVĚR TŘETÍ LEKCE:

PROŠLI  JSTE  DALŠÍ  VĚTŠÍ  EFT TERAPIÍ  PRO
ODSTRANĚNÍ  ZÁBRAN  A SVÝCH POCITŮ ČI MYŠLENEK

„STRACHŮ Z NEÚSPĚCHU“.

VÝBORNĚ, GRATULUJI VÁM.

ZVLÁDLI  JSTE UZDRAVIT DALŠÍ  ČÁST  VAŠÍ  MYSLI  A POCITY!

Výsledkem bude vaše nové silné,
odvážné a schopné Já.

(opět o kousek a bude to stále lepší a lepší)

MLUVENÍ PRO VÁS MŮŽE BÝT DOBRODRUŽŠTVÍ A HRA.

KAŽDÝ ČLOVĚK PŘIROZENĚ POTŘEBUJE PROJEVIT SÁM SEBE, KÝM JE,
SVOJI TVOŘIVOST, NADÁNÍ, KVALITY.

MLUVENÍ PATŘÍ K JEDNOMU Z TĚCHTO PROJEVŮ.
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PROJEVIT SÁM SEBE POZITIVNÍM ZPŮSOBEM
ZNAMENÁ ZAŽÍT SÁM SEBE V EXTÁZI.

Děkuji, že vám na sobě záleží.

Děkuji, že chcete mluvit, cítit se a vystupovat
sebevědomě.

A děkuji i za vaše zpětné reakce a případné
dotazy k této lekci.

S  ÚCTOU  VAŠE 

Alice Bláhová


