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1. Nem vagyok elég értékes. 
 

Vegyél egy nagy levegőt, és kopogtatunk a kéz oldalán. 
 

 

 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy ez a fájdalmas esemény megtörtént,  

mélységesen és teljesen szeretem és elfogadom magam. 

 

Annak ellenére, hogy annyira kicsinek és értéktelennek éreztem magam, amikor ez 

történt, 

mélységesen és teljesen elfogadom és szeretem magam. 

 

Annak ellenére, hogy annyira fájdalmas volt és úgy éreztem, nem vagyok elég jó, 

mélységesen és tökéletes elfogadom és szeretem magam, ennek ellenére is. 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

annyira értéktelennek érzem magam 

annyira szégyellem magam, hogy ilyen értéktelennek érzem magam 

ezek a fájdalmas dolgok, amik megtörténtek az életemben 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

megtörténtek újra és újra, és újra 

én vagyok az élő bizonyíték arra, hogy értéktelen vagyok 

KULCSCSONT:   ezért van az, hogy nem tudok előre lépni és állandóan visszatartom magam 

KAR ALATT: 

MELL ALATT:    

nem vagyok elég értékes 

nem érzem értékesnek magam 

FEJTETŐ: mert semmire sem vagyok elég jó 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és folytatjuk a szemöldökön.  

 

 

 

Ester Nicholson 

A függőség, ami a függőség mögött van. 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

más emberek értékesek 

de én nem 

különbözök más emberektől 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

ők nem csinálnak ilyen buta dolgokat, amilyeneket én csináltam 

a családomban senki nem érzi értékesnek magát 

KULCSCSONT:   ezért én sem érdemlem meg, hogy értékesnek érezzem magam 

KAR ALATT: 

MELL ALATT:    

szeretném azt hinni, hogy ez nem igaz 

de mégis úgy érzem, hogy nem vagyok elég értékes 

FEJTETŐ: félek, hogy igazam van, amikor ezt érzem 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és folytatjuk a szemöldöknél. 

 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

lehet, hogy ez az érzés nem más, mint néhány történet az életemből, amelyeket 

elengedhetnék 

nem érzem biztonságosnak azt, hogy többet akarjak 

függő vagyok attól az érzéstől, hogy értéktelennek érezzem magam 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

annyira fárasztó, hogy mindig kicsinek érzem magam 

szeretném megszüntetni ezt a függőségi mintát 

KULCSCSONT:   ezek a függőségi viselkedési minták visszatartanak 

KAR ALATT: 

MELL ALATT:    

és állandóan megismétlem ugyanazokat a viselkedéseket 

lehet, hogy ez csak egy mese, hogy így érzek? 

FEJTETŐ: lehet, hogy ez csak egy történet, amit bemesélek magamnak? 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és folytatjuk a szemöldöknél. 

 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

biztonságos ezt az értéktelenséget érezni a testemben 

biztonságos elengedni ezt az érzést 

lehet, hogy mégis valamennyire értékes vagyok 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

lehet, hogy a hibáim miatt érzem magam értéktelennek 

lehet, hogy nem kell semmi különlegeset csinálni ahhoz, hogy értékesnek érezhessem 

magam 

KULCSCSONT:   lehet, hogy értékes vagyok csak attól, hogy létezem 

KAR ALATT: 

MELL ALATT:    

lehet, hogy pont elég vagyok csak attól, hogy létezem 

nyitott szeretnék lenni erre a gondolatra 

FEJTETŐ: nyitott szeretnék lenni arra,  

hogy elfogadjam a saját értékemet 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és állapítsd meg, hogy most hogyan érzed magad és írd le a munkalapra. 
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2. A legnagyobb félelmem. 
 

Vegyél egy nagy levegőt, és kopogtatás a kéz oldalán. 

 
 

 
KÉZ OLDALA: 
 

Annak ellenére, hogy ezzel a félelemmel élek, mélységesen és teljesen szeretem és 

elfogadom magam. 

 

Annak ellenére, hogy annyira sebezhetőnek éreztem magam a múltban és egyáltalán nem 

voltam biztonságban, 

mélységesen és tökéletesen szeretem és elfogadom magam. 

 

 
 

Annak ellenére, hogy rettenetesen megijesztett, 

mélységesen és tökéletesen szeretem és elfogadom magam. 

 

 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

az a dolog megtörtént velem 

annyira megijesztett 

annyira fenyegetettnek éreztem magam 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

az egész lényem úgy érezte, hogy nem vagyok biztonságban 

rettenetesen félek, hogy ismét megtörténhet 

KULCSCSONT:   úgy érzem, hogy állandóan rossz dolgok történnek velem 

KAR ALATT:    soha nem éreztem biztonságban magam 

MELL ALATT:  

FEJTETŐ: 

rettenetesen féltem 

mindig rettenetesen féltem 

  

Vegyél egy nagy levegőt és folytatjuk a szemöldöknél. 

 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

az az esemény azt bizonyította, hogy senkiben nem bízhatok 

azt hiszem, hogy állandóan védekeznem kell 

azóta soha nem érzem magam biztonságban 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

de mi lenne, ha meg tudnám magam védeni 

de mi van akkor, ha ismét bántanak 

KULCSCSONT:   de mi van akkor, ha ismét bántanak 

KAR ALATT:    nem engedhetem el ezt a félelmet 

MELL ALATT:  

FEJTETŐ: 

nem vagyok biztonságban, ha elengedem ezt a félelmet 

az az esemény tényleg nagyon megijesztett 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt és folytatjuk a szemöldökön. 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

nem hiszem, hogy tényleg el tudom engedni 

mindig is bennem volt ez a félelem 

úgy nőttem fel, hogy félnem kellett 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

arra tanítottak, hogy mindentől félnem kell 

a családom állandóan félt valamitől 

KULCSCSONT:   de mi van, ha mégis el tudom engedni? 

KAR ALATT:    tényleg biztonságban lennék, ha elengedném? 

MELL ALATT:  

FEJTETŐ: 

tényleg biztonságban lennék, ha elengedném? 

nagyon nehéz elhinnem 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt és folytatjuk a szemöldökön. 

 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

el akarom hinni, hogy biztonságban lehetek 

szeretnék megszabadulni ettől a félelemtől 

lehet, hogy ez mégis lehetséges 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

lehet, hogy mégis el tudom engedni, legalább valamennyire 

lehet, hogy még egy kicsit jobban is 

KULCSCSONT:   lehet, hogy tényleg jólérezhetném magam 

KAR ALATT:    el akarom hinni, hogy biztonságban lehetek 

MELL ALATT:  

FEJTETŐ: 

el akarom engedni ezt a félelmet 

el akarom engedni ezt a félelmet 

készen állok arra, hogy elengedjem ezt a félelmet, most 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt és vizsgáld meg a testedet. Mit érzel most és hogyan érzed?  

Írd le a munkalapra. 
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3. Értékes vagyok. 
 

 

A kopogtatást a szemöldökön kezdjük. 

 
 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

annyira értékesnek érzem magam és annyira erősnek érzem magam 

annyira jól érzem magam a bőrömben 

annyira erősnek érzem magam és úgy érzem, hogy szeretnek 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

biztonságban érzem magam 

annyira csodálatos érzés, amit ebben a pillanatban érzek 

KULCSCSONT:   egy csodálatos emberi lény vagyok 

KAR ALATT:    egész vagyok, tökéletes vagyok, és teljes vagyok 

MELL ALATT:  

FEJTETŐ: 

egész vagyok, tökéletes vagyok, és teljes vagyok 

nem kellenek már azok a történetek, amiket eddig mondtam magamról 

  

Vegyél egy nagy levegőt és folytatjuk a szemöldökön. 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

elengedem az összes felesleges és hamis szégyenérzetet 

és abszolút csodálatosnak érzem magam 

elengedek minden érzést az értéktelenségemmel kapcsolatban 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

biztonságban vagyok és biztonságosan belépek a teljességembe, most 

belépek a nagyszerűségembe, most 

KULCSCSONT:   megszabadultam minden függőségemtől, most 

KAR ALATT:    szabad vagyok, teljes vagyok és tökéletes vagyok 

MELL ALATT:  

FEJTETŐ: 

szabad vagyok, értékes vagyok, és teljes vagyok 

biztonságban vagyok, szeretnek és akarnak és értékes vagyok csak attól, hogy létezem 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt és állapítsd meg mit érzel a testedben és mik jutottak eszedbe, majd írd le 

a munkalapra. 

 

 


