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Kopogtatási gyakorlat 1. – Harag 
 

Ennél a kopogtatásnál két kézzel kopogtatunk. Az orr alatti pontot és az állat egyszerre 

kopogtatjuk. A mell alatti pont helyett a csuklónkat ütögetjük össze. 
 

 

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

szemmel, gondolj a haragodra. 

 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy itt van ez a rengeteg harag 

a harag, amit az egész testemben érzek 

a harag, amit minden izmomban érzek 

a harag, amitől görcsbe rándulok 

tudom, hogy valami más is van itt 

és bármi is az oka,  

logikus, vagy nem 

tudatos vagy nem 

van egy olyan részem,  

ami nem akarja elengedni 

és én mégis  

szeretni akarom magam mindenképpen 

 

 

Rázd le a kezeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iyanla Vanzant 

Harag és megbocsátás 
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KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy tele vagyok haraggal 

a harag, ami stresszel és nem hagy békén 

a harag, amitől nem tudok aludni 

tudom, hogy van valami a harag alatt 

és szeretném kitalálni, hogy mi az 

és el akarom engedni 

de van egy részem 

amely hozzászokott ehhez a haraghoz 

amely fenntartja ezt a haragot 

mert ha haragos vagyok 

érzem, hogy én irányítok 

de el akarom engedni ezt a haragot 

és mindazt, ami alatta van 

és ez az, amiért igazán szeretem és elfogadom magam 

 

És most rázd le a kezeidet 

 
 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

 

harag 

harag 

az összes harag, ami bennem van 

ORR ALATT és ÁLL:    harag és minden, ami alatta van 

KULCSCSONT:   dühös vagyok 

KAR ALATT:    rettenetesen haragos vagyok 

CSUKLÓ:  akkor is, ha nem tudok róla 

FEJTETŐ:     

 

haragot sugárzok magamból 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

harag az izmaimban 

harag a testemben 

harag, ami nem hagy nyugodni 

ORR ALATT és ÁLL:    és mindaz, ami alatta van  

KULCSCSONT:   és mindaz, ami feszültté tesz 

KAR ALATT:    ki akarom deríteni  

CSUKLÓ:  mindazt, ami tönkretesz 

FEJTETŐ:     

 

mindazt, amit rejtegetek 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

mindazt, amit rejtegetek 

mindaz, amit beprogramoztam 

mindaz, ami titok 

ORR ALATT és ÁLL:    mindaz, amit visszautasítok 

KULCSCSONT:   mindaz, ami erősíti a harag érzését 

KAR ALATT:    ezek nem segítenek engem 

CSUKLÓ:  tudom, hogy itt az ideje, hogy megszabaduljak tőlük 

FEJTETŐ:     

 

 

 

és most azt választom,  
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

 

 

hogy, elengedem az összes haragomat 

minden lélegzetemmel 

elengedem a haragot 

ORR ALATT és ÁLL:    minden lélegzetemmel 

KULCSCSONT:   elengedem a félelmeimet 

KAR ALATT:    elengedem a sebezhetőségtől való félelmemet 

CSUKLÓ:  elengedem azt a hiedelmemet, hogy gyengeség 

FEJTETŐ:     

 

elismerni, hogy sebezhető vagyok 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

és, hogy félek a sebezhetőségtől 

minden lélegzetemmel 

egyre jobban érzem a belső békét 

ORR ALATT és ÁLL:    amely felváltja a haragot 

KULCSCSONT:   és mindazt, ami alatta van 

KAR ALATT:    ahogy egyre jobban érzem a gyógyulást és a belső békét 

CSUKLÓ:  elengedem az összes haragot 

FEJTETŐ:     

 

ez az, amit most választok 

  

 

Vegyél egy nagy levegőt, és állapítsd meg, hogy milyen erős a haragod, most. 
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Kopogtatási gyakorlat 2. 
 

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

szemmel, gondolj arra, amivel kritizálod magad. 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy nehéz 

rettenetesen nehéz, 

hogy megbocsássak magamnak 

azokért a döntésekért, amelyeket meghoztam 

azokért a döntésekért, amelyeket nem hoztam meg 

azokért a dolgokért, amelyeket nem jól csináltam 

azokért a dolgokért, amiket saját magam ellen tettem 

amelyekért tudom, hogy meg kellene bocsátani magamnak 

de van egy részem 

amely nem hiszi,  

hogy megérdemlem, hogy megbocsássak magamnak 

és valami miatt nem akarok megszabadulni attól a részemtől 

tudatosan, vagy sem 

logikusan, vagy sem 

az a részem visszautasítja, hogy megbocsássak magamnak 

és be kell vallanom,  

hogy szerintem igazam van 

nem kellene megbocsátanom magamnak, 

de mégis meg akarom próbálni, és szeretem magam mindenképpen 

 

Rázd le a kezeidet 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy van egy részem 

egy nagy részem 

amelyik nem akarja, hogy megbocsássak magamnak 

amely azt mondja, hogy 

rossz vagyok 

nem vagyok elég 

nem vagyok elég jó 

gyámoltalan vagyok 

reménytelen vagyok 

néha egyenesen hülye vagyok 

mert azt csináltam 

vagy nem csináltam semmit. De van egy másik részem,  

egy megbocsátóbb részem, egy kedvesebb részem 

amely tudja, hogy értékes vagyok 

amely tudja, hogy érdemes vagyok a megbocsátásra 

azt akarom, hogy ez a másik részem vegye át az irányítást a tudatomban 

ez az, amiért szeretem és elfogadom magam 

 

És most rázd le a kezeidet 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

 

megbocsátok magamnak 

megbocsátok magamnak 

miért ennyire nehéz 

ORR ALATT és ÁLL:    megbocsátani magamnak? 

KULCSCSONT:   meg akarok bocsátani magamnak 

KAR ALATT:    nem bocsátok meg magamnak 

CSUKLÓ:  megbocsátok magamnak 

FEJTETŐ:     

 

meg akarok bocsátani magamnak 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

de van egy részem 

amely nem hiszi, 

hogy megérdemlem, hogy megbocsássak magamnak 

ORR ALATT és ÁLL:    nézz rám! 

KULCSCSONT:   nézd meg mit tettél! 

KAR ALATT:    nézd meg, hogy mit nem tettél meg! 

CSUKLÓ:  tönkre tettem az életemet! 

FEJTETŐ:     

 

tönkre tettem a kapcsolataimat! 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

hol tartok? 

nem vagyok ott, ahol lennem kellene 

ismét kritizálom magam 

ORR ALATT és ÁLL:    ismét saját magamat vádolom 

KULCSCSONT:   nem engedem saját magamat megszabadulni 

KAR ALATT:    nem menekülhetek 

CSUKLÓ:  nem ismerhetem el, hogy mégis csak egy ember vagyok 

FEJTETŐ:     de ezt ma befejezem! 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

most azt választom, hogy  

megbocsátok magamnak 

megbocsátok magamnak 

ORR ALATT és ÁLL:    ez az én választásom 

KULCSCSONT:   nem könnyű választás 

KAR ALATT:    de most ezt választom 

CSUKLÓ:  megbocsátok magamnak 

FEJTETŐ:     

 

teljesen és feltétel nélkül 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

mindenért, amit saját magam ellen tettem 

minden hamis hiedelemért, amit magamról alkottam 

mindenért, amit nem akartam megbocsátani 

ORR ALATT és ÁLL:    minden olyan dologért, amiről azt gondolom, rosszul tettem 

KULCSCSONT:   minden olyan dologért, amiről azt gondolom, rosszat tettek vele 

KAR ALATT:    megbocsátok magamnak 

CSUKLÓ:  azt választom, hogy megbocsátok most azonnal 

FEJTETŐ:     

 

 

megbocsátok magamnak 

mindenért, amiért elítéltem magam 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

 

 

bocsánatot kérek mindazért,  

amiről azt hiszem, hogy meg kell bocsátanom magamnak 

a megbocsátás szabadsága 

ORR ALATT és ÁLL:    elárasztja az egész testemet 

KULCSCSONT:   érzem, ahogy elárasztja az egész testemet 

KAR ALATT:    elárasztja az összes sejtemet 

CSUKLÓ:  megbocsátok magamnak 

FEJTETŐ:     

 

ez az én választásom, most 

 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és állapítsd meg, hogy milyen erős az érzés, 0 – 10-ig, most. 

 


