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Brad Yates: Átírjuk a szabályokat 
 

 

Kopogtatás 1. Pénz 

 

Gondolj a pénzre. Mennyi pénzt szeretnél? Mennyi pénzed van? Gondolj a bejövő számlákra. Hogyan 

kezeled a pénzt? Gondolj egy olyan eseményre, amely a pénzzel kapcsolatos.  

 

 

Mit érzel a testedben?     ………………………………………………………. 

Hol érzed?  …………………………………………………………………….. 

Mennyire rossz ez az érzés 0-10-ig?  …………………………… 

Milyen gondolatok, hiedelmek, emlékek jutottak eszedbe ezzel kapcsolatban? 

 

 

 

 

 

Mennyi az érték a kopogtatás után, 0 – 10-ig? …………………………………………………… 

 

Vizsgáld meg a testednek azt a részét, ahol korábban érezted. Történt változás? 

 

 

 

 

 

Jutott-e eszedbe valamilyen gondolat, hiedelem, esemény a kopogtatás során? 

 

 

 

 

    
  

      MUNKALAP 
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Kopogtatás 2. Egészség 

 

Gondolj a tested olyan részére, amellyel nem vagy megelégedve. 

 

Mit érzel, ha arra gondolsz, hogy a testem cserbenhagyott. Vagy nem támogat. 

 

 

 

 

 

Milyen erős az érzés 0-10-ig? ……………………………….  

 

Figyeld meg, hogy pontosan mit érzel a testedben? Van-e valamilyen érzés a tested más részében is? 

 

 

 

 

 

A kopogtatás után mit érzel? 

 

 

 

 

 

Milyen erős az érzés 0-10-ig?  …………………………………. 

 

Előjött-e valamilyen gondolat, hiedelem, esemény? 
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Korlátozó hiedelmek elengedése 

 

 

Korlátozó hiedelem Mennyire erősen 

hiszem 

 

Bizonyíték, hogy 

van ez a hiedelem 

Lehetséges előnyök 

 

Lusta vagyok 

 

7 

 

Ritkán csinálok 

valamit végig 

Ha ez nem lenne, 

akkor lehet, hogy 

sikeres lennék…és 

akkor nem lennék 

biztonságban… 

 

Használd a válaszaidat arra, hogy kopogtatási köröket alkoss, például: 

 

KÉZ OLDALA:    

 

Annak ellenére, hogy lusta vagyok, azt választom, hogy szeretem és elfogadom magam 

Annak ellenére, hogy lusta vagyok, azt választom, hogy szeretem és becsülöm magam 

Annak ellenére, hogy lusta vagyok, azt választom, hogy szeretem, becsülöm és elfogadom 

magam 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

azt hiszem, hogy lusta vagyok 

egy csomó bizonyíték van arra, hogy lusta vagyok 

de lehet, hogy csak félek attól, megcsinálja valamit 

ORR ALATT:    mi lehet az, amitől félek 

ÁLL:      azt választom, hogy oldom ezt a félelmet 

KULCSCSONT:   kell, hogy legyen valamilyen képességem, hogy cselekedjek, mert akkor már nem élnék 

KAR ALATT:    azt választom, hogy motiváltnak hiszem magam 

MELL ALATT:    azt választom, hogy nem is vagyok annyira lusta 

FEJTETŐ:     azt választom, lelkes és cselekvésre kész vagyok testben, elmében és lélekben 

 

Vegyél egy nagy levegőt és esetleg igyál egy kis vizet.  
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Támogató hiedelmek bekopogtatása 

 

Kívánt 

hiedelem 

Mennyire erős 

most 

Mi lehet az 

oka, hogy nem 

10-es 

Mi lehet az 

oka, hogy egy 

kicsit mégis 

hiszem 

Lehetséges 

negatív 

következmények 

 

Elég jó vagyok 

 

3 

Azt mondták, 

hogy nem érek 

semmit 

Néhány jó dolgot 

is csináltam az 

életemben 

Ha kilépnék a 

komfortzónámból, 

akkor lehet, hogy 

bántanának 

  Az iskolában 

nem kaptam jó 

jegyeket 

Nem buktam meg Nagyobbak 

lennének az 

elvárások velem 

szemben 

 

Jól kezelem a 

pénzt 

 

3 

Mindig 

adósságba verem 

magam. Mindig 

többet költök, 

mint amennyim 

van 

Elég jól kezelem, 

legalábbis az 

alapvető 

szükségleteimet 

ki tudom elégíteni 

Akkor lehet, hogy 

gazdag lennék, és 

ez rossz lenne, 

mert az emberek 

gyűlölnének 

 

Használd a válaszaidat arra, hogy kopogtatási köröket alkoss, például: 

 

KÉZ OLDALA:    

 

Annak ellenére, hogy kételkedem abban, hogy elég jó vagyok, azt választom, hogy 

szeretem és elfogadom magam 

Annak ellenére, hogy kételkedem, hogy elég jó vagyok, azt választom, hogy szeretem és 

becsülöm magam 

Annak ellenére, hogy kételkedem, hogy elég jó vagyok, azt választom, hogy szeretem, 

becsülöm és elfogadom magam 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

kételkedem, hogy elég jó vagyok 

mert az emberek azt mondták, hogy nem vagyok elég jó 

lehet, hogy félek elhinni, hogy elég jó vagyok 

ORR ALATT:    vajon mitől félhetek? 

ÁLL:      azt választom, hogy elengedem ezt a félelmet 

KULCSCSONT:   kell, hogy valamennyire értékes legyek, mert különben abba hagynám ezt a kopogtatást 

KAR ALATT:    azt választom, hogy tudom, hogy mégis elég jó vagyok 

MELL ALATT:    azt választom, hogy pont elég jó vagyok 

FEJTETŐ:     testeben, elmében és lélekben 

 

Vegyél egy nagy levegőt és esetleg igyál egy kis vizet. 


