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1. Belső ellenállás a boldogsággal kapcsolatban 
 

Mielőtt elkezdjük ezt a kopogtatást, hunyd be a szemed és pásztázd végig a tested a fejed 

búbjától a lábujjad hegyéig. Van-e valamilyen ellenállás benned? Most képzeld el magad a 

jövőben, amikor minden 100%-ig tökéletes az életedben, minden teljesen rendben van, és 

maradéktalanul boldog vagy. Lásd magad ebben a képzeletbeli jövőben. Éld bele magad ebbe 

a helyzetbe. Amikor ott vagy abban a jövőben, érzel-e valamilyen változást a testedben? 

 

Lehet, hogy valahol a testedben megjelenik valamilyen ellenállás. Lehet, hogy érzel 

valamilyen nyomást a mellkasodban. Lehet, hogy úgy érzed, mintha egy kő lenne a 

gyomrodban. Lehet, hogy megfájdult a derekad.  Lehet, hogy úgy érzed, mintha egy nagy súly 

nyomná a vállad. Lehet, hogy megfeszült a nyakad. Figyeld meg, mi történt a testedben. Amit 

érzel, az nem más, mint az ellenállásod azzal szemben, hogy abban a 100%-ig boldog 

állapotban légy. 

 

Képzeld el magad ott, a boldog jövőben, és képzeld el a távolságot,  az ott és a most között. 

Mit mond a tested arról, hogy milyen erős az ellenállás, milyen „küszöbökön kéne átlépned, 

és hol vannak ezek az ellenállások a testedben. 

 

A most következő kopogtatási gyakorlat során ezt az érzést ellenállásnak fogjuk hívni. 

Miközben kopogtatunk, folyamatosan koncentrálj arra a területre és arra az érzésre, ami 

megjelent a testedben ellenállásként.  

 

Először is állapítsd meg az ellenállás erősségét egy 0-10-es skálán. Ha teljesen beleéled magad 

a jövőbeli boldogságba, és semmilyen rosszat nem érzel a testedben, akkor az ellenállás 0. Ha 

a boldog jövőbeli énedre gondolsz és mindenféle kifogások jutnak eszedbe, például hogy „én 

nem vagyok képes elérni a boldogságot”, vagy „engem ez nem is érdekel”, vagy valamilyen 

kényelmetlen, meghatározhatatlan rossz érzés jelenik meg, vagy valamilyen testi rossz érzés, 

az azt jelenti, hogy van benned valamilyen ellenállás. Ennek a mértékét határozd meg a 0-10-

es skálán. 

    
  

Dawson Church: Találd meg az igazi 

boldogságot  

(Tapping World Summit 2020) 
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Kérlek, írd fel, néhány szóban, hogy milyen fajta ellenállást érzel, hol van a testedben és 

milyen erős. 

 

Miközben kopogtatunk, ismételd meg a hallott szavakat vagy mondatokat hangosan. A kéz 

oldalával kezdjük. 
  

KÉZ OLDALA:  

Annak ellenére, hogy érzem ezt az ellenállást, 

              mélységesen és teljesen elfogadom magam. 

Elfogadom magam ezzel az ellenállással együtt. 

Elfogadom magam enélkül az ellenállás nélkül is. 

Teljesen és tökéletesen elfogadom magam  

bárhogyan érezzek is. 

Ez az ellenállás lehet, hogy mindig megmarad. 

Ez az ellenállás lehet, hogy egyszer majd elmúlik. 

De akár elmúlik, akár nem, 

mélységesen és teljesen elfogadom magam mindenképpen. 

 

Miközben erősen koncentrálsz az ellenállásra, kopogtasd a fejtető pontot. 

Miközben erősen koncentrálsz az ellenállásra, kopogtasd a szemöldök pontot. 

Miközben erősen koncentrálsz az ellenállásra, kopogtasd a szem melletti pontot. 

  

SZEM ALATT:    ellenállás 

az összes ellenállásom 

ellenállok 

a boldogságnak 

ellenállok annak, 

amit pedig megérdemelnék 

megérdemelném, hogy át tudjam lépni ezt a küszöböt. 

  

ORR ALATT:    érzem ezt az ellenállást  

ÁLL:      lehet, hogy soha nem fog megváltozni  

KULCSCSONT:   lehet, hogy erősödik  

KAR ALATT:    lehet, hogy ygengül  

MELL ALATT:    lehet, hogy ugyanolyan marad  

KÉZ OLDALA:   

   

  

de akár erősödik, akár gyengül 

mélységesen és teljesen elfogadom magam 

elfogadható vagyok 

szerethető vagyok 

ezzel az ellenállással együtt is 

enélkül az ellenállás nélkül is 

bárhogyan érezzem is magam  

 

 

Éld át ezt az ellenállást 

Kopogtasd a fejtető pontot 

Kopogtasd a szemöldök pontot 
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SZEM MELLETT: az ellenállásom soha nem fog megváltozni 

erősödni fog 

gyengülni fog 

ez az ellenállás 

lehet, hogy soha nem fog elmúlni ez az ellenállás 

lehet, hogy elengedem az összes ellenállásomat 

ORR ALATT:  ellenállás  

ÁLL:  ellenállás  

 

 

Most koncentráljunk továbbra is a testnek arra a részére, ahol az ellenállás van. A 

kulcscsontot mindkét kézzel kopogtatjuk, mindkét oldalon. Igazán és mélyen 

koncentrálj a testednek arra a részére, ahol eredetileg érezted az ellenállást, 

függetlenül attól, hogy esetleg már elmúlt vagy elvándorolt máshova. 

 

 

KULCSCSONT:  érzem ezt az ellenállást 

érzem, hogy a boldogságom nem tud átlépni egy bizonyos küszöböt 

ellenállok a saját boldogságomnak 

megakadályozza, hogy boldog legyek 

ez az ellenállás 

és akár elengedem, akár nem, ezt az ellenállást 

mélységesen és tökéletesen elfogadom magam 

  

Keresd meg a kisujjad és a gyűrűs ujjad közötti árkot, bármelyik kezeden. Ez a hármas melegítő meridián 

végpontja, ezt fogjuk kopogtatni. 

Tartsd a fejedet mozdulatlanul, miközben ezt a pontot kopogtatod. 

Hunyd be a szemed. 

Nyisd ki. 

Nézz le meredeken balra. 

Nézz le meredeken jobbra. 

Képzeld el a szemeid előtt egy hatalmas óra számlapját. 

Miközben nem mozgatod a fejed, nézd rá a 12-esre. 

Miközben folyamatosan kopogtatod a kézfejed, nézz rá az egyesre, majd a kettesre, a hármasra, a négyesre, az 

ötösre, a hatosra, a hetesre, a nyolcasra, a kilencesre, a tizesre, a 11-esre és a 12-esre. 

Vegyél egy nagy levegőt és folytasd a kopogtatást a kézfejeden. 

És most nézz rá a 11-esre, a 10-esre, a 9-esre, a 8-asra, a 7-esre, a 6-osra, 5-sre, a 4-sre; a 3-asra, a 2-esre, az 

egyesre. 

Vegyél egy nagy levegőt és vizsgáld meg a testedet ugyanazon a helyen és írd fel, hogy most hányas az 

ellenállásod a boldogsággal kapcsolatban. 
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2. Megérdemlem a boldogságot! 
  

Képzeld el magad ismét az ideális jövőben, ahol minden tökéletes és 100 %-ig boldog vagy. Persze 

rajtad kívül nem minden tökéletes, de benned belül, minden tökéletes, elégedett vagy. 

Képzeld el ezt az állapotot! 

Lehet, hogy hallassz egy belső kétkedő hangot „nem érdemlem meg, hogy boldog legyek” vagy 

„soha nem fogom elérni azt”. 

Minden ilyen kételkedésre kopogtatni kell, mert ezek a korlátozó hiedelmeid. 

Először is hangolódj rá a kételkedésre, bármire, ami akadályozza az energia áramlását, és vedd észre, 

milyen szakadék választ el az elképzelt jövőbeli énedtől. 

 

Állapítsd meg, hogy milyen nagy ez a szakadék 0-10-ig? 

Mit mond  a tested? 

Érzel-e valamit a torkod környékén? 

Érzel-e valami fájdalmat a térdeidben, vagy a derekadban? 

Pásztázd végig a testedet és a lelkedet és fókuszálj arra amit érzel, és határozd meg a számot. 

Írd le a számot és azt, hogy hol van a testedben. 

 

 

KÉZ OLDALA:  

 

Annak ellenére,hogy lehet, hogy nem érdemlem meg a boldogságot és 

annak ellenére, hogy lehet, hogy soha nem fogom elérni, 

elfogadom magam úgy, ahogy most vagyok, 

elfogadom az összes részemet, 

elfogadom azokat a részeimet, amelyek szeretnék, hogy elérjem a bo9ldogságot, 

és azokat a részeimet is, amelyek nem értenek egyet azzal, hogy elérjem a boldogságot, 

azokat a részeimet is, amelyek azt hiszik, hogy megérdemlem  boldogságot, és 

azokat a részeimet is, amelyek azt hiszik, hogy nem érdemlem meg a boldogságot. 

Most azokra a részeimre koncentrálok, amelyek azt hiszik, hogy nem érdemlem meg a boldogságot. 

Annak ellenére, hogy nem érdemlem meg a boldogságot, 

szeretem és elfogadom magam. 

Annak ellenére, hogy lehet, hogy nem érdemlem meg a boldogságot, 

szerethető és elfogadható vagyok. 

Szerethető és elfogadható vagyok 

boldogsággal, vagy anélkül is. 

Akár megérdemlem a boldogsáot, akár nem, 

mélységesen és teljesen elfogadom magam. 

 

 

FEJTETŐ: megérdemlem a boldogságot 

SZEMÖLDÖK:    megérdemlem a boldogságot  

SZEM MELLETT:  mélységesen megérdemlem a boldogságot 

SZEM ALATT:    blokkok a megérdemelt boldogság útjában  

ORR ALATT:    megérdemlem a boldogságot  

ÁLL:      az a részem, amely megérdemli 

KULCSCSONT:   az a részem, amely nem érdemli meg 
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KAR ALATT:    minden részem, amely nem érdemli meg  

MELL ALATT:    minden részem, amely megérdemli 

KÉZ OLDALA:  

  

és akár megérdemlem, akár nem, 

mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam, 

lehet, hogy megérdemlem, 

lehet, hogy nem érdemlem meg, 

lehet, hogy valamikor a jövőben majd megérdemlem, 

lehet, hogy a jövőben sem fogom megérdemelni, 

de akárhogyan is van, 

megengedem magamnak, hogy jól érezzem magam. 

 

VEGYÉL EGY MÉLY LÉLEGZETET!  

 

Keresd meg a kisujjad és a gyűrűs ujjad közötti árkot, bármelyik kezeden. Ez a hármas melegítő meridián 

végpontja, ezt fogjuk kopogtatni. 

Tartsd a fejedet mozdulatlanul, miközben ezt a pontot kopogtatod. 

Hunyd be a szemed. 

Nyisd ki. 

Nézz le meredeken balra. 

Nézz le meredeken jobbra. 

Képzeld el a szemeid előtt egy hatalmas óra számlapját. 

Miközben nem mozgatod a fejed, nézz rá a 12-esre. 

Miközben folyamatosan kopogtatod a kézfejed, nézz rá az egyesre, majd a kettesre, a hármasra, a négyesre, 

az ötösre, a hatosra, a hetesre, a nyolcasra, a kilencesre, a tízesre, a 11-esre és a12-esre. 

Vegyél egy nagy levegőt és folytasd a kopogtatást a kézfejeden. 

És most nézz rá a 12-esre, a 11-esre, a 10-esre, a 9-esre, a 8-asra, a 7-esre, a 6-osra, 5-ösre, a 4-esre; a 3-asra, 

a 2-esre, az egyesre. 

Vegyél egy nagy levegőt és vizsgáld meg, hogy most mennyire érdemled meg a boldogságot. És írd fel ezt a 

számot. 

 

 

3. A padlótól a menyezetig szem mozgatás 
 

 

Ezt a technikát akkor használjuk, amikor a szám lement 1-2 körülire, de nem tudod lejjebb vinni. Egyszerűen 

kopogtatod a kézháton levő árkot, miközben a fejedet mozdulatlanul tartod, egyenesen előre nézel, majd 

lassan mozgatod a szemedet a padló felé, amennyire csak tudod. 

Ezután körülbelül 10 másodperc alatt mozgasd a szemedet a padlótól a menyezetig. 

Ezután lassan mozgasd lefelé a padlóig, majd ismét fel a menyezetig. 

Majd a menyezettől a középpontig, nézz egyenesen előre és vegyél egy mély levegőt. 

Fejezd be a kopogtatást és állapítsd meg a számot. Nagy valószínűséggel eggyel vagy kettővel csökkent. 
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4. EGYESÍTJÜK A JÖVŐBELI BOLDOG ÉNEDET A JELENLEGI ÉNEDDEL 
 

Ismét a kéz oldalával kezdjük. Képzeld el magad a tökéletes jövőben. Ez a Te boldog éned, azzal az elmével, 

ami boldog. Tartsd a fejedben ezt a víziót, miközben kopogtatsz a kéz oldalán és mondd azt, hogy  

„ez én vagyok”. 

 

A kéz oldala azért fontos, mert ez a kopogtatás korrigálja a pszichés ellenállást. 

 

Koncentrálj a jövőbeli boldog énedre és kopogtass a fejtetőn, miközben azt mondod, hogy  

„úgy mozgok, mint Ő”. 

 

 

SZEMÖLDÖK:  úgy beszélek, mint Ő  

SZEM MELLETT:  Úgy gondolkozom, mint Ő  

SZEM ALATT:    úgy látom a világot, mint Ő 

ORR ALATT:    én most Ő vagyok 

ÁLL:      az Ő szemén keresztül látom a világot 

KULCSCSONT:   úgy mozgok, mint Ő 

KAR ALATT:    úgy beszélek, mint Ő  

MELL ALATT:    úgy gondolkozom, mint Ő 

FEJ:      

  

most én vagyok Ő 

SZEMÖLDÖK:  azt érzékelem, amit Ő  

SZEM MELLETT:  azt hiszem, amit Ő 

SZEM ALATT:    azt tapasztalom, amit Ő 

ORR ALATT:    az Ő szemén keresztül látom a világot 

ÁLL:  azt hiszem, amit Ő 

KULCSCSONT:   azt érzékelem, amit Ő 

KAR ALATT:    azt gondolom, amit Ő 

 

 

KÉZ OLDALA:  

Ez vagyok. 

És most egyesítem a két énemet. 

A jelenlegi énemet 

a jővőbeli boldog énemmel. 

 

 

FEJTETŐ: egyesítem az énjeimet 

SZEMÖLDÖK:    egyesítem az énjeimet 

SZEM MELLETT:  egyesítem az énjeimet  

SZEM ALATT:    egyesítem az énjeimet  

ORR ALATT:    egyesítem az énjeimet 

ÁLL:      egyesítem az énjeimet  

KULCSCSONT:  egyesítem az énjeimet 
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KAR ALATT:    egyesítem az énjeimet 

MELL ALATT:    egyesítem az énjeimet 

 

 

Kéz oldala: 

 

Az az énem és ez az énem. 

Ez az énem és az az énem. 

Az összes énjeim. 

Az összes énjeim teljesen integráltak, MOST. 

Az összes énjeim teljesen integráltak, MOST. 

Teljesen integráltak, MOST. 

És mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. 

Pontosan olyannak, amilyen vagyok. 

 

VEGYÉL EGY MÉLY LÉLEGZETET!  

 

Hangolódj rá saját magadra és állapíts meg a számot és írd le. 


