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Fyzické  projevy  
Co vám brání promluvit: 

 nepříjemné emoce 
 myšlenky a pocity 
 negativní zkušenost  
 fyzické projevy stresu 

 

Mnohá r čení, která se lidov ě užívají, hovo ří 
právě o fyzických projevech v t ěle. Určitě 
jste si už n ěkdy n ěco podobného řekli sami 
pro sebe, máte zkušenost s projeveným 
stresem ve vašem t ěle. 

 

Například:  

mám knedlík v krku 

tíží mě to v žaludku 

mám toho plné zuby 

z hlavy mám balón 

jsem ztuhlý/á jako kus d řeva … 
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PSYCHOLOGICKÁ ČÁST PROBLÉMŮ S MLUVENÍM 
 

Jak vznikají a čím jsou ve skute čnosti tyto fyzické projevy? 

UKÁŽEME SI TO KONKRÉTNĚJI NA PŘÍKLADU NEMOCI.  

Vím, že když máte strach někde nebo před někým promluvit, že to ještě 
neznamená, že jste nemocní. Ale tam, kde cítíte nepříjemné projevy v těle, tam je 
pravděpodobně také místo, kam si ukládáte stres nejčastěji, tedy toto  místo je 
oslabené a pokud  zde nejsou potíže nebo nemoc již teď, tak by mohly 
v budoucnu velmi pravděpodobně nastat.  

Ale nebojte se, nechci vás strašit! Naopak. Právě díky tomuto EFT kurzu  
„Sebevědomý řečník-řečnice“ nejen že se zbavíte překážek k mluvení, ale navíc 
ještě rozpustíte stres z těla a tím pro sebe uděláte skvělou prevenci nebo se 
dokonce právě vám uleví od dlouholetých potíží s žaludkem, krkem, hlavou či 
jinými částmi těla, kam jste si poctivě váš stres a strachy ukládal/a. 

 

A jak to tedy vypadá v t ěle? 

Když jsme NEMOCNÍ, tak nejsme MOCní.  Něco nás oslabuje a způsobuje nám 
to chorobné projevy v těle, na orgánech, v pocitech, změnu nálad, v psychice a 
náš fyzický i psychický výkon se snižuje.  

Co nás oslabuje? Co nám způsobuje projevy nemocí a fyzických potíží?  

Dnes je všeobecně známo, že stres je původcem mnoha potíží a nemocí. 
Podívejme se tedy zblízka na to, co je to stres. Jestliže jej zažíváte, pak si 
uvědomujete, že CÍTÍTE nepříjemné pocity a máte myšlenky, které  vám  
způsobují  nepříjemné emoce. Cítíte je v t ěle, prožíváte sv ůj stres ve svých 
orgánech a skrze své orgány. Bu ňky v míst ě, kde cítíte nep říjemno, jsou 
stažené, nedostávají optimální výživu ani se neodvá dí zplodiny, energie 
v nich je blokovaná.  Čím déle stres prožíváte, tím více jste vyčerpaní, oslabení, 
bez síly nebo možnosti situaci řešit.  

Příběh Honzíka: 

„Když jsem šel k maturitní zkoušce, trvalo dlouho než jsem přišel na řadu. Byl 
jsem už tak vynervovaný, že když jsem si konečně šel vytáhnout maturitní otázky, 
podlomily se mi kolena a udělalo se mi mdlo. Sotva jsem dosedl do lavice 
s otázkami, zatmělo se mi před očima a já měl v hlavě úplné prázdno.  Zapomněl 
jsem v tu chvíli úplně všechno, co jsem se naučil.“ 
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Co se Honzíkovi stalo? Byl ve stresu a vystrašený. Ze zkoušející komise, 
z možnosti selhání a neúspěchu, ze svých vlastních pocitů a z fyzických projevů. 
Jeho mozek se přepl do režimu nouze. Vládu převzala ta část mozku, která 
zodpovídá za primární přežití a nastavila fungování těla do režimu zamrznutí. 

Jen pro zajímavost. Celkem ve stavu ohrožení a stresu fungují tyto režimy 3: 

 Bojuj – agresivnější chování – výbušnost, stres, vztek, jdu do konfliktu 
 Uteč – hodně energie v končetinách, třes, průjem, chce se mi odsud zmizet 
 Zmrzni – ztuhni – dělám mrtvého brouka, jsem ve stagnaci, nemohu se 
rozhodnout 

Když převezme vládu tato část mozku zodpovědná za vaše přežití  a vy máte tělo 
nastavené v některém z těchto tří režimů, utlumuje  se zároveň aktivita v té části 
mozku, která přemýšlí, vytváří sociální kontakty. Nejste pak schopni uvažovat „s 
chladnou hlavou“ a mít nadhled nad situací. Nemějte si toto za zlé, je to přirozená 
reakce těla! Vůlí není ovládnutelná, pouze se ji můžete snažit „zvládnout“ 
potlačením, ignorováním nebo vnitřním bojem s tímto stavem. Všechny tyto 
strategie jsou ale destruktivní a každý máme své „osvědčené“strategie. Naštěstí 
EFT s těmito stavy umí pracovat také a je mnohem efektivnější a pozitivnější než 
naše destruktivní strategie. 

Jsem přesvědčená, že podobné pocity, jako náš Honzík, jste již někdy v životě 
prožili i vy.  

Udělejme si  malou ukázku:  

Vzpomeňte si  na jakoukoliv nepříjemnou událost, kdy jste měli sebe prezentovat. 
Když jste chtěli promluvit  a nešlo to nebo to bylo velmi nepříjemné. Je jedno jestli 
je to z dětství nebo z nedávné doby. Na chvilku si tu situaci vybavte a sledujte 
JAK se z té vzpomínky cítíte. Kde v t ěle vnímáte nep říjemno, jak je intenzivní .  
Je to na konkrétním míst ě těla nebo na více místech?   

Všimli jste si, že při té vzpomínce se vám možná stáhlo hrdlo, píchlo vás v břiše, 
cítíte tlak v zádech nebo se vám zatmělo před očima? Je spoustu projevů a 
můžete je vnímat jakkoliv. Vzpomínáte si na rčení ze začátku? Které by platilo pro 
vás? „mám v krku knedlík“, „v hlavě mám prázdno/tmu“, „mám stažené čelisti tak, 
že bych překousl hřebík“, „podlomilo mi to kolena“...   

Co způsobuje, že vzpomínku cítíme právě v tomto místě a ne v jiném?  

Co má vaše vzpomínka a některé ze známých  rčení společného?  

Možná již začínáte tušit souvislosti. Vaše vzpomínky a myšlenky nejsou jen 
vzpomínkou nebo jen myšlenkou!  
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Vaše myšlenka, vzpomínka je zárove ň informa ční a 
energetickou jednotkou. 

Ta situace, na kterou vzpomínáte se neděje teď. Přesto z ní všechno to 
nepříjemno cítíte ve vašem těle, ve vašich orgánech jako kdyby se to dělo právě 
teď. To, co jste prožili, se uložilo ve vaší pam ěti, ve vašem podv ědomí a ve 
vašem t ěle.    

 Vzpomínky, které jste už i zapomněli, mají stále svůj negativní náboj, jsou 
informační a energetickou jednotkou. Stejně jako v počítači, když uložíte program, 
který se pak již automaticky aktivuje a pracuje za vás.  A váš systém ;  mysl 
(vědomá i nevědomá) - mozek – neuronová síť- energetická síť  rozvádí 
informace a negativní energii z uložených emocí  do  těla, do vašich orgán ů 
podle přesných pravidel.  

Váš stres, vaše emoce a vše co jste prožili a  

prožíváte,  se neustále propojuje s vašimi orgány.    

 

Proto rčení i vaše vzpomínky vypovídají o tom, jaké situace si ukládáte do 
konkrétních míst a orgánů v těle. 

Není tedy náhoda, proč onemocní jeden orgán a jiný ne. Má to své přesné 
zákonitosti . Jestliže např. zažijeme něco, co se nám nechce přijmout, nechceme 
to vstřebat, strávit, leží nám to v žaludku, pak budeme mít těžko od žaludku, 
potíže s trávením.  

Pokud vás zajímají hlubší informace ohledně vašeho zdraví a spojitosti se 
stresem, můžete přejít na webovou stránku www.eft-cb.cz  a prostudovat záložku 
„Nová medicína“   

Naštěstí EFT – techniky  emo ční svobody umí tyto stresy a nepříjemné emoce 
z vašich vzpomínek, z vaší mysli i z vašeho t ěla rozpustit.     

Vaše orgány p řestanou dostávat informace o stresu, uvolní se, obn oví se 
správné prokrvení orgán ů a částí t ěla, kde byl stres p ředtím uložen.  

 Váš mozek přejde z režimu nouze do režimu klidu 
 Budete schopni více a lépe přemýšlet 
 Budete uvolnění a mluvit pro vás bude daleko snazší 
 Tělo se uvolní a fyzické projevy stresu zmizí  
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TERAPEUTICKÁ ČÁST – EFT V PRAXI 
 

„FYZICKÉ PROJEVY“ 
 
Každý jste originál. Já zde uvedu pár p říkladů, které jsou nej častější, ale 
mohou být stovky dalších projev ů a některý z nich trápí práv ě vás. Pokud 
zde nepojmenuji práv ě ten váš, m ůžete se nechat vést EFT procedurou 
s námi, jen si vytvo říte své vlastní pojmenování tak, jak to odpovídá va šemu 
vnímání a cít ění. 
 
Možná, že jste si až doteď tolik své pocity jednotlivě neuvědomovali, zvlášť pokud 
nejste zvyklí sebe zkoumat. Možná jste zaregistrovali jen nepříjemno, ale vlastně 
si moc neuvědomujete, kde je a jak se projevuje. Proto zde uvádím přehled 
možných fyzických projevů. Můžete jej využít pro AHA- efekt „tak to by mohlo být 
to, co já cítím“. Neznamená to, že musíte vlastnit vše ze seznamu, možná můžete 
prožívat jen 2-3 fyzické projevy nebo o něco více. 
 
Čím více stresu jste si v těle uložili a čím více negativních emocí v těle 
potlačujete,  tím více fyzických projevů budete mít. O to déle bude třeba pracovat 
na odstranění vašeho stresu a vašich fyzických potíží. 
 

Projevy v t ěle, fyzické reakce - p řehled:  
 
OBLAST HLAVY A KRKU: 

 Červenání 
 Zbělení obličeje 
 Tuhnutí obličeje 
 Stažení hrdla 
 Stažení čelistí 
 Ztuhlé čelisti 
 Knedlík v krku 
 Kámen v krku 
 Srdce v krku 
 Díra v krku 
 Chybí síla v krku 
 Zaseknutí v krku 
 Ztuhlý jazyk 
 Horko / černo / chlad / prázdno  v hlavě 

 
 
HLASOVÉ PROJEVY: 

 Hlas se mi chvěje / přeskakuje 
 Tichý hlas 
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 Slabý hlas 
 Chybí síla v hlase 
 Sevřené hlasivky 
 Hlasivky vynechávají / přeskakují 
 Moc vysoký / pisklavý hlas 

 
 
OBLAST HRUDNÍKU A B ŘICHA: 

 Tíha na prsou 
 Sevření hrudníku 
 Extrémně stažený žaludek 
 Stažení břicha 
 Bušení srdce 
 Nemohu popadnout dech  - doporučuji kombinovat s EFT na dýchání 
 Nemohu dýchat - doporučuji kombinovat s EFT na dýchání z úvodní lekce 

 
OSTATNÍ FYZICKÉ PROJEVY: 

 Chce se mi křičet 
 Chce se mi omdlít 
 Chce se mi utéct 
 Chce se mi na záchod 
 Vše ve mně je sevřené 
 Místo mluvení kuňkám 
 Nejde mi vyslovit slovo 

 
 Brnění nohou / rukou  
 Studené nohy / ruce 
 Zpocené ruce / nohy 

 
 Pocení 
 Horko  
 Zimnice 
 Mdloby 
 Vysoký / nízký tlak 
 Stažení / svírání půlek 
 Průjem / zácpa 

 
DOPORUČENÍ: 
Vytvořte si váš vlastní seznam fyzických projevů stresu z mluvení. Máte-li více 
položek, můžete na nich pracovat průběžně a odškrtávat ty, které máte již 
zťukané a které se již neprojevují.  Uvidíte pak svůj vlastní posun a změnu. 
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JDEME DO AKCE: 
Zaměřte se nyní na vaše negativní projevy v těle ohledně mluvení ať už cizím 
jazykem nebo na veřejnosti či s jedním člověkem. Můžete si vybavit konkrétní 
situaci, ve které jste již prožili podobné pocity nebo si představte teprve tu situaci, 
která vás čeká a vy se již teď bojíte, co zase přijde. 
 
Zkrátka si vyberte jednu konkrétní věc, osobu nebo situaci ohledně mluvení, kde 
máte negativní fyzický pocit-projev. 
  
Podívejte se na TU svoji situaci, prociťte TO nepříjemno z ní. Často před 
nepříjemnem lidé utíkají nebo s ním v sobě bojují. Tady si te ď dovolte toto 
nepříjemno procítit, protože čím více si jej dovolíte cítit, tím rychleji zmizí 
z vás nadobro. 
 
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. 
 
 
MOŽNOSTI PRO EFT TERAPII – U FYZICKÝCH PROJEVŮ STRESU JE 
MNOHEM ÚČINNĚJŠÍ, KDYŽ SE VĚNUJETE KAŽDÉMU PROJEVU ZVLÁŠŤ A 
ZPRACUJETE JEJ PODLE VARIANTY A), ZLVÁŠTĚ JE-LI TENTO VÁŠ 
FYZICKÝ PROJEV INTENZIVNÍ.  
 
VARIANTA A)  
PODLE ZÁKLADNÍHO PROCESU EFT   
Vhodná pro KONKRÉTNÍ zacílení na jeden FYZICKÝ PROJEV. 
 
Může současně během této terapie přijít i uvědomění si jakými situacemi je tento 
pocit podporován, jakými emocemi je podporován, proč jej žijete, což pomůže 
dále nejen celkovému pochopení vašich problémů, ale také lepšímu uvolnění 
tohoto nežádoucího pocitu. Pokud během terapie nedojde k pochopení 
souvislostí, nevadí, prostě ťukejte do vymizení problému.  
 
Podívejte se na své fyzické pocity, jaké rčení by se na ně hodilo nejlépe nebo jste  
našli své příznaky v přehledu fyzických projevů…  
 
Možná máte více nepříjemných pocitů v různých částech těla najednou. Zaměřte 
se pro toto kolo jen na jednu část  vašeho těla, na jeden nepříjemný fyzický 
projev, třeba ten, který vám vadí nejvíce.  
K ostatním se vrátíte později, napište si je do vašich poznámek a pak alespoň 
budete mít také zpětnou kontrolu toho, co už odešlo. 
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Váš konkrétní fyzický projev…. Prociťte jej a pojmenujte jej.  
Dovolte si cítit to nepříjemno, je to nejrychlejší způsob jak to může nyní odejít. 
 
 
Jak je ten pocit silný, jaké SJS na škále 0-10 cítí te? 10 je maximum 
nepříjemna, 0 znamená že jste v t ěle uvoln ění a v pohod ě. 
 
Já zde uvádím příklad pro ťukání na pocit staženého krku, vy si však vytvořte 
vaše vlastní zacílení a pojmenování vašeho problému. Pokud máte stejný 
problém, tedy stažený krk, když máte hovořit, samozřejmě ťukejte dle návodu. 
 
POLARIZACE - ťukat na karate bod (malíková strana ruky) a současně říkat. 
 
I přestože mám stažený krk i  tak se mám rád/a a přijímám se. 
I přestože mám pocit, že mě někdo drží pod krkem a nemůžu ani polknout, i tak 
se můžu přijmout a mít se rád/a. 
I přestože nevím, jak budu moct mluvit, protože mám tak moc stažené hrdlo, že 
asi ani nepromluvím, i tak je možnost, že se uvolním a zvládnu mluvit v pohodě. 
 
SEKVENCE EFT: 
Nyní budeme ťukat na EFT body a u každého bodu vyslovte nahlas svůj fyzický 
projev heslovitě, v našem případě to bude  „ stažený krk“ 

 
 
Obočí:                     stažený krk 
Strana oka:             stažený krk 
Pod okem:              stažený krk 
Pod nosem:            stažený krk 
Brada:                    stažený krk 
Klíční kost:             stažený krk 
Pod paží:                stažený krk 
Palec:                     stažený krk 
Ukazováček:          stažený krk 
Prostředník:           stažený krk 
Prsteník:                stažený krk 
Malík:                     stažený krk 
Karate bod:            stažený krk 
 

 
 
Stále buďte zaměřeni na tento pocit-přesvědčení o  sobě „stažený krk“ za 
současného provedení GAMUT: 
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Nepřetržitě ťukejte na bod GAMUT (mezi záprstními kostmi malíku a prsteníku) 
a provádějte následující: 
 
 
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:                     stažený krk 
Strana oka:             stažený krk 
Pod okem:              stažený krk 
Pod nosem:            stažený krk 
Brada:                     stažený krk 
Klíční kost:              stažený krk 
Pod paží:                stažený krk 
Palec:                     stažený krk 
Ukazováček:          stažený krk 
Prostředník:           stažený krk 
Prsteník:                stažený krk 
Malík:                     stažený krk 
Karate bod:            stažený krk 
 
 
Pomalý hluboký nádech a výdech. Je také dobré se napít čisté vody. 
 
Zkontrolujte svou intenzitu SJS, či jak moc je pro vás ještě pravda „stažený krk“ a 
jak se změnila energie ve vašem krku (nebo vaší části těla, na kterou jste ťukali), 
když nyní myslíte na svoji situaci, kterou jste si na začátku vybrali. 
 
Pokud již pocit „stažený krk“ 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) stažený krk“ 
 



 

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

11 
VARIANTA B) 
 
POKROČILEJŠÍ TECHNIKA EFT  – zaměřuje se komplexněji na možné projevy i 
příčinné souvislosti spojené s pocitem „stažený krk“  i další fyzické nepříjemné 
projevy a přetransformovává negativní vidění/cítění situace na  pozitivní, posiluje 
sebedůvěru. Jedná se o pokročilejší techniku a s tím souvisí i malá změna 
používaných bodů. 
 
 

Budete-li cítit, že n ěkteré heslo b ěhem procesu EFT terapie varianty B) se 
vás netýká, že byste si radši pojmenovali váš pocit  jinak, ud ělejte 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. 
 
 
EFT sekvence – ťukání na jednotlivé body s říkáním nahlas různých hesel. 
Budete-li mít pocit, že ve vás nějaké heslo zarezonovalo a potřebujete se mu 
věnovat více do hloubky, použijte klasický EFT proces.  
 
 
Podívejte se na své pocity-fyzické projevy, a případně myšlenky a přesvědčení, 
které mohou váš fyzický projev podporovat „stažený krk“. Prociťte je a dovolte si 
cítit to nepříjemno, je to nejrychlejší způsob jak to může odejít. 
Jak jsou silné, jaké SJS na škále 0-10 cítíte? 10 j e maximum nep říjemna, 0 
znamená že jste p řipravení a v ěříte, že to zvládnete. 
 
 
 
POLARIZACE – ťukat na karate bod  a říkat nahlas prohlášení  
 
I přesto, že mám takovou trému, že to snad ani neřeknu a  mám stažený krk, 
zasloužím si zůstat v klidu a věřit si. " 
 
I přestože cítím strach a paniku, mám úplně sevřené hrdlo, vážím si a respektuji 
alespoň některé části sebe sama. 
 
I když jsem úplně bezmocný/á z toho jak mám sevřený krk a z toho co mě čeká, 
akceptuji své pocity bez soudů a obviňování a jsem otevřen/á možnosti, že se 
jednoho dne budu cítit uvolněná/ý a sebevědomá/ý. Mluvení může být zábava. 
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Temeno hlavy:   mám takovou trému 
Obočí:                jsem skoro v panice a mé tělo mi to ještě zhoršuje 
Strana oka:        chci to říci správně a působit sebevědomě 
Pod okem:        místo toho jsem sevřená/ý  a v těle cítím nepříjemné projevy 
Pod nosem:      mé tělo si dělá co chce 
Brada:               chci působit uvolněně, ale mé tělo mě neposlouchá 
Klíční kost:        buší mi srdce, že to snad musí být slyšet i venku 
Podpaží:            už cítím jak červenám 
 
Temeno hlavy:   stahuje se mi krk 
Obočí:                podlamují se mi kolena 
Strana oka:        třesou se mi ruce i hlas 
Pod okem:        mám asi v žaludku kámen 
Pod nosem:      a ze všeho nejvíc cítím sevřený krk 
Brada:              někdy mě až dusí ten pocit sevřeného krku 
Klíční kost:       cítím se bezradně, nemohu promluvit a přesto musím 
Podpaží:           místo aby mi tělo pomohlo, tak mi způsobuje problémy 
 
Temeno hlavy:   moje tělo ale za to nemůže, jen ukazuje na můj stres 
Obočí:                mám takovou trému 
Strana oka:        ještě jsem nepromluvil/a a bude nejlepší když ani nepromluvím 
Pod okem:         co kdybych ale ten stres z mluvení rozpustil/a 
Pod nosem:      to bych se pak mohl/a cítit lépe a mluvení zvládnout s lehkostí 
Brada:              někdy mě až dusí ten stres co prožívám z mluvení 
Klíční kost:       cítím se bezradně, nechci promluvit a přesto musím 
Podpaží:           mám tak stažený krk, že mi určitě přeskočí hlas 
 
Temeno hlavy:   mám sevřené celé tělo 
Obočí:                pravda je, že se cítím totálně bezmocně 
Strana oka:        chci to říci správně a působit sebevědomě 
Pod okem:        místo toho jsem sevřená/ý  a nedokážu ani polknout 
Pod nosem:      mám sevřený krk  
Brada:              někdy mě až dusí ten pocit sevřeného krku 
Klíční kost:       cítím se bezradně a mám stres z mluvení i z mého těla 
Podpaží:           všechny ty fyzické nepříjemné projevy v těle 
 
Temeno hlavy:  jsem plná/ý stresu z mluvení a mám stažený krk 
Obočí:               všechny moje strachy, obavy a úzkosti v krku, v těle 
Strana oka:       ten strach, že to neřeknu správně  
Pod okem:         strach se projevit 
Pod nosem:      strach komunikovat 
Brada:               to moje stažení krku 
Klíční kost:        všechen ten stres z mluvení teď může zmizet 
Podpaží:          i to sevření krku  a těla by mohlo zmizet 
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Temeno hlavy:         mám strach a trému 
Obočí:                      možná mě můj krk chce chránit před stresem z mluvení 
Strana oka:               možná mě mé stažení krku jen upozorňuje na můj strach 
Pod okem:                všechny ty moje strachy, stresy a nepříjemno z mluvení 
Pod nosem:              všechny ty pocity v mém krku a v mém těle 
Brada:                       já nejsem expert na mluvení no a co? 
Klíční kost:               neumím vyjádřit co chci a potřebuji, ale mohu se to naučit 
Podpaží:                  a mohu se při mluvení cítit příjemně 
 
Temeno hlavy:        nejsem výmluvná/ý 
Obočí:                     stejně mě nikdo neposlouchá a nikoho nezajímá, co říkám 
Strana oka:             koho by to asi zajímalo, co já řeknu 
Pod okem:              stejně to neřeknu správně a tak nemá cenu se o to snažit 
Pod nosem:            to stažení v mém krku a v mém těle 
Brada:                     jak bych se mohl/a jen uvolnit 
Klíční kost:             počkám až ….(sami si doplňte na co čekáte) v tom budu fakt  
                              dobrá/ý a dostanu odvahu promluvit 
Podpaží:    třeba se něco stane a najednou mi to půjde samo, krk i já se uvolníme  
 
 
 
Temeno hlavy:  vím, že strach, že to neřeknu správně, mě ovládá 
Obočí:               moje situace je velmi složitá  
Strana oka:  ale fakt, že se snažím to zvládnout ukazuje, že mám sílu 
Pod okem:        cítit to stažení v krku je opravdu nepříjemný pocit 
Pod nosem:   i když je to pro mě složité a náročné, akceptuji jak se cítím 
Brada:               ten pocit staženého krku a všechny emoce, které jej podporují 
Klíční kost:        to sevření je opravdu frustrující a mohlo by to skončit 
Podpaží:   vím, že mít strach promluvit je normální lidská reakce 
 
 
Temeno hlavy:    mám stažený krk, no a co? Mám stažené celé tělo, no a co?! 
Obočí:          I když se cítím bez pomoci, roste stále moje síla a já najdu     
                     cestu jak se uvolnit a jak to zvládnout s klidem 
Strana oka:  vím, že je to jen stres v mém krku a v mém těle 
Pod okem:   zaměřovat se ale na ten stres a na ty nepříjemné pocity v krku a 
                     v mém těle  mě  svazuje a omezuje a já se rozhodl/a jít dál 
Pod nosem:  ten stažený krk  mi bere sílu a to nepotřebuji 
Brada:           potřebuji najít novou cestu jak se cítit uvolněná/ý a věřit si 
Klíční kost:    část mě se chce uvolnit a cítit se sebejistě 
Podpaží:        líbilo by se mi mít nad sebou opět kontrolu a věřit si 
 
 
Temeno hlavy:  líbilo by se mi mluvit s uvolněným pocitem i uvolněným krkem 
Obočí:         neovládám svoje hlasivky a mám stažený krk 
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Strana oka:     ale zaměřovat se pouze na negativní projevy v těle mě bude 
                        strhávat dolů ještě víc 
Pod okem:       takže si nyní volím být otevřený/á možnosti nechat odejít 
                        svoji bezmoc, svůj všechen stres i sevření v krku a v těle 
Pod nosem: nechávám odejít všechny své strachy, myšlenky a pocity, které  
                    podporují mé sevření v krku, mé stažení celého těla     
Brada:          vím, že mohu znovu najít svou vnitřní sílu a sebejisté uvolnění 
Klíční kost:  A když vím, že je to postupný proces změny a růstu, 
                      jsem nyní otevřený/á té možnosti, že se budu podporovat 
Podpaží:         zasloužím si být plně sám/a sebou a užívat si své mluvení 
 
 
Temeno hlavy:  zasloužím si vědět a cítit, že mohu dokázat ve svém životě vše, 
                         co opravdu chci 
Obočí:           volím si teď uvolnit své sevření v krku i těla a užívat si mluvení 
Strana oka:   zaměřuji se nyní více na své uvolnění a radost z projevu 
Pod okem:        zaměřuji se nyní více na své schopnosti to zvládnout 
Pod nosem:      zaměřuji  se nyní na víru v sebe a důvěřuji svému tělu 
Brada:              jsem vděčná, že mohu změnit své pocity na pozitivní 
Klíční kost:      jsem vděčná/ý, že nacházím v sobě vše co potřebuji 
                        abych situaci zvládl/a 
Podpaží:    jsem vděčná/ý, že jsem oporou sám/a sobě  
                   a mohu se na sebe spolehnout 
 
Temeno hlavy: volím si cítit se uvolněně, mít uvolněné tělo a věřit celou svou 
bytostí, že to 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. 
 
 
 
KONTROLA ZMĚNY: 
Vybavte si tu stejnou situaci jakou jste měli na začátku a všimněte si, jak se vaše 
energie v těle, vaše pocity změnily.  
Zkuste v sobě najít znovu ten pocit „stažený krk“. Jakou má intenzitu a SJS teď? 
 
Jsem si jistá, že zde po odťukání tohoto návrhu se vaše myšlenky, strachy a 
pocity „stažení krku“ , v těle , případně další fyzické projevy a stresy z vašeho těla 
buď již vytratily z vaší konkrétní situace nebo se rapidně změnily k lepšímu. Pokud 
je ještě ve vás nějaká pochybnost, nepříjemný pocit, zopakujte tento skript tolikrát, 
kolikrát je třeba. 
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VARIANTA C) 
 
INDIVIDUÁLNÍ ZAMĚŘENÍ  A  PRÁCE S METAFOROU  
 
Nyní již máte předchozí zkušenosti s EFT a již víte, jak sami ťukat na vaše pocity. 
Pokud jste to ještě nezkusili, je vhodná příležitost právě teď.  
 
Chci vám ukázat další techniku z EFT metody, která je hravá a velmi účinná právě 
pro uvolnění vašich nepříjemných fyzických projevů. Navíc velmi úzce souvisí 
s lidovými rčeními, která určitě znáte i na vlastním těle a která jsem zmiňovala na 
začátku této lekce. 
  
TECHNIKA  PRÁCE  S  METAFOROU  
 
Co je metafora? Jednoduše by se dalo česky také říci PODOBNOST. Budeme 
hledat podobnost vašeho fyzického projevu s nějakým předmětem, rčením, 
zvířetem apod. 
 
Například: 
mám pocit sevření v krku – co mi ten pocit připomíná, jaký předmět nebo rčení mi 
ten pocit připomíná? Jakou má ten pocit barvu a tvar?  
A očekávejte i nečekané, naše podvědomá mysl má smysl pro humor a dává 
odpovědí skvělé obrazy metafory ☺ 
 
Odpověď: jako když tam mám knedlík 
                 jakoby mě držely něčí ruce pod krkem 
                 jakobych tam měl/a černý mrak 
                 tchýně mi leze krkem 
 

    TAKÉ BY TO MOHLO VYPADAT TAKHLE: 
    Povídá jedna kamarádka druhé: 
  „Ahoj, dnes mě zas bolí hlava, že by mi praskla. To bude počasím.“    
  Ona na to „Taky máš z hlavy balón?“ 

     Odpověď: „Balón ne, spíš jako bych místo hlavy měla velrybu…“ 
 

 
Jednoduše se naci ťte na váš nep říjemný fyzický projev v t ěle a zeptejte se 
sami sebe, co vám ten pocit p řipomíná. 
  
Jakou má barvu a tvar?  
 
Odpověď vám může buď „naskočit“, že prostě víte, čemu je ten pocit podobný 
nebo uvidíte váš předmět ve vaší představivosti nebo budete mít určitý pocit s tím 
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spojený, či vás napadne k vašemu pocitu nějaké rčení. Nerozebírejte to příliš 
rozumově, spíše pocitem nebo odhadem. 
  
Jakákoliv odpov ěď vám p řijde, je správná .  
 
Berte to jako hru, vzpomeňte si na své dětství, kdy jste byli plni fantazie. 
 
Jakmile máte vaši metaforu, je to NASTAVENÍ pro vaš i EFT proceduru. 
 
Například našeho Honzíka, když se ho u zkoušek zeptali a čekali od něj odpověď, 
on mohl mít pocit stažení v krku, který by přirovnal třeba takto:  
 
„m ůj pocit v krku mi p řipomíná, jako bych m ěl něčí ruce pod krkem“ 
 
Polarizace a ťukání na karate bod: 
 
I přestože mám stažený krk a pocit, že mě něčí ruce drží pod krkem, i tak se mám 
rád/a a přijímám se. 
 
I přestože mi můj pocit v krku připadá jakoby mě držely něčí ruce pod krkem, i tak 
se přijímám a mám rád/a i svůj krk. 
 
I přestože mě něčí ruce drží pod krkem, i tak jsem v pořádku a oceňuji sama 
sebe. 
 
HESLO pro ťukání na všechny již známé body v základní EFT proc eduře: 
 
„Ruce pod krkem“ 
 
Udělejte na vaši metaforu celou EFT proceduru včetně Gamutu.  
 
Po prvním kole ťukání zkontrolujte, jak vaše metafora vypadá, jak se změnila. 
Někomu zmizí hned celý pocit a fyzický projev, někomu se změní – zmenší, 
zvětší, zeslábnou barvy, vzdálí se … 
 
Cokoliv zbyde z p ůvodní metafory , pokračujte s tímto zbytkem opět celý EFT 
proces ťukání na body. 
 
Například:  
mé ruce pod krkem se změnily a zbyly tam už jen prsty  a nacházejí se teď před 
krkem, jakoby z něho trčely 
Dál budu provádět celý EFT proces (nyní mohu bez polarizace) už jen s HESLEM  
„prsty p řed krkem“.  
 



 

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

17 
Gamut v tomto kole můžete vynechat, pokud by se však metafora neměnila, pak 
jej do procesu zařaďte.  
 
Jak poznám, že je tato metafora z ťukaná správn ě? 
 

1) pocitem – v místě, kde bylo předtím nepříjemno, je nyní příjemně 
2) obrazem – tmavé barvy jsou světlé a příjemné, není zde již žádný předmět 
3) SJS – vaše subjektivní jednotka stresu v místě, které jste ťukali je na 0 

 
DOČIŠTĚNÍ FYZICKÉHO PROJEVU METAFOROU 
 
Někdy se může stát, že po zmizelém předmětu – metafoře, zde zůstane pocit 
jakoby tam zbyla díra, mlha, energetický otisk.  Jsou to zbytky a stopy po vašem 
negativním pocitu.  
I tyto zbytky ošetřete EFT procedurou. 
 
Například:   
po odťukaných prstech před krkem mi zbylo kolem krku něco, co mi připadá jako 
šála z mlhy . 
 
Použiji již jen ťukání na EFT body s heslem „šála z mlhy“ bez polarizace a bez 
Gamutu.  
 
 

Úplné dočištění všech zbytků je dobře provedená terapie.  
Co odešlo, již se nevrací.     

 
      STRES JE V NAŠEM TĚLE ULOŽENÝ VE VRSTVÁCH A NAŠE                
      PODVĚDOMÍ MÁ TENDENCI UKLÁDAT STRES NA SVÁ OBLÍBENÁ 

  MÍSTA. MŮŽE SE VÁM TEDY STÁT, ŽE JEN CO ODŤUKÁTE VAŠI 
 JEDNU METAFORU, OBJEVÍ SE HNED DALŠÍ NA STEJNÉM NEBO                 

           TIP:    VELMI BLÍZKÉM MÍSTĚ.  
 
Vaše podvědomí vám tím poskytuje další vrstvu, kterou je třeba zpracovat a 
uvolnit. Pokračujte stejným způsobem EFT práce s metaforou  dále pokud máte 
prostor a čas. Pokud potřebujete proces přerušit, nic se neděje, zůstane vám tam 
jen to, co jste tam už stejně měl/a. Napište si do svých poznámek, co se vám 
ukázalo a co si zťukáte příště. 
 
 
 
Možná jste poctivě ukládali své stresy už pěknou řádku let a nyní se konečně 
naskytla možnost jak je uvolnit z vašeho systému, těla a mysli. Buďte na sebe 
laskaví a pokud vám zbývá ještě mnoho metafor a negativních pocitů, máte čas. 
Dejte si pro sebe každý den pár minut a pracujte na svém zlepšení.  
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NA ZÁVĚR ČTVRTÉ LEKCE: 
 
 
PROŠLI  JSTE  DALŠÍ  VĚTŠÍ  EFT TERAPIÍ  PRO ODSTRANĚNÍ  ZÁBRAN  A SVÝCH 
NEGATIVNÍCH  „FYZICKÝCH PROJEVŮ“. ZE SVÉHO TĚLA JSTE UVOLNILI SPOUSTU 
STRESŮ A NEPŘÍJEMNÝCH POCITŮ, JE VÁM MNOHEM PŘÍJEMNĚJI VE VAŠEM TĚLE. 
 
Nejen, že jste dnes odstranil/a další překážky v sebevědomém projevu a mluvení, ale zároveň 
jste odstranil/a i některé stresové příčiny zdravotních potíží.  
 

VÝBORNĚ, GRATULUJI VÁM.  ZVLÁDLI JSTE ČÁSTEČNĚ UZDRAVIT VAŠI 
MYSL,  POCITY  A  TĚLO! 

 

Výsledkem bude vaše nové silné,  
odvážné a schopné Já . 

 
 

 
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. 

PROJEVIT SÁM SEBE POZITIVNÍM ZPŮSOBEM 
ZNAMENÁ ZAŽÍT SÁM SEBE V EXTÁZI. 

 



 

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

19 
 
 

 

 
 

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 


