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EFT- Att göra sig fri från det förflutna 

Karatepunkten: Även om jag har tillåtit alla dessa händelser i det förflutna att hålla mig 
tillbaka från att uppfylla mina drömmar och mål, så älskar jag och accepterar mig själv. 

(Upprepa meningen ovan tre gånger.) 

Ögonbryn: Att titta närmare på dessa händelser känns bara för mycket… 

Sidan av ögat: Det är lättare att undvika dessa händelser… 

Under ögat: Det är lättare att undvika mitt förflutna… 

Under näsan: Men, de påverkar mig dagligen. 

Hakan: Livet känns inte så lätt… 

Nyckelben: Med alla dessa händelser i det förflutna som tynger ner mig. 

Under armen: Kanske kan jag titta närmare på dessa händelser… 

Huvudet: Genom att vara nyfiken och varsam. 

 

Ögonbryn: Dessa händelser som inträffade… 

Sidan av ögat: Har jag använt som bevis… 

Under ögat: För att hålla mig själv tillbaka. 

Under näsan: Dessa smärtsamma ord jag fått höra… 

Hakan: Jag har tillåtit mig själv att tro på dem. 

Nyckelben: Åh, alla dessa händelser i det förflutna… 

Under armen: Jag tillåter mig själv att bli medveten om dessa händelser… 

Huvudet: Och ge dessa händelser en röst genom att berätta hur jag känner… 
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Ögonbryn: Denna berättelse som jag har intalat mig själv… 

Sidan av ögat: Att jag inte kan lyckas… 

Under ögat: Jag har använt detta som bevis… 

Under näsa: Att jag inte kan göra det jag vill… 

Hakan: Att jag inte är värd att lyckas… 

Nyckelben: Men, kanske är jag mer än dessa händelser… 

Under armen: Jag tar nu tillbaka min kraft från det förflutna… 

Huvudet: Och känner min styrka i denna stund. 

 

Ögonbryn: Alla dessa hårda ord från det förflutna som gör så ont… 

Sidan av ögat: Jag har tillåtit dessa ord att påverka mig… 

Under ögat: Genom att jag upprepat dem i mina tankar… 

Under näsan: Jag överlämnar nu alla dessa sårade ord, tankar och känslor till något som är 
större än mig själv… 

Hakan: Nu väljer jag att lyssna på min egen röst… 

Nyckelben: Som säger att jag är tillräcklig… 

Under armen: Jag lyssnar till mitt inre… 

Huvudet: Som vägleder mig vidare. 
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Ögonbryn: Alla dessa händelser i det förflutna… 

Sidan av ögat: Jag kommer nu till insikt och lär mig av dessa händelser… 

Under ögat: Och släpper taget om all smärta… 

Under näsan: Jag är tacksam för deras lärdom… 

Hakan: Kanske blev jag bortstött… 

Nyckelben: Så jag kunde ta mig till något bättre. 

Under armen: Jag är öppen för att upptäcka… 

Huvudet: Alla de gömda insikterna i dessa händelser. 

 

Ögonbryn: Allt detta har tagit mig hit, där jag är idag… 

Sidan av ögat: När jag väljer kärlek… 

Under ögat: När jag väljer glädje… 

Under näsan: Väljer jag att se mitt eget värde. 

Hakan: Jag är så tacksam för mitt förflutna. 

Nyckelben: Jag är så tacksam för allt jag har lärt mig. 

Under armen: Jag tar nu alla dessa värdefulla lärdomar från det förflutna… 

Huvudet: Och befriar mig själv. 


