MYL
technika Totálnej
zmeny ţivota.
Zmení Tvoj ţivot k lepšiemu na nepoznanie.

Pre všetkých, ktorí cítia, ţe je čas na zmenu.
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POZNÁŠ TEN POCIT KEDY SI MYSLÍŠ, ŢE PRESNE VIEŠ ČO MÁŠ
UROBIŤ?
MÁŠ TO NAČÍTANÉ, VYPOČUTÉ?
BOL SI NA ŠKOLENIACH, PREDNÁŠKACH, KDE TI DALI PRESNÉ NÁVODY
AKO NA TO?
NO A? IDE TO? NEJDE VŠAK?
CÍTIŠ TO, ŢE SA MUSÍŠ NA TO VŠETKO VEĽMI SÚSTREDIŤ?
STOJÍ ŤA TO MNOŢSTVO ENERGIE, POKIAĽ TO CHCEŠ ZAPRACOVAŤ
DO ŢIVOTA A SI Z TOHO UNAVENÝ.

JEDNODUCHO PRESNE VIEŠ ČO MÁŠ ROBIŤ, MÁŠ TIE
INFORMÁCIE A VEDOMOSTI, AVŠAK

©Rasťo Kmeť
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ČO JE TO TECHNIKA TOTÁLNEJ ZMENY /MYL/?

Je to technika, ktorá zabezpečí zmenu Tvojho vnímania sveta.
Zo sveta, v ktorom zaţívaš to, čo nechceš na svet, ktorý je taký ako si
ţeláš Ty. Techniku praktizuje jej šíriteľ Rasťo Kmeť, ktorý jej účinok
začal vnímať v období, keď potreboval jediné – PREŢIŤ.
Práve preto je MYL tak účinná a efektívna. Vychádza z tappingových
metód starých tisíce rokov a kvantového liečenia.
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ČO SA STANE, KEĎ
POUŢIJEŠ TECHNIKU
TOTÁLNEJ ZMENY MYL?
Staneš sa pozorovateľom svojho
ţivota a seba samého.
Začneš chápať úplne iné
súvislosti, vyššie súvislosti.
Ide to automaticky, ide to samo,
nemusíš sa na to vôbec sústrediť.
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AKO TO PREBIEHA?

 analýza počiatočného stavu /kde som/ a určenie si cieľového stavu
/kde chcem byť/
 výkon samotnej techniky

 individuálne len so skúseným terapeutom /Rasťo Kmeť/
 dodrţaná absolútna dôvera a intimita

 príjemné a bezpečné prostredie

KOĽKO TO TRVÁ?

Jedna terapia štandardne trvá 2 hodiny – resp. na základe vzájomnej
dohody.

KOĽKOKRÁT JE POTREBNÉ ABSOLVOVAŤ TECHNIKU?

1-4 x je to individuálne avšak platí pravidlo – okamţite pokiaľ niečo
odstrániš uţ sa to nevráti a nemusíš to riešiť opäť
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ZA AKÝ ČAS POCÍTIM ZMENY?
Väčšina klientov /cca 80%/ pocíti zmenu okamţite a zvyšok cca do 5-7
dní.

AKO JE TO MOŢNÉ?

 zmena nastane v podvedomí
 jednotlivé časti ţivota si začneš uvedomovať v inej časti hlavy
/mozgu/
 uvedomovanie si a myšlienky sú len elektrický impulz

ČO JE VÝSLEDKOM?

Pozeráš sa na svoj ţivot a na seba samého, úplne inak. Jednoduchšie
dosahuješ ciele v celom spektre svojho ţivota, ţiješ v rovnováhe resp.
ľahko sa do nej dostávaš. Ţiješ prítomnosťou, tzv. prítomným
okamihom.
Vieš si stanoviť svoje nové ciele, zámery, vízie a rýchlo si ich plniť. Vieš
si sám definovať veci, oblasti na ktorých chceš pracovať a rozhodnúť sa
ako ich vyriešiš a tým sa opäť posunúť ďalej.
Získaš nevysvetliteľný jemnocit v oblasti emócií a práce s nimi.
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MUSÍM SA NA NIEČO SÚSTREDIŤ?

Nie nemusíš. Ide to automaticky, len si uvedomíš, ups...niečo som urobil
inak, lepšie, povedal som názor, viac ţijem ţivot, mám lepší vzťah,
cvičím, nestresujem sa, som pokojný, netrápim sa atď.

POUŢÍVAJÚ SA TECHNIKY MANIPULÁCIE?

V ţiadnom prípade a nemajú ani aké. Pri technike sa nehovorí, čo máte
či nemáte robiť. Výsledku sa dosahuje odbúravaním a odstránením
Tvojich deštruktívnych vzorcov a presvedčení, ktoré Ti bránia byť tam
kde chceš, preţívať to čo chceš a mať to čo chceš.
JE NA TERAPII NIEČO NEPRÍJEMNÉ?
Je potrebné si uvedomiť, ţe pracuješ s emóciami, presvedčeniami
a stavom, ktorý býva niekedy nepríjemný. Trvá však len pár minút.
Okrem toho, vţdy to je len o tom, čo si uţ preţil, čo vieš o sebe resp. čo
o sebe zistíš. Práve preto je to všetko ľahko zvládnuteľné.

EXISTUJE NIEKTO NA KOHO TO NEFUNGUJE?
Je potrebné, aby bolo dodrţané, ţe klient si chce dať pomôcť, chce
zmenu. Pokiaľ to platí, nemám tú skúsenosť, ţe by technika bola
neúčinná.
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ČO DOSIAHNEM?
 Šťastie
 Zdravie
 Pohodu
 Pokoj
 Väčšie preţívanie ţivota
 Jasné priority
 Naplnenie vzťahov
 Lásku
 Materiálno a peniaze
 Prosperitu
 Schopnosť efektívne pomáhať iným
 Stanovenie si skutočných mojich vízií, cieľov, zámerov
a túţob
 Jednoducho to, čo chcete
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ČOMU SA VYHNEM?
 Smútku
 Bolesti
 Depresii
 Traumám
 Fóbiám
 Strachu
 Nešťastiu
 Chorobám
 Stresu
 Zbytočným rozchodom, rozvodom a nevere
 Ľútosti
 Výčitkám svedomia
 Syndrómu vyhorenia
 Nestabilite, chaosu a nedostatku
 Tomu, čo nechcete
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ČO NA ZÁVER?
Prejdi touto technikou a získaš čas. Čas, ktorý ţiješ sám podľa seba,
podľa toho čo chceš TY. Získavaš roky a roky ţivota, ktorý bude mať
úplne iný výsledok a zmysel, keďţe je skutočne TVOJ.
Uvedom si tieţ ďalší nezanedbateľný fakt, ţe toto čo sa naučíš okamţite
budeš prenášať na svoje deti. Tzn. Tvoje detičky nemusia opakovať
Tvoje chyby...
Koľko stojí rok ţivota človeka? Koľko stojí deň Tvojho ţivota ? Minúta?
Pokiaľ by si si chcel kúpiť ţivot, dal by si za to úplne, úplne všetko, čo
máš. Práve preto si uţívaj túto moţnosť. Či ju vyuţiješ a či nie, je len na
Tebe. Získaš ohromný dar, ktorého dary si budeš uţívať po celý zvyšok
ţivota.
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ING. RASTISLAV KMEŤ
ŠPECIALIZUJEM SA NA OBLASTI:

-

STRES A SYNDRÓM VYHORENIA
DEPRESIE
FÓBIE A STRACH
AKÉKOĽVEK EMÓCIE
DUŠEVNÉ PRÍČINY CHORÔB
ZDRAVIE
NEGATÍVNE PRESVEDČENIA
MOTIVÁCIA
VÍZIE A CIELE
VZŤAHY A LÁSKA
ATĎ.

Po svete mám stovky individuálnych a firemných klientov. Svoje služby
poskytujem bežným ľuďom, malým deťom, rodičom, lekárom, právnikom, ale aj
profesionálnym športovcom a politikom na najvyššej úrovni.
U firemných klientov sa venujem zmene vnímania motivácie u zamestnancov,
pomáham majiteľom firiem hľadať nové výzvy a kľúčové vízie, pôsobím ako
kouč psychohygieny, krízový manažér v oblastiach vzťahy, stres atď.
Robím prednášky, vzdelávam a podporujem ľudí na ich ceste za ich veľkými
víziami.

„ LEN ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ VEĽKÉ VÍZIE, SKUTOČNE
ZMENIA SVET.“
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