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Kopogtatási gyakorlat 1.  
 

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

szemmel, gondolj arra az eseményre, azzal a személlyel. 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy ez a személy nagyon felhúzott 

érzem ezt az érzést 

és elfogadom azt, ahogyan érzek 

és megengedem a testemnek, hogy ellazuljon 

 

Annak ellenére, hogy nagyon erős ez az érzés 

elfogadom azt, ahogyan érzek 

és mélyen lélegzek 

 

Annak ellenére, hogy nagyon felzaklatott ahogy ez a beszélgetés zajlott, 

elfogadom magam és az érzéseimet 

 

 

 
SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

ez a frusztráció 

ez nem igazságos 

ahogy viselkednek az nem helyes 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

nagyon fel vagyok zaklatva 

szinte megőrülök tőlük 

KULCSCSONT:   és egy kicsit magamtól is 

KAR ALATT:    hogy ezt megengedtem nekik 

MELL ALATT:  tényleg nagyon felhúztak 

FEJTETŐ:  tényleg nagyon fel vagyok zaklatva 

 

 

 

 

 

Ryan Haddon 

Hogyan használjuk a kopogtatást, hogy békét hozzunk egy 

megromlott kapcsolatba 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

 

ez a konfliktus nagyon feldühített 

nagyon fel vagyok zaklatva 

ez annyira igazságtalan 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

az egész testemben érzem a feszültséget 

a fejemben még mindig küzdök ellenük 

KULCSCSONT:   nehéz bármi másra gondolni 

KAR ALATT:    nagyon nehéz velük 

MELL ALATT:  szeretnék egy kicsit megnyugodni 

FEJTETŐ:     

 

biztonságos megnyugodni 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

mielőtt bármi változhatna 

ki kell békülni magammal 

mielőtt ez a konfliktus megoldódna 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

érezhetem, hogy megnyugszom és visszanyerem az egyensúlyomat 

azzal, hogy megengedem a testemnek, hogy ellazuljon, 

KULCSCSONT:   egy lépést teszek visszafelé 

KAR ALATT:    és kíváncsi vagyok arra, 

MELL ALATT:  hogy ez az egész mire emlékeztet 

FEJTETŐ:     

 

vajon mire emlékeztet ez az egész? 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

mi az, amit igazán érzek? 

harag, szomorúság, féltékenység vagy csalódás? 

nyitott vagyok arra, hogy ezt tisztázzam 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

nincs szükségem a válaszra most azonnal 

de nyitott maradok arra, hogy megtudjam a választ 

KULCSCSONT:   és ahogy a testem ellazul 

KAR ALATT:    biztonságban vagyok 

MELL ALATT:  belső békét érzek 

FEJTETŐ:     

 

és nyitott vagyok arra, hogy megtudjam a választ 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, és állapítsd meg, hogy mit érzel és jutott-e eszedbe valami? Ha igen, írd fel 

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 a jövőbeli eseményre és azokra a személyekre. 

 
 

KÉZ OLDALA: 
 

 

Annak ellenére, hogy tényleg nagyon aggódom emiatt a találkozó miatt, 

elfogadom ahogy érzek, és megengedem magamnak, hogy ellazuljak 

 

Annak ellenére, hogy tényleg nagyon stresszelek attól, hogy találkozni fogok ezekkel az 

emberekkel 

elfogadom ahogyan érzek, és nagy levegőket veszek 

 

 
 

Annak ellenére, hogy szorongok amiatt ahogyan ez a találkozó végződhet, 

megengedem magamnak, hogy azt érezzem amit érzek, és hogy egyensúlyba kerüljek 

 

 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT:  

ez a szorongás 

tényleg nagyon kikészít 

nem tudom, hogy mi fog történni 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

és nem szeretem, ha nem tudom, hogy mi fog történni 

lehet, hogy nagyon rosszul fog elsülni 

KULCSCSONT:   lehet, hogy bolondot csinálok magamból 

KAR ALATT:    lehet, hogy fel fognak húzni 

MELL ALATT:  lehet, hogy nagyon dühös leszek 

FEJTETŐ:     

 

lehet, hogy kibillentenek az egyensúlyomból 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT: 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

nem akarom, hogy kibillentsenek az egyensúlyomból 

nyugodt akarok maradni 

azt választom, hogy mélyeket fogok lélegezni azokban a pillanatokban 

könnyűvé teszem magam számára, hogy otthagyjam őket 

és lenyugtassam magam 

KULCSCSONT:   három mély lélegzetet veszek 

KAR ALATT:    és megengedem magamnak, hogy megnyugodjak 

MELL ALATT:  azt választom, hogy megnyugszom 

FEJTETŐ:     

 

nem tudom irányítani azt, amit mások csinálnak 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT: 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

de tudom irányítani, hogy hogyan reagálok rájuk 

de akkor is néha gyengének érzem magam 

és van néhány dolog, amit megtehetek 

és ezek működnek 

és bízom ezekben az eszközökben 

KULCSCSONT:   otthagyhatom őket 

KAR ALATT:    vehetek három nagy levegőt 

MELL ALATT:  leírhatom az érzéseimet 

FEJTETŐ:     és kopogtathatok 
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SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT: 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

 

és a kopogtatással  

visszaállíthatom a lelki egyensúlyomat 

mert elfogadom magam ezekkel az érzésekkel együtt 

és szeretem azt, aki vagyok 

és elfogadom azt, aki vagyok 

KULCSCSONT:   és ez jó érzés 

KAR ALATT:    és nem hagyom magamra saját magamat 

MELL ALATT:  és helyreállítom a lelkibékémet 

FEJTETŐ:     

 

itt vagyok, hogy támogassam saját magamat 

SZEMÖLDÖK: 

SZEMMELLETT: 

SZEM ALATT: 

ORR ALATT: 

ÁLL:   

én vagyok saját magam legjobb barátja 

és vigyázok magamra, bármi is történik 

miközben ezekkel az emberekkel vagyok 

támogatom magam 

és biztonságban vagyok 

KULCSCSONT:   és szeretem magam 

KAR ALATT:    és azért vagyok itt, 

MELL ALATT:  hogy támogassam magam 

FEJTETŐ:     

 

és minden rendben van 

 

 

 

 

Vegyél egy nagy levegőt, mit érzel most és milyen erős ez az érzés 0 – 10-ig?  

Írd fel a munkalapra. 

 


