
 
4-denní EXTERNSHIP 

ve specializované párové terapii zaměřené na emoce 
Emotionally Focused Therapy (EFT) 

 
	  

Staňte se odborníkem v jednom z vedoucích, empiricky 
podložených přístupů při práci s páry ve světe a pomozte 

svým klientům transformovat jejich partnerský vztah. 
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	  Lektorkami budou:  
Rebecca Jorgensen, PhD, certifikovaná trenérka a supervizorka EFT 
Sarah Ackerman, LMFT, certifikovaná terapeutka EFT

POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE 



 
CO JE EFT? 

 
Emotionally Focused Therapy (EFT) je efektivní krátkodobý a výzkumem podložený 
terapeutický směr zaměřující se na práci s páry, vyvinutý v polovině 80. let doktorkou  

	  	  	  Sue Johnson, zakladatelkou Mezinárodního centra pro poskytování EFT terapie (ICEEFT). 
 
EFT je založeno na nejnovějším výzkumu zabývajícím se emocemi, konceptem 
vztahové vazby (attachmentu) a vztahovými problémy mezi dospělými. Tento 
humanistický a strukturovaný terapeutický směr, který je založen na teorii emocionální 
vazby John Bowlbyho, představuje významný zlom v oblasti párové terapie. V USA je 
nejsilněji empiricky podloženým modelem pro párovou terapii, jež je vyučován na celém 
světě, a tak se stává jedním z vedoucích přístupů při práci s páry. 

	  
	  
	  

Dr. Rebecca Jorgensen 
absolvovala pod  vedením Dr. Sue 
Johnson svůj EFT tréning se zaměřením 
na rozvoj a podporu výcviku nových 
terapeutů. Je certifikovanou EFT 
lektorkou, supervizorkou a terapeutkou. 
 
Becca je zakladatelkou a manažerkou 
Institutu pro výcvik a výzkum v EFT terapii 
(TRI EFT) a členkou Mezinárodního 
výboru a Výboru strategického plánování 
Mezinárodního centra pro poskytování 
EFT terapie. Ve své roli vede zahraniční 
růst EFT výcviku, pomáhá terapeutům 
připravit se na dokončení EFT certifikace, 
podporuje EFT supervizory i rozvíjející se 
terapeuty. 	  
  
Becca je odhodlaná pomáhat rodinám, a 
to právě skrz párovou terapii, při níž roste 
harmonie, bezpečí a pevnost vztahů. Také 
plně podporuje rozvoj terapeutů 
praktikujících EFT - nabízí semináře, 
workshopy a skupinové konzultace online 
a vede Hold Me Tight©  workshopy pro 
terapeuty z celého světy. Nadále pracuje 
s páry, které jako terapeutka podporuje 
zejména v okamžiku, kdy je 
potřebná intenzivní práce.  
Dr. Jorgensen natočila dvě klíčová videa, 
a to EFT: A Complete Treatment a EFT: 
Step by step. 

Více o Becce 



 
CÍLE EXTERNSHIPU 

 

Připravovaný Externship zahrnuje 28 hodin výuky ve čtyřech dnech, a tak se stává 
prvním podrobným výcvikem navrženým tak, aby vám pomohl naučit se základní klinické 
schopnosti potřebné pro práci s páry a umožnil další profesní rozvoj, který vás může 
vést i k plné EFT certifikaci dle výcvikového programu vyvinutého Dr. Sue Johnson. 
Externship obsahuje živou demonstraci, teorii, praktické techniky a jejich nácvik. Výuka 
bude vedena v angličtině s možností překladu a zodpovězení otázek během 
přestávek, výukové materiály budou přeloženy a vytištěny. 

  
Externship je postaven tak, aby vám nabídl: 
• specifické ukazatele pro práci s páry 
• návod pro vedení vztahů k dlouhodobé pozitivní změně 
• pohled na problémy ve vztazích z hlediska emocionálních vazeb 
• rozvíjení vaší schopnosti pracovat s hlubokými emocemi 
• možnost zahájení certifikačního procesu s ICEEFT 
• přístup k rychle rostoucí a uznávané mezinárodní komunitě možnost 

vzdělávání v anglickém jazyce  
	  
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Sarah je certifikovaná EFT psychoterapeutka a supervizorka, která má již více než 
25 let soukromou praxi v Berkeley v Kalifornii. 
Nejdříve ukončila výcvik v psychodynamické psychoterapii v Centru ženských 
terapií v El Cerritu a následně v Ústavu soudobé psychoanalýzy v severní 
Kalifornii. Až později se začala zajímat o terapeutické směry specificky zaměřené 
na práci s emocionálními vazbami, a to zejména o EFT v párové terapii a 
model Diany Foshy s názvem AEDP, který je uplatňován v terapii individuální. 
Sarah poskytuje individuální a párovou terapii dospělým, supervizi studentům EFT 
a podporu při konání externshipů. Dál vede workshopy ukazující základní principy 
EFT a spolupracuje s kolegou Jamie Bachmanem, LCSW při práci se 
skupinami Hold Me Tight©. Vzhledem k tomu, že má akreditaci v oblasti Mind-
Body Medicine, vede i mnoho skupin zaměřených na práci s myslí a tělem.  
Sarah působí ve správní radě Komunity EFT terapeutů severní Kalifornie, v 
minulosti fungovala jako členka představenstva Centra ženských terapií, kde byla 
jednou se spoluzakladatelek série komunitních vzdělávacích aktivit. 
	  
	  

Více o Sarah  



 
REGISTRACE 

 
• pro registraci na Externship zašlete, prosím, email na eftprague@gmail.com  
• obdržíte registrační formulář k vyplnění 
• více na našich EFT stránkach (eliskanu.wixsite.com/website-9)   
• nebo na Facebooku (www.facebook.com/eftprague) 
 

PLATBA 
 

• na základě vyplněného formuláře Vám bude zaslána faktura 
• celková cena čtyřdenního Externshipu je 7 800 Kč 
 

PŘEKLAD DO ČESKÉHO JAZYKA 
 

• externship bude veden v anglickém jazyce 
• video ukázky budou doplněny anglickými nebo českými titulky 
• výukové materiály a živá demonstrace budou přeloženy do češtiny 
• pro vysvětlení nejasností Vám bude během přestávek k dispozici překladatelka 
• dotazy mohou být kladeny v češtině 

 	  

MÍSTO KONÁNÍ 
 

Divadelní sál,  
Opatství Emauzy,  
Vyšehradská 49/320 
128 00 Praha 2 - Nové Město 
https://www.emauzy.cz 

 
ORGANIZÁTOŘI 

 
• Eliška Nuslauerová MSc. a Mgr. Lucia Nováková 
• společnost Tullius, s.r.o. 

 

PROGRAM  
 
• den 1. - jak a proč EFT funguje (teorie, výzkum a klíčové fáze) 
• den 2. - živá demonstrace, EFT intervence, první faze EFT 
• den 3. - demonstrace, druhá faze EFT, dva zásadní postupy 
• den 4. - jak se stát EFT terapeutem, druhá a třetí faze EFT 


