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Kopogtatási gyakorlat 1. 
 

Vegyél egy nagy levegőt, és tartsd bent, és engedd ki. Miközben kényelmesen lélegzel csukott 

szemmel, gondolj a pénzre és figyeld meg, hogy mit érzel. Mit érzel a testedben és milyen 

egyéb érzéseid vannak? Gondolj mindazokra a dolgokra, amiket a munkalapra írtál. Lélegezz 

és érezd ezeket az érzéseket. Figyeld meg, hogy milyen rossz érzésed támad csak attól, hogy 

a pénzre gondolsz.  

Vegyél egy nagy levegőt, nyisd ki a szemed, ha akarod, és kopogtatjuk a kéz oldalát. 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy nem vagyok teljesen kibékülve a pénzzel 

azt választom, hogy szeretem és elfogadom magam mindenképpen 

Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira kibékülve a pénzzel, mint szeretném, 

azt választom, hogy szeretem és nagyra becsülöm magam mindenképpen 

Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira kibékülve a pénzzel amennyire lehetne 

és néha egyáltalán nem vagyok kibékülve vele és a pénz téma miatt néha nyomorultul 

érzem magam 

és emiatt nagyon nehéz nekem a pénzt kezelni 

és a pénzügyeim ezért olyanok amilyenek 

és annak ellenére, hogy időnként ennyire nem vagyok kibékülve a pénzzel 

azt választom, hogy mélységesen és teljesen 

szeretem, nagyra becsülöm és elfogadom magam 

és lehet, hogy azokat is, akik hozzájárultak ehhez a rossz érzéshez 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

 

Ez a rossz érzés a pénzzel kapcsolatban 

A pénz miatt annyira kényelmetlenül érzem magam 

néha már akkor is, hacsak rágondolok 

ORR ALATT:    nehéz a pénzről beszélni 

ÁLL:      nehéz a pénzt kezelni 

KULCSCSONT:   ezért elkerülöm, hogy foglalkozzam vele 

KAR ALATT:    és ennek következményei vannak 

MELL ALATT:  és ezektől a következményektől mégrosszabbul érzem magam 

 

Brad Yates 

Átírjuk a szabályokat: Hogyan engedd el és hogyan változtasd 

meg azokat a hiedelmeidet, amelyek fogva tartanak. 
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FEJTETŐ:     

  

tényleg rosszul érzem magam ezektől a következményektől 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

szeretném, ha jobban tudnám kezelni a pénzt 

szeretném, ha több pénzem lenne, amit kezelhetek 

de ez annyira rossz érzést okoz nekem 

ORR ALATT:    miért okoz ez annyire rossz érzést nekem? 

ÁLL:      melyek a pénzzel kapcsolatos hiedelmeim? 

KULCSCSONT:   mert vannak olyan emberek 

KAR ALATT:    akiknek nyilvánvalóan sokkal pozitívabb hiedelmei vannak a pénzzel kapcsolatban 

MELL ALATT:    és ők jól érzik maguk sok pénzzel is 

FEJTETŐ:     és ők nagyon jól érzik magukat nagyon sok pénzzel is 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

mi az, ami blokkol a pénzzel kapcsolatban? 

miért érzem azt, hogy a pénz rossz? 

mit mondtak nekem a pénzről? 

ORR ALATT:    és azok az emberek, akik ezeket mondták,  

ÁLL:      valóban pénzügyi szakértők voltak-e? 

KULCSCSONT:   kaptak-e Nóbel díjat a pénzügyi szakértelmükért? 

KAR ALATT:    valószínűleg nem 

MELL ALATT:    nem vagyok kibékülve a pénzzel 

FEJTETŐ:     nem érzem jól magam, ha a pénzre gondolok 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

azért, mert a pénzzel kapcsolatos hiedelmeim 

olyan emberektől származnak, akik szintén nem érzik jól magukat a pénz miatt 

és mindig olyan emberek vesznek körül 

ORR ALATT:    akiknek szintén kényelmetlenséget okoz a pénz 

ÁLL:      és szintén rosszul érzik magukat, ha több pénzük van 

KULCSCSONT:   és ezek a hiedelmeim tőlük származnak 

KAR ALATT:    és ezért azt hiszem, hogy jobb, ha nincs sok pénzem 

MELL ALATT:    mert akkor nem érzem rosszul magam 

FEJTETŐ:     mert akkor maradok a komfortzónámon belül 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

és bár ez nekik nem fog tetszeni 

most oldom a pénzzel kapcsolatos rossz érzéseimet 

és azt választom, hogy új hiedelmeim lesznek a pénzzel kapcsolatban 

ORR ALATT:    mert a pénz egy hasznos eszköz 

ÁLL:      hogy új dolgokat csinálhassak 

KULCSCSONT:   azt választom, hogy új hiedelmeim lesznek a pénzzel kapcsolatban 

KAR ALATT:    tudom kezelni a pénzt 

MELL ALATT:    nem okoz rossz érzést a pénz 

FEJTETŐ:     elég okos vagyok 

SZEMÖLDÖK:    elfogadom ami ezzel jár 

SZEMMELLETT:    megtanulom, hogy hogyan legyek okos a pénzzel 

SZEM ALATT: 

ORR ALATT:  

miközben semmilyen kényelmetlenséget nem okoz 

most oldom ezt a rossz érzést 
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ÁLL: 

KULCSCSONT:   

oldom az összes okot, amelyek miatt ezek a rossz érzések vannak 

amelyek miatt nem tudtam, vagy nem lehetett jól érezni magam a pénzzel 

KAR ALATT:    sejtszinten oldom az összes blokkot 

MELL ALATT:    oldom az összese blokkot az egész múltamból 

FEJTETŐ:     oldom az összes blokkot az egész múltamból 

SZEMÖLDÖK:  

SZEMMELETT: 

SZEM ALATT: 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT: 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

a múltamból oldok minden blokkot 

amikor valamilyen hiedelmet tanultam a pénzről, 

hogy mennyire rossz a pénz 

hogy mennyi sok problémát okoz a pénz 

és mindazt, amit arról elhittem 

hogy egyszerűen alkalmatlan vagyok a pénz kezelésére 

és hogy nem jó, ha pénzem van 

törlöm az összes ilyen régi hiedelmet 

törlöm az összes ilyen régi hiedelmet 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

megengedem magamnak, hogy tudjam 

hogy mindenem megvan ami ahhoz kell, hogy kezelni tudjam a pénzt 

teljesen nyugodt lehetek a pénzzel kapcsolatban 

ORR ALATT:    még akár élvezhetem a pénz kezelését 

ÁLL:      és most törlök minden kétséget ezzel kapcsolatban 

KULCSCSONT:   és még ma megteszek egy csomó olyan dolgot 

KAR ALATT:    ami a múltban kényelmetlenséget okozott 

MELL ALATT:    megtanulom azt, hogy jól érezzem magam a pénzzel 

FEJTETŐ:     megtanulja a testem, az elmém és a lelkem 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és gondolj megint a pénzre, ugyan azokra a képekre, amelyekre korábban 

gondoltál, képzeld el, hogy kezeled a pénzt és vizsgáld meg a testedet. És most mennyire 

kényelmetlen az érzés? Írd fel a munkalapra. Ha esetleg közben eszedbe jutott valami, akkor azt is. 
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Kopogtatási gyakorlat 2. 
 

Vegyél egy nagy levegőt, és tartsd bent, és engedd ki. Miközben kényelmesen lélegzel csukott 

szemmel, gondolj a testedre és arra a testrészre, amivel problémád van. Mit érzel a testedben 

és milyen egyéb érzéseid vannak? Gondolj mindazokra a dolgokra, amiket a munkalapra írtál. 

Lélegezz és érezd ezeket az érzéseket. Figyeld meg, hogy milyen rossz érzésed támad csak 

attól, hogy a testednek arra a részére gondolsz.  

Vegyél egy nagy levegőt, nyisd ki a szemed ha akarod, és kopogtatjuk a kéz oldalát. 

 

 
KÉZ OLDALA:    Annak ellenére, hogy vannak olyan dolgok amiket nem szeretek a testemben, 

azt választom, hogy szeretem és elfogadom magam mindenképpen 

Annak ellenére, hogy vannak dolgok a testemben amelyek nem tesznek boldoggá 

azt választom, hogy szeretem és nagyrabecsülöm magam mindenképpen 

Annak ellenére, hogy vannak dolgok a testemben amelyek elkeserítenek 

néha úgy érzem, hogy a testem elárul engem 

nem tesz meg mindent, amit szeretném, hogy megtegyen 

és néha olyanokat csinál, amiket nem igazán szeretnék 

és ez nagyon frusztráló 

és annak ellenére, hogy el vagyok keseredve a testem miatt 

azt választom, hogy mélységesen és teljesen  

szeretem, becsülöm és elfogadom magam 

és lehet, hogy mindenki mást is, aki ugyanezt gondolja 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

ez az elkeseredés a testem miatt 

ez a düh a testem miatt 

mindazok a dolgok a testemmel kapcsolatban,  

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

amelyek tényleg elkeserítenek 

el vagyok keseredve, hogy hogy néz ki 

el vagyok keseredve, amiatt amit érzek 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

mindazok a dolgok, amelyeket nem szeretek a testemmel kapcsolatban 

vannak dolgok, amiket nem szeretek a testemmel kapcsolatban 

mindazon dolgok, amik miatt úgy érzem, hogy a testem elárul 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

ez a rossz érzés 

ami miatt néha dühös vagyok a testemre 

ami miatt el vagyok keseredve 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

és ami miatt még rosszabbul érzem magam 

azt választom, hogy túllépek ezen 

azt választom, hogy engedélyt adok magamnak,  

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:  

hogy jobban érezzem magam 

de lehet, hogy nem tudok mindent megoldani 

de lehet, hogy nem tudok mindent megoldani a testemmel kapcsolatban 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

lehetnek olyan dolgok, amiket nem lehet megoldani 

de ezek nagy része korlátozó hiedelem 

mert nagyon sok ember testében történtek csodálatos változások 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

nyitott vagyok arra a lehetőségre 

hogy csodálatos változások történhetnek az én testemben is 

de addig is 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

azt választom, hogy csökken a dühöm 

azt választom, hogy csökken a dühöm 

mert eddig nem tudtam elég dühös lenni a testemre 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

ahhoz, hogy jobban érezzem magam 

a dühöt mindenképpen csökkenteni kell 

mert a düh csak ront a helyzeten 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

ha akár egy kis fájdalmat érzek 

azonnal dühös leszek miatta 

de most a fájdalommal és a dühvel egyszerre foglalkozom 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

azt választom, hogy mindkettő annyira csökken, amennyire csak lehetséges 

és nyitott vagyok arra a lehetőségre 

hogy valami változik a testemben 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

lehet, hogy vannak olyan dolgok a testemben 

amelyeket nagyra értékelhetnék 

akkor is, ha vannak kényelmetlen érzéseim 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

mert a testem csodálatos dolgokat tesz értem 

ebben a pillanatban is 

a tüdömbe oxigén áramlik 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

a szívem oxigént küld a testem minden részébe 

és mindenféle csodálatos dolgok történnek 

még akkor is, ha a testem nem mindig azt csinálja, amit szeretnék 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

csodálatos dolgokat tesz értem 

ezért legalább ebben a pillanatban 

engedélyt adok magamnak 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

hogy egy kis csodálatot érezzek a testem iránt 

hogy egy kis szeretetet érezzek a testem iránt 

és miközben megengedem magamnak, hogy jobban szeressem a testemet 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

lehet, hogy jobban gondozhatnám 

és bár néha elkeseredek a testem miatt 

egyre jobban csodálom, és egyre jobban szeretem 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

néha elkeseredem amiatt amit a testem csinál 

de mi lenne, ha néha arra is figyelnék, hogy én mit csinálok a testemmel? 

megfelelően táplálom-e testemet? 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

megfelelő testgyakorlatokat végzek-e? 

mert ez egy kétirányú utca 
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KULCSCSONT:    bizonyos dolgokat megkövetelek a testemtől 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

de nem adom meg neki azt, ami ehhez szükséges 

de nem azért mert rossz vagyok, vagy buta 

és mégsem adom meg azt, amire szüksége van 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

 

SZEM ALATT:    

és azért van, mert van néhány hiedelmem, amelyek megakadályozzák ezt 

és most azt választom, hogy megváltoztatom a gondolataimat néhány dologgal 

kapcsolatban 

mindazokat a hiedelmeimet, amelyek azzal kapcsolatosak 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

hogy nem tudok, vagy nem szabad egészségesebbnek lennem 

vagy nem tudok, vagy nem szabad jobban törődnöm a testemmel 

azt választom, hogy átalakítom ezeket a hiedelmeimet 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

és ahelyett, hogy várnék arra, hogy a testem jobban érezze magát 

és mielőtt jobban érezném magam a testem miatt 

azt választom, 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:    

hogy elkezdem jobban szeretni a testemet most azonnal 

és jobban becsülöm mindazért, amit számomra nyújt 

és elkezdek jobban vigyázni a testemre 

ORR ALATT: 

ÁLL: 

KULCSCSONT:    

és nyitott vagyok arra a lehetőségre,  

hogy ő is jobban vigyáz rám 

és megengedem magamnak, hogy jobban érezzem magam a bőrömben 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

mert megérdemlem 

a testemben, az elmémben és a lelkemben 

mert megérdemlem a testemben, az elmémben és a lelkemben 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és gondolj megint a testedre és arra a testrészedre, ugyan azokra a képekre, 

amelyekre korábban gondoltál. És most mennyire kényelmetlen az érzés? Írd fel a munkalapra. Ha 

esetleg közben eszedbe jutott valami, akkor azt is. 

 


