
                                                                                               
 

 

 

FasterEFT umetnost spremembe življenja 

(FasterEFT delavnice) 

 

 
 

Se vam zdi, da se vrtite v začaranem krogu težav? 

Bi radi spustili preteklost in zaživeli v čustveni svobodi? 

Si želite izboljšati odnose z bližnjimi? 

Želite preseči omejujoča prepričanja in izboljšati svojo samopodobo? 

Bi se radi fizično bolje počutili in izboljšali svoje zdravje? 

Ste odvisni od (nezdrave) hrane, se čustveno prenajedate ali se morda neuspešno borite s 

prekomerno telesno težo? 

Želite v svojem življenju ustvariti globoke in trajne spremembe? 

 

FasterEFT je svetovno uveljavljena, izjemno učinkovita metoda za osebno transformacijo, ki 

temelji na spoznanjih nevrolingvističnega programiranja, klasičnega EFT-ja, moderne 

psihologije in nevroznanosti, ter uporablja povezavo uma in telesa za ustvarjanje želenih 

sprememb na čustveni, miselni in telesni ravni. Kreator Robert Gene Smith je metodo razvil 

po več letih raziskovanja in dela s tisočimi ljudi.  

 

Na FasterEFT delavnicah boste spoznali, kako lahko s pomočjo FasterEFT metode spremenite 

svoje podzavestne zapise, kako se osvobodite čustvene in telesne bolečine, kako premagate 

hrepenenje po (nezdravi) hrani in prenajedanje ter zaživite v osebni svobodi. Učinke 

FasterEFT-ja boste izkusili že na sami delavnici, doma pa jih boste še okrepili.  

Spoznajte FasterEFT metodo in prevzemite nadzor nad svojim življenjem! 

 



                                                                                               
 

 

Brezplačno srečanje - predstavitev FasterEFT metode  

(torek, 25. 2., od 17.00 do 18.00) 

 

Na predstavitvi boste spoznali:  

- Kako lahko s pomočjo FasterEFT metode prevzamete kontrolo nad svojim notranjim 

doživljanjem, 

- Kako se znebite konflikta med zavestjo in podzavestjo, ki vas ovira pri napredku,  

- Zakaj se spremembe na podzavestni ravni avtomatično odražajo na našem telesu, 

- Kaj je FasterEFT in kakšne koristi vam uporaba te metode prinaša, 

- Osnovni FasterEFT proces tapkanja, čustvenega osvobojanja in spreminjanja 

spominov. 

 

Ob koncu srečanja boste usposobljeni za samostojno uporabo osnovnega FasterEFT načina 

tapkanja za čustveno osvobajanje in spreminjanje doživljanja preteklih dogodkov.  

Poleg tega bom z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja, ki se bodo porodila tekom 

skupinskega praktičnega izkušanja FasterEFT tapkanja. 

 

 

Začetna delavnica FasterEFT metode čustvene in umske preobrazbe 

(torek, 3. 3., od 17.00 do 19.00) 

 

Na prvi FasterEFT delavnici bomo obravnavali naslednje vsebine: 

- Ključ do uspeha z uporabo osnovnega FasterEFT procesa tapkanja, 

- FasterEFT proces tapkanja za odpravljanje stresa in skrbi, 

- Nadomestno (oddaljeno) tapkanje, 

- Mentalno tapkanje, 

- Moč podzavesti in navad ter spreminjanje negativnih transov v pozitivne, 

- Priklic spominov in sprožilci, 

- FasterEFT proces tapkanja za odpravljanje strahov in fobij. 

 

 

Po zaključku prve delavnice boste usposobljeni za suvereno izvajanje FasterEFT metode ter 
njeno uporabo za različne namene in na različne načine. FasterEFT proces tapkanja boste lahko 
predstavili tudi svojim najbližjim in jim s tem pokazali pot do korenitih življenjskih sprememb. 
 

 

 



                                                                                               
 

 

Nadaljevalna delavnica FasterEFT metode za hitrejše in boljše rezultate 

(torek, 10. 3., od 17.00 do 19.00) 

 

Druga delavnica bo posvečena nadgradnji osnov, pridobljenih na prvi delavnici. Spoznali boste 

tehnike in procese, s pomočjo katerih si lahko pomagate v še večji meri. 

Vsebine: 

- Izrazna tehnika, 

- Vpogled v notranje procese in soočanje z nezavednimi ovirami, 

- Izjemno učinkovit FasterEFT proces Umetnost spremembe, 

- Spreminjanje prepričanj in afirmacijsko FasterEFT tapkanje, 

- Kako učinkovito delati na sebi, 

- Kaj storiti, če se problem vrne. 

 

Z udeležbo na nadaljevalni delavnici boste pridobili dve močni orodji za osebno 
transformacijo, to sta Vpogled v notranje procese in proces Umetnost Spremembe, s pomočjo 
katerih boste začeli prodirati v globine svojega notranjega sveta, kjer se nahajajo pravi vzroki 
za naše raznorazne težave. 

 

 

Delavnica FasterEFT pristop k odpravljanju fizične bolečine 

(torek, 17. 3., od 17.00 do 19.00) 

 

Na tretji delavnici se bomo ukvarjali s povezavo med čustvi, umom in telesom ter 
obravnavali sledeče teme:  

- Zakaj in kako potlačena boleča čustva vodijo v fizično bolečino, 
- Kako lahko določite moč čustvenega faktorja pri vaših fizičnih težavah oz. bolezni, 
- Kako tapkanje učinkuje na telo, 
- Placebo in nocebo efekt – kaj ju v resnici povzroča, 
- Skrivnostna sporočila naših teles, 
- FasterEFT proces tapkanja za odpravljanje fizične bolečine, 
- Napredni FasterEFT pristop k odpravljanju fizične bolečine, 
- FasterEFT smernice za izboljšanje zdravja in fizičnega počutja, 
- Prehladi, imunski sistem in samoizpolnjujoča se prerokba, 
- Dodatne FasterEFT in NLP tehnike za izboljšanje fizičnega počutja in odpravljanje 

fizične bolečine. 

 



                                                                                               
 

 

Spoznali boste torej, kako močno misli in čustva ter (potlačeni) spomini vplivajo na vaše 

zdravje ter kako lahko s pomočjo FasterEFT procesa za odpravljanje fizične bolečine začnete 

obravnavati prave vzroke, ki tičijo za raznoraznimi simptomi. 

Zavedati se moramo, da imajo možgani kontrolo nad fizično bolečino, tudi kadar je vzrok bolečine 
povsem fizične narave. Torej tudi, če ste se fizično poškodovali, občutek bolečine ne bi bil prisoten, 
če ga možgani ne bi procesirali. Tapkanje je orodje, ki nam pomaga usmerjati um, saj preko naše 
percepcije ustvarjamo zaznave v telesu. 

 

Delavnica FasterEFT pristop k odpravljanju odvisnosti od (nezdrave) hrane 

 (torek, 24. 3., od 17.00 do 19.00) 

 

V četrti delavnici se bomo posvetili tematiki odvisnosti od hrane in se ukvarjali z bistvom 
problema, ki se skriva v nezavednih čustvenih povezavah in sprožilcih, ki vodijo v prenajedanje. 
Spoznali boste: 

- Kaj nas vodi v odvisnost od hrane in prenajedanje, 
- Nezavedni programi, ki določajo naš odnos do hrane, 
- FasterEFT proces odpravljanja odvisnosti od hrane, 
- FasterEFT tapkanje za odpravljanje odvisnosti od določene vrste hrane. 
- FasterEFT proces Umetnost spremembe za odpravljanje odvisnosti od hrane, 
- FasterEFT vprašanja za poglobljen pristop k odpravljanju odvisnosti od hrane, 
- Afirmacijsko tapkanje za utrjevanje predhodno ustvarjenih sprememb, 
- FasterEFT proces Kako vzljubiti svoje telo. 

Temeljnega pomena je spuščanje bolečih potlačenih čustev, prepričanj in vzorcev, ki vam 

preprečujejo, da bi živeli zdrav način življenja.  

S FasterEFT metodo obravnavamo sam vzrok težav in ga odpravimo. Želja po zdravem 
prehranjevanju in izguba odvečne teže sta potem naravni, enostavni in avtomatični posledici 
teh sprememb, brez občutka prikrajšanosti in hrepenenja po nezdravi hrani. 
 
 
 

Cena posamezne delavnice je 30 Eur z DDV/osebo. Na delavnice se je potrebno predhodno 
prijaviti na št. 04/277 21 20, 041 499 934 ali na e-naslov tecaji@bc-naklo.si . 
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O izvajalki:  

 

Tanja Sovulj je transformacijska mentorica in FasterEFT izvajalka III. stopnje. 

 

Po zaključenem študiju andragogike se je na Ljudski univerzi Jesenice zaposlila kot svetovalka v 

svetovalnem središču za izobraževanje odraslih. Področja informiranja in svetovanja so bila različna, 

vendar jo je zanimalo predvsem področje zdravega življenja in osebnostne rasti, saj je ob soočanju z 

lastnimi življenjskimi izzivi tudi sama iskala in preizkušala različne pristope za izboljšanje psihofizičnega 

zdravja, med katere sodijo tudi tehnike čustvenega osvobajanja. 

Tako je po štirih letih in pol dela v svetovalnem središču začutila, da je prišel čas za spremembo moje 

karierne poti in po ugodnem spletu okoliščin je imela priložnost udeležiti intenzivnega FasterEFT 

usposabljanja, ki je potekalo v ZDA pod vodstvom kreatorja metode, Roberta Gene Smith-a.  

Sledila so številna potovanja in usposabljanja za FasterEFT praktikante, ki so ji dala veliko več kot le 

potrdila in diplome ter znanje in spretnosti. Odkriti pogovori z udeleženci FasterEFT seminarjev in 

izkušenimi FasterEFT praktikanti so ji preprosto spremenili življenje. Njihove zgodbe in skorajda 

čudežne spremembe, ki so jih doživeli ob pomoči FasterEFT metode, so se je globoko dotaknile. 

Vse bolj se je začela zavedati, da je prav to tisto, kar želi početi v svojem življenju – s pomočjo FasterEFT-

ja in drugih pristopov, metod in tehnik ljudem pomagati do boljšega življenja. 

 

 

 

 

Tanja in Robert Gene Smith 


