
 

Human Harmony – Sághy András 2020   1/5  

 

Kopogtatási gyakorlat 1. 
 

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

szemmel, gondolj arra az emlékre, amiről a munkalapon írtál és mond hangosan a 

következőket:  

Készen állok arra, hogy megszűntessem a gyengeség érzését, 

ami miatt lázadnom kell 

és készen állok arra, hogy a lázadó részem energetikailag csatlakozzon hozzám, hogy 

együtt sikeresek legyünk. 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy erőtlennek érzem magam és úgy érzem, hogy kontrollálnak, 

készen állok arra, hogy elengedjem ezt az érzést. 

 

Annak ellenére, hogy félelmetesnek látszik elengedni ezt az érzést 

készen állok arra, hogy sikeres legyek. 

 

Annak ellenére, hogy érzem ezt a küzdelmet magamban, 

készen állok arra, hogy megszűntessem. 

 

Annak ellenére, hogy állandóan szabotálom magam, amikor a belső lázadó megjelenik, 

készen állok arra, hogy ezt a viselkedést megváltoztassam. 

 

 

SZEMÖLDÖK: 

 

 

 

SZEMMELLETT: 

 

 

 

 

 

erőtlennek érzem magam 

nincs választásom 

meg kell csinálnom ezt, mert azt mondták, hogy csináljam meg 

elengedem a konfliktust és a zavarodottságot amiatt, hogy nem tudom, hogy mit akarok 

lázadnom kell, hogy megszűnjön az erőtlenség érzése 

lázadnom kell, hogy úgy érezzem, szabad vagyok 

lázadnom kell, hogy választási lehetőséget adjak magamnak 

 

 

 

Carol Tuttle 

Semlegesítjük a belső lázadót – véget vetünk a halogatásnak. 
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SZEM ALATT:  

 

   

ha nem lázadok, akkor gyenge vagyok 

akkor érzem a konfliktust, a szétszakadást, a frusztráltságot 

miért nem tudom megszűntetni az önszabotázst? 

ORR ALATT:  

 

   

ha arra gondolok, hogy szabotálom magam, 

mit érzek? 

ha arra gondolok, hogy mindig a lázadó énem győz, 

mit érzek? 

ÁLL:      ha szabotálom magam, gyengének érzem magam és ez ismét egy kudarc 

ha lázadok, akkor azonnal érzem a szabadságot 

de ez nem tart sokáig 

ez fárasztó 

ez kimerít 

készen állok, hogy elengedjem ezt a viselkedést 

KULCSCSONT:   elengedem mindazokat az eseményeket, amikor azt kellett csinálnom, amit a szüleim 

akartak és nem volt semmilyen más választásom 

elengedem mindazokat az eseményeket, amikor az csináltam, amit a fölöttem álló 

emberek akartak és nem adtak semmilyen választási lehetőséget 

elengedek mindenkit, akinek hatalma van fölöttem 

KAR ALATT:    elengedem az összes olyan alkalmat, amikor erőtlennek éreztem magam 

gyermekkoromban és tinédzserkoromban 

MELL ALATT:  elengedem az összes olyan rendszert, amelynek megengedtem, hogy hatalma legyen 

felettem 

megengedem magamnak, hogy haragot és sértettséget érezzek az összes ilyen esemény 

miatt 

FEJTETŐ:     

 

kikopogtatom a haragot, a sértettséget, a bosszúságot és a fáradtságot 

és az összes olyan érzést, amelyet az erőtlen viselkedés miatt érzek, 

és amelyek miatt fellázadtam, 

és amelyek miatt újra és újra szabotáltam magam 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és vizsgáld meg a testedben, hogy mit érzel, milyen erősen és írd le a 

munkalapra.  
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Kopogtatási gyakorlat 2. 
 

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

gondolj arra, amit a munkafüzetbe írtál és kezdjük kopogtatást. 

 

 
KÉZ OLDALA:    Annak ellenére, hogy állandóan szabotálom magam azzal, hogy halogatok, 

mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. 

 

Annak ellenére, hogy félek a kudarctól 

mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. 

  

Annak ellenére, hogy biztonságosabb, ha a dolgok ugyanúgy maradnak, 

most mégis azt választom, hogy elengedem ezt a viselkedési mintát 

 

SZEMÖLDÖK: 

 

SZEMMELLETT: 

 

SZEM ALATT:  

   

félek a kudarctól 

halogatok, hogy megakadályozzam a kudarcot 

félek, hogy bántani fognak, 

ha nem leszek teljesen tökéletes 

ha nem lesz tökéletes, miért fogjak hozzá? 

félek, hogy bajba kerülök ismét, mert nem lesz tökéletes 

ORR ALATT: 

 

ÁLL: 

 

KULCSCSONT: 

az a biztonságos, ha mindent ugyanúgy csinálok, mint eddig 

kikopogtatom az összes halogatást, mert most ezt választottam 

még mindig a régi hazugságokat hiszem el, amelyek szabotálják a sikereimet 

ilyen hazugság, hogy ha szokatlan dolgot csinálok, az nem lesz tartós 

ilyen hazugság, hogy küzdeni kell a továbblépéshez 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

 

FEJTETŐ:    

ilyen hazugság, hogy soha ne számíts a legjobbra, 

hogy nekem soha semmi sem sikerülhet 

ha nincs fájdalom, akkor nincs siker 

és most azt választom, hogy az összes hazugságot elengedem (3x) 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és állapítsd meg, hogy mit érzel, milyen erősen és írd fel a munkalapra. 
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Kopogtatási gyakorlat 3. 
 

 

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

gondolj arra, amit a munkafüzetbe írtál és kezdjük kopogtatást. 

 

 
KÉZ OLDALA:    Annak ellenére, hogy halogatok, mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. 

 

Annak ellenére, hogy ezt már többször csináltam mint ameddig el tudok számolni, 

mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. 

  

Annak ellenére, hogy valószínűleg legközelebb is ezt fogom csinálni, mélységesen 

szeretem és teljesen elfogadom magam. 

 

 

SZEMÖLDÖK: 

 

 

SZEMMELLETT: 

 

SZEM ALATT:  

   

halogatni a dolgokat 

túlságosan könnyű, mert már sokszor csináltam 

függővé váltam a stressztől 

érzenem kell a nyomást, hogy tovább lépjek 

éreznem kell, hogy elérkezett az utolsó pillanat, hogy motivációt érezzek 

kikopogtatom az összes olyan alkalmat, amikor ezt csináltam 

nem érzeném normálisnak, ha a dolgokat időben elkezdeném 

ORR ALATT: 

 

 

 

ÁLL: 

 

KULCSCSONT: 

ha kihasználnám az időmet és hamarabb végeznék és nem az utolsó pillanatban, 

mi az izgalom abban? 

túl hamar lenne kész 

ez már túl sokszor nem sikerült 

lehet, hogy akkor észrevenném, hogy mennyi embert stresszelek a halogatásommal 

lehet, hogy számomra az az egészséges választás, hogy halogatok 

de ezért túl nagy árat fizetek 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

 

FEJTETŐ:    

sok lehetőséget elveszítek és előbb - utóbb kiégek 

a sok stressz aláássa az egészségemet 

ideje, hogy megváltoztassam ezt a viselkedést 

most készen állok a változásra (3x) 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és állapítsd meg, hogy mit érzel, milyen erősen és írd fel a munkalapra. 
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Kopogtatási gyakorlat 4. 
 

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

gondolj arra, amit a munkafüzetbe írtál és kezdjük kopogtatást. 
 

 

KÉZ OLDALA:    Megbocsátom magamnak az összes olyan alkalmat, amikor szabotáltam magam. 

Megbocsátom magamnak, hogy annyi felesleges stresszt és problémát okoztam 

magamnak. 

Megbocsátom magamnak, hogy annyi stresszt és problémát okoztam másoknak. 

  
SZEMÖLDÖK: 

 

SZEMMELLETT: 

 

SZEM ALATT:  

   

készen állok arra, hogy sikeres legyek 

megkérem a belső lázadót, hogy segítsen a döntéseimben 

erős vagyok 

az erőmet arra használom, hogy megcsináljam, amit akarok 

sikereket érek el ezzel a belső erővel 

van választási lehetőségem 

ORR ALATT: 

 

ÁLL: 

 

KULCSCSONT: 

van választási lehetőségem, és azt választom, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat 

én irányítom a saját sorsomat 

én alkotom meg a saját valóságomat 

minden részem együttműködik ebben a döntésben 

új, egészséges viselkedést alkotok, amelyek az egészséges döntéseimet támogatják 

egyre sikeresebb vagyok 

KAR ALATT: 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:    

hálás vagyok ezért a belső erőért 

észreveszem, hogy milyen erős vagyok és újra meg újra ezt választom 

szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok 

erős vagyok 

 
SZEMÖLDÖK: 

 

SZEMMELLETT: 

 

SZEM ALATT:  

   

időben hozzá kezdek és ez a normális 

és ez pont elég jó 

a siker az új norma 

és jó érzés sikeresnek lenni 

mások is elismerik az eredményeimet 

könnyen haladok előre 

ORR ALATT: 

 

ÁLL: 

 

KULCSCSONT: 

elvárom a sikert magamtól 

könnyű előre haladni 

a dolgok mindig sikerülnek nekem 

számíthatok a legjobbra 

jól érzem magam a sikerrel 

tudom, hogy milyen érzés sikeresnek lenni 

KAR ALATT: 

 

MELL ALATT: 

FEJTETŐ:  

 

   

jól érzem magam a sikerrel 

tudom, hogy milyen érzés sikeresnek lenni 

tudom, hogy milyen érzés sikeresnek lenni 

jó érzés sikeresnek lenni 

mostantól állandóan ezt érzem 

Vegyél egy nagy levegőt! 


