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1. Kopogtatás 
 

Vegyél egy nagy levegőt és kopogtassunk. 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy egy részem úgy érzi, hogy nem vagyok elég, 

azt választom, hogy nyugodt vagyok, és úgy érzem, hogy biztonságban vagyok, most. 

 

Annak ellenére, hogy bizonyos részeim úgy érzik, hogy nem vagyok elég, 

azt választom, hogy nyugodt vagyok és biztonságban érzem magam, most. 

 

Annak ellenére, hogy soha nem érzem azt, hogy elég vagyok, 

azt választom, hogy megnyugszom és biztonságban érzem magam, most. 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

nem vagyok elég 

ez a régi hiedelem 

állandóan ostorozom magam 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

mindig megpróbálok tökéletes lenni 

nem vagyok elég 

KULCSCSONT:   nem vagyok elég okos 

KAR ALATT:    nem vagyok elég boldog 

MELL ALATT:  nem vagyok elég sikeres 

FEJTETŐ:  nem vagyok elég 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

nem vagyok elég sovány 

ez a sok régi hiedelem 

folyamatosan ostorozom magam 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

ez nagyon kimerítő 

kimeríti a testemet 

KULCSCSONT:   állandóan ostorozom magam 

KAR ALATT:    annyira keményen próbálkozom 

MELL ALATT:  kimerítő dolog a testemben lenni 

FEJTETŐ:     

 

és olyan gyakran kudarcot vallok 

 

Nick Ortner 

Megszabadulunk attól a hiedelemtől, hogy „nem vagyok elég jó” 
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Visszatérünk a szemöldökünkhöz és folyamatosan, gyengéden kopogtatjuk. Mostantól nem 

szükséges hangosan mondani utánam, hanem próbálj meg minél inkább a testedre és a 

gondolataidra figyelni.  

 

Szemöldök: 

Gyengéden kopogtass a szemöldöködön, gyengéden lélegezz és közben gondolj arra, hogy nem vagy 

elég. Gondolj azokra a helyekre az életedben, vagy azokra a körülményekre, amikor kételkedtél saját 

magadban.  

 

Szem mellett: 

Kopogtasd a szem melletti pontot és gondolj arra, hogy mit szoktál saját magadról, saját magadnak 

mondani napi gyakorisággal.  

 

Szem alatt: 

Kopogtasd a szem alatti pontot gyengéden és lélegezz könnyedén. Milyen gondolataid vannak azzal 

kapcsolatban, hogy saját magadat ostorozod, szoktál magadnak mondani. 

 

Orr alatt: 

Kopogtasd az orr alatti pontot. Miért ostorozod magad, miért jutnak eszedbe ezek a gondolatok? 

Azért, mert azt hiszed, ezek előre mutató gondolatok, vagy egyszerűen csak nem tudod kontrolálni 

a gondolataidat, csak feljönnek, és nem mennek el?  

 

Áll: 

Kopogtasd az álladat és gondolj arra, hogy jelen vagy a testedben, erős vagy és biztonságban vagy és 

megengeded magadnak, hogy arra gondolj, hogy nem bízol eléggé magadban és arra gondolj, hogy 

nem vagy elég. 

 

Kulcscsont: 

Kopogtasd gyengéden a kulcscsontodat és érezd azt, hogy erős vagy és biztonságos a testedben lenni. 

Erős vagy és biztonságban vagy. És nyugtasd meg a gondolataidat és a testedet, hogy „erős vagyok 

és biztonságban vagyok”. 

 

És most arra gondolunk, hogy ezek a gondolatok, hogy nem vagyok elég és nem vagyok biztonságban, 

ezeket a gondolatokat elengedjük. Természetesen újabb és újabb gondolatok fognak felmerülni, 

miközben kopogtatsz, ahogy Louise L. Hay mondta, kiakarod takarítani a házadat akkor látni fogod a 

koszt, és ezek a gondolatok, amik közben feljönnek, ezek az el nem takarított koszok. Ezek azok a 

gondolatok, amiket elzártál magadban és ezek azok a gondolatok, amiket még magadnak sem mersz 

bevallani. Ezek az önostorozó gondolatok. És most el fogjuk őket engedni. 

 

Kar alatt: 

Erősnek érzem magam, biztonságban vagyok és biztos vagyok a saját testemben. Hozd elő és gondold 

végig, az ezekkel kapcsolatos gondolataidat. 
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Mell alatt: 

Erős vagyok, teljes vagyok, elég vagyok, biztonságban vagyok. Hozd elő az ezzel kapcsolatos összes 

gondolataidat.  

 

Fejtető: 

Érzem a kétséget saját magammal kapcsolatba, érzem ezeket az érzéseket, hogy nem vagyok elég. 

És most elkezdem ezeket a gondolatokat elengedni. 

 

És most visszatérünk a szemöldökre és mostantól mondjátok utánam… 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

mi van, ha elég vagyok 

mi van, ha el tudom engedni ezeket a hiedelmeket 

olyan régóta vannak ezek a hiedelmeim 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

úgy érzem, hogy ezek már a saját részemmé váltak 

de tudom, hogy ez nem igaz 

KULCSCSONT:   ez a sok régi hiedelem 

KAR ALATT:    ez a nyomás, amit saját magamra kényszerítettem 

MELL ALATT:  ez a sok régi hiedelem 

FEJTETŐ:     

 

biztonságos azt érzeni 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

és biztonságos elkezdeni, hogy elengedjem őket 

elég vagyok 

ebben a pillanatban 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

azt választom, hogy elég vagyok 

ebben a pillanatban 

KULCSCSONT:   az választom, hogy elég vagyok 

KAR ALATT:    elengedem a múltat 

MELL ALATT:  elengedem a régi hiedelmeimet 

FEJTETŐ:     

 

elengedem a jövővel kapcsolatos szorongásaimat 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

és beengedem a testembe 

az erő a biztonság és az önbizalom érzését 

elég vagyok 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

éppen most 

azt választom, hogy elég vagyok 

KULCSCSONT:   lépésről lépésre 

KAR ALATT:    azt választom, hogy elég vagyok 

MELL ALATT:  elég vagyok 

FEJTETŐ:     

 

éppen most azt választom, hogy elég vagyok és erős vagyok és bízom magamban 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és figyeld meg, hogy mit érzel a testedben?  
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2. Kopogtatás 
 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és kezdjük a kopogtatást a kéz oldalán. 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy magamban hordozom ezt a régi eseményt 

és egyszerűen nem tudom elengedni, 

azt választom, hogy nyugodt vagyok és biztonságban érzem magam, most. 

 

Annak ellenére, hogy nagy feszültséget érzek emiatt az esemény miatt még most is 

és nem tudom elengedni,  

azt választom, hogy nyugodt vagyok és biztonságban érzem magam most. 

 

 
 

Annak ellenére, hogy továbbra is magamban tartom ezt az eseményt, 

szeretem és elfogadom magam. 

 

 

Kopogtass gyengéden a pontokon és ne mond most utánam, hanem próbálj meg minél mélyebben 

magadba szállni és figyeld a testedet és a gondolataidat. Gyengéden kopogtass, és könnyedén 

lélegezz. Ha lehet, képzeld magad elé az eseményt, mint egy filmet, de ha nem tudod elképzelni, mint 

egy filmet, akkor csak gondolj az eseményre. 

 

Szem mellett: 

Mit mondtak? És ki mondta? Kik szerepelnek ebben a filmben? Mit mondtak Neked? Te, hogyan 

válaszoltál? Képzeld el, hogy ott vagy azon a helyen 

 

Szem alatt: 

A szem alatti pontot kopogtasd gyengéden, és lélegezz könnyedén. Lásd a filmet magad előtt és 

figyeld meg, hogy a testedben mit érzel, amikor erre az eseményre gondolsz. Amikor arra gondolsz, 

hogy mit mondtak, vagy mit csináltak és amikor arra gondolsz, hogy Te mit mondtál és mit csináltál. 

 

Orr alatt: 

Mennyire lettél dühös, vagy mennyire szorongsz, vagy mennyire lettél szomorú? Érezd az érzéseket 

mintha ott lennél a helyszínen. 

 

Áll: 

Képzeld el, hogy ott vagy. Ez egy lehetőség arra, hogy átírd az eseményt, hogy elengedd az érzelmi 

töltetét, és megengedheted magadnak, hogy biztonságot érezzél a testedben mialatt ez a film 

lejátszódik előtted. Legyél jelen, érezd a szorongást, a dühöt, a szomorúságot, a fájdalmat amit ez 

okozott neked, és mindazt, ahogyan emiatt az esemény miatt ostoroztad magad. 
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Kulcscsont: 

Játszd le a filmet ismét. Vannak olyan részei ennek az eseménynek, amelyek eszedbe jutnak most? 

Visszaemlékszel olyan dolgokra, amik akkor történtek még ezen kívül? Vannak-e érzéseid?  

Gyakran a haraggal kezdjük valami miatt, de utána lehet, hogy előjön a szomorúság. Ha úgy érzed, 

ott vagy a jelenedben, érezd, hogy biztonságban vagy a testedben. Futtasd le a filmet úgy, hogy most 

biztonságban érzed magad a testedben. 

 

Kar alatt: 

Mit határoztál el magaddal kapcsolatban, vagy a körülötted lévő világgal kapcsolatban ennek az 

eseménynek a hatására? Lehet, hogy az embereben nem lehet megbízni, vagy nem vagyok elég jó, 

vagy nem vagyok elég okos, vagy nem vagyok elég kemény. Játszd le ismét a filmet és érezd az 

érzéseket. Mit tanultál a világról, és saját magadról ennek az eseménynek a hatására? Mit határoztál 

el? Ha mondtál valami butaságot amit megbántál, lehet, hogy azt gondolod, „hülye vagyok”, „nem 

hiszem el, hogy ezt mondtam”. 

 

Fejtető: 

Játszd le ismét a filmet, érezd az érzéseket. Érzel-e valamilyen szégyenkezést azzal kapcsolatban, ami 

történt. Gyakran, ha arra gondolsz, hogy nem vagy elég jó, alatta a szégyennek egy mély érzése 

húzódik meg. Légy jelen, érezd az érzéseket most, és gondolj arra, hogy biztonságban vagy a 

testedben és minden rendben van és ez akkor volt, most meg most van. 

 

És kopogtasd gyengéden a szemöldöködet és lélegezz könnyedén és vizsgáld meg, hogy tudsz-e még 

mélyebbre menni? Futtasd le a filmet, mi történt, miért, mit tettél, mit tettek ők, mit határoztál el? 

Lehetséges, hogy el lehetne kezdeni elengedni ezeket a gondolatokat?  

 

Szem mellett: 

Kopogtasd a szem melletti pontot.  

Mi történne, ha elengednéd ezt az eseményt? 

 

Szem alatt: 

Mi történne, ha teljesen elengednéd minden sejtedből és a tested minden részéből ezt az eseményt? 

 

Orr alatt: 

Mennyire lenne jó érzés, ha tudnád, hogy te vagy a sorsodnak a kovácsa? Hogy a múlt nem kell, hogy 

meghatározza a jelenlegi énedet. Hogy ezek a régi hiedelmek nem azt jelentik, aki most Te vagy. 

 

Áll: 

Elengedem, és egyre jobba elengedem és lefuttatom a filmet és látom, hogy mi történt. de egyre 

kevésbé érzem ezeket az érzéseket. 

 

Kulcscsont: 

Vedd észre, hogy milyen jó dolgok származtak ebből az eseményből. Vedd észre, hogy lehet, hogy 

erősebb lettél tőle. Milyen jó dolgokat tudsz kitalálni azzal kapcsolatban, ami történt. Mit tanultál 

ebből az eseményből?  
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Kar alatt: 

Erősnek érzem magam. Biztonságban érzem magam. 

 

Fejtető: 

Elengedem ezt az egészet most. 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

biztonságos elengedni ezt az eseményt 

itt az ideje, hogy elengedjem 

lépésről lépésre 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

elengedem a múltat 

és ebből az állapotból 

KULCSCSONT:   egy biztonságos jövőt teremtek magamnak 

KAR ALATT:    elengedem 

MELL ALATT:  elengedem 

FEJTETŐ:     

 

most 

 

Vegyél egy nagy lélegzetet majd engedd ki. Állapítsd meg, hogy ha visszagondolsz erre az eseményre, 

milyen érzéseid vannak és határozd meg ezeknek az érzéseknek az erősségét 0 – 10-ig. Írd le a 

munkalapra. 

 

 

 
 

 

 

3. Kopogtatás 
 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és a kéz oldalán kopogtatunk. 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

Annak ellenére, hogy nem érzem teljesen magabiztosnak magam,  

mert egy részem visszatart 

azt választom, hogy elkezdem érezni az önbizalmat és a magabiztosságot, most. 

 

Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira boldog amennyire szeretnék lenni, 

és lehet, hogy egyáltalán nem tudom milyen érzés boldognak lenni, 

azt választom, hogy elképzelem a boldogságot, most. 

 

 
 

Annak ellenére, hogy egy részem lezárt a pozitív érzésekkel kapcsolatban, 

mert egyszerűen nem érzi biztonságosnak, 

azt választom, hogy jól érzem magam, most. 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

milyen érzés lehet magabiztosnak lenni 

mit érzenék, ha lenne önbizalmam 

milyen érzés lenne, ha törölném magamból a saját magammal kapcsolatos kétségeimet 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

milyen érzés lenne, ha elég jónak érezném magam 

mi lenne, ha úgy érezném, hogy elég vagyok 

KULCSCSONT:   biztonságos elég jónak érezni magam 

KAR ALATT:    biztonságos boldognak érezni magam 

MELL ALATT:  biztonságos magabiztosnak érezni magam 

FEJTETŐ:     

 

biztonságos érzés az önbizalom 

  

 

Szemöldök: 

Gyengéden kopogtatsz a szemöldöködön, miközben könnyedén lélegzel. Mindenféle kérdéseket 

fogok feltenni. Mélyedj el magadban, a testedben és figyeld meg, hogy mit érzel éppen ebben a 

pillanatban, ahogyan kopogtatod a szemöldöködet. Milyen érzés lenne, ha magabiztosnak éreznéd 

magad? És milyen érzés lenne, ha lenne önbizalmad? Hogyan lélegeznél? Hogyan ülnél, vagy hogyan 

állnál, ha magabiztos lennél? Ha elég erősnek éreznéd magad, ha biztonságban éreznéd magad? És 

keresd meg azt a helyet a testedben, ahol az önbizalmat érzed, ebben a pillanatban. 

 

Szem mellett: 

Kopogtasd gyengéden a szem melletti pontot. És milyen érzés lenne, hogyha ez az önbizalom amit 

érzel, egyszer csak örömérzésben törne ki? Milyen érzés lenne, ha örömet éreznél a testedben, most? 

Érezd ezt az érzést és érezd, ahogy egyre növekszik. Alkosd meg ezt az érzést úgy, hogy egyre 

növekszik. 

 

Szem alatt: 

Önbizalmat érezni egy kitörő örömmel. És most adj hozzá boldogságot. Milyen érzés lenne a 

testedben, ha lenne önbizalmad és éreznéd az örömet és éreznéd a boldogságot? 

 

Orr alatt: 

Milyen érzés lenne, ha biztonságban lennél a testedben, ha nyugodt lennél? Milyen érzés lenne, ha 

biztonságos lenne a tested? Érezd most, lélegezz könnyedén és érezd egyre inkább a biztonságot. 

 

Áll: 

Érezd ezt az önbizalmat, érezd az örömet, érezd a boldogságot és érezd a biztonságot. És érezd azt, 

hogy biztonságos érezni ezeket az érzéseket. Érezd azt, hogy ez vagy Te! Érezd azt, hogy ez a Te 

legbelsőbb Éned! Érezd ezeket a pozitív érzéseket, most, amint átmossák az egész testedet, minden 

részedet és minden sejtedet és teremtsd meg ezt az érzést. 

 

Kulcscsont: 

Ebben a pillanatban, ebben a helyzetben, megteremted a jövődet, a jövő Énedet. Te döntöd el, hogy 

milyen akarsz lenni. Te döntöd el, hogy magabiztos akarsz lenni, tele önbizalommal, örömmel és 

boldogsággal, és te döntöd el, hogy biztonságosnak akarod érezni a testedet. Meg tudod teremteni 

mindazt, amit meg szeretnél teremteni az életedben és érezd ezt, most. 
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Kar alatt: 

Képzeld el, hogy mimindent tudnál megtenni, ebből a helyzetedből, mit tudnál létrehozni az 

életedben, képzeld el, hogy miket tudnál megcselekedni, ha ilyen lennél. Képzeld el, hogy mimindent 

élhetnél át, milyen döntéseket tudnál hozni ezzel az önbizalommal, ezzel az örömmel, ezzel a 

boldogsággal, ezzel a belső békével és ezzel a biztonsággal, amelyek most mind összefonódtak a 

legbelsőbb Énedben. Ez vagy Te! 

 

Fejtető: 

Kopogtasd gyengéden a fejtetőt és engedd el az összes kétségedet. Engedd el az összes korlátozó 

hiedelmedet, ami arról szólt, hogy nem vagy elég jó. Elengeded a múltat és az egész tested, az elméd, 

a lelked a jelenre összpontosít, most. 

 

 

És most visszatérünk a szemöldökre és mostantól ismételd utánam… 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

biztonságos ezeket az érzéseket érezni 

azt választom, hogy magabiztos vagyok, most 

azt választom, hogy örömet érzek, most 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

ebből az állapotból kiindulva  

minden lehetséges 

KULCSCSONT:   meg tudom teremteni azt az életet, amit akarok 

KAR ALATT:    lépésről, lépésre 

MELL ALATT:  megteremtem azt az életet, amit akarok 

FEJTETŐ:     

 

azt választom, hogy bízom magamban. 

azt választom, hogy bízom magamban 

azt választom, hogy bízom magamban 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt és figyeld meg, hogy mit érzel a testedben, most. 

Ez az az állapot, amiben megnyílsz a lehetőségeknek, amik az életedben jelentkeznek. 

Írd le a munkafüzetbe, hogy mit érzel és mit gondolsz, most. 


