Kurz EFT - Matrix Re Imprinting

Limitovaná akce - pouze jarní termíny
se slevou 50 %
CO je to EFT
EFT a malíková hrana

EFT - Emotional Freedom Techniques jsou techniky emoční svobody, při kterých
stimulací některých meridiánových drah dochází k trvalému uvolnění negativních
emocí.
Současně využívá principu NLP - Neuro-Lingvistického Programování.
Základním stimulačním bodem je malíková hrana – doposud náležitě neprozkoumaná
část lidské ruky, skoro zázračná, v níž je uloženo centrum koncentrace.

Sledováním změn během procesu EFT terapie, a to díky EEG přístroji, došlo k poznání,
že mozek pracuje mnohem efektivněji, že dochází k harmonizaci obou mozkových
hemisfér, a mozek se dokáže vyladit na nejvyšší výkon.
Po použití EFT techniky dochází ke snížení stresu i tepové frekvence srdce, a to vede
k celkově zdravějšímu fungovánítěla i duše na všech úrovních.
EFT pomáhá vyřešit nejrůznější, i dlouhotrvajícíproblémy.

Co je Matrix Re Imprintng

Matrix Re Imprintng
Spadá do oblasti energetické psychologie, vychází z principů morfických rezonancí
a kvantové fyziky, kdy jsou v podvědomé mysli otištěny nové obrazy skutečnosti, které
vytvoří interferenční, kvantový a trvalý efekt změny.
Omezující a nepotřebné zážitky minulých zkušeností, hluboce uložené v podvědomé
mysli jako životní přesvědčení, jsou díky této technice „přepsány“ na nové.

Matrix Re Imprintng

Tvůrcem techniky Matrix Re Imprinting je Karl Dawson (Velká Británie), u kterého jsem
osobně studovala.
Byly to nezapomenutelné zážitky, vlastní nesmazatelná zkušenost, jak velmi jednoduše
a efektně, dokonce s humorem, může člověk prožít a vnímat skutečnou změnu, které
není možné dosáhnout jen prostými afirmacemi, většinou samy o sobě nefungujícími.
Poznala jsem hluboce, že nejdůležitější je hluboký stav relaxace.
Karl Dawson v současné době řídí EFT a Matrix Reimprinting Academy (EFTMRA), největší
certifikovanou organizaci na světě s 6 000 praktiky z celého světě.

Za posledních 15 let vyškolil osobně přes 5000 absolventů ve 25 zemích celého světa.
Matrix re imprinting úzce souvisí s technikou EFT a NLP (neuro-lingvistického
programování).

Více podrobností o Karlu Dawsonovi se dočtete zde: https://www.efttrainingcourses.net/

Kurz EFT - Matrix Re Imprinting

Jednodenní setkání, na kterém se naučíte základům této techniky,
a budete ji moci prakticky a ihned využívat ve svém osobním životě.

Naučíte se a poznáte:
•

jak vstupovat do stavu v hladině alfa (pokles mozkových… na … 10 a méně Hz),
což je nejdůležitější, protože bez schopnosti nastavit své tělo i mysl do hladiny alfa
jsou všechny další techniky i metody naprosto zbytečné (ať už se jedná o
kvantovou terapii nebo cokoliv jiného)

•

naučíte se velmi jednoduché a velmi účinné relaxační techniky a spolu s nimi
i základy techniy EFT a Matrix Re Imprintng, což je dobré řemeslo, ale bez stavu
relaxačního nastavení nefunguje.

•

naučíte se vnímat a rozumět své intuici

•

budete moci praktikovat svou zkušenost s druhými lidmi

•

poznáte stav blaženého klidu

•

zažijete působení léčivého světla - Lightsofie (Lightsofie - neboli moudrost světla) –
což je moje osobní technika, kteráse zrodila ze všech mých životních zkušeností,
studia a poznání...)

Lektorka: Mgr. Yvetta Ellerová / Yvell

Provázet vás budu já - Yvetta Ellerová, zkráceně Yvell

Věnuji se terapii EFT více než 10 let, a pedagogicko-psychologické praxi již skoro 40 let.
Stovky klientů a jejich proměna do radosti jsou i mou velkou radostí.
Vím, že nemusíte procházet stejnými zkušenostmi jako já, nebo onemocnět,
abyste až poté byli šťastni. Nemusíte nechat dojít vše až do krajnosti.
Nic nemusíte. Ale můžete ... cokoliv.

Více o mně se dovíte na stránkách: www.yvellerova.cz

Moje studium:
Alternativní: Certifikované studium EFT 1., 2., 3. stupně, Impact koučink (Marta Nosková,
Praha), Matrix re impreinting (Karl Dawson, Velká Británie), Matrix re Birth (Sharon King,
Velká Británie), Morfické Rezonance (Richard Flook, Kanada), studium léčivých technik u
Borise Tichanovského, Ernestíny Velechovské, Clemense Kubyho, Mistr Shambala - 1., 2., 3. a
4. st., a jiné, například: muzikoterapie, arteterapie, eurytmie, reflexní terapie,
aromaterapie, chiromancie…
Vědecké:
Univerzita Palackého Olomouc, 3leté studium waldorfské pedagogiky (ČR, zahraničí);
7semestrální a postgraduální studium Periodizace a synchronicita dějin (Emil Páleš, Škola
Angelologie, Slovensko) a další…

Více o mně

Více o mém vzdělánía studiu

PŘIHLÁŠENÍ

Reference

Reference (ukázka):

•

Yvell, pod Tvým vedením jsem se dokázala uvolnit natolik, abych se cítila dobře
i ve společnosti cizích lidí. A na tomto se-tkání jsem se cítila tak dobře, že jsem
se s důvěrou nechala vést a opravdu viděla ...díky ... D. R.

•

Milá Yvetto, moc Tě zdravíme, ... víkend se nám moc líbil, určitě nám přinesl
hodně pozitivních informací, děkujeme i za zaslané materiály. M.M.

•

Zažil jsem a můžu vřele doporučit. Pokud nemůžete Vy, řekněte známým, kteří by
možná chtěli. Yvetta je vážnědobrá! Mějte se moc hezky". S. D.

Můžete si přečíst i další REFERENCE.
(Reference jsou zveřejňovány vždy se souhlasem autora, ale bez jejich konkrétního jména, neboť se jedná
o klienty, a proto informace nemohou být veřejné.)

Praktické informace

Kdy
Sobota: 25. 5. 2019 (limitovaná akce) – Ostrava, 10:00 - 18:00
Sobota: 1. 6. 2019 (limitovaná akce) – Brno, 10:00 - 18:00
Sobota: 8. 6. 2019 (limitovaná akce) – Ostrava, 10:00 - 18:00
Sobota: 29. 6. 2019 (plná cena) – Ostrav,a 10:00 - 18:00

Můžete si zvolit termín, který vám vyhovuje - napište do Poznámek ve Formuláři datum.

Kde
Ostrava: místo konání bude upřesněno
Brno: místo konání bude upřesněno

Cena
Limitovaná akce: pouze za 890,- Kč
(50% sleva – platí pouze do letního Slunovratu: 21. 6.)

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení

Přihlašujte se prostřednictvím modrého tlačítka, které vás
přesměruje na Formulář.
Počet míst je omezen, vzhledem k individuálnější formě semináře.
Do Poznámek ve Formuláři napište datum, pro které jste se rozhodli.

PŘIHLÁŠENÍ
Těším se na se-tkání, na společné tkaní
dobrých nitek našich osudů.

Buďte šťastni.
Yvell
www.yvellerova.cz

