
Att känna sig bekväm i sin egen kropp (vid övervikt). 

Karatepunkten: Även om det känns obekvämt att känna mig vacker i min egen kropp, så 
älskar jag och accepterar mig själv. 

(Upprepa meningen ovan tre gånger.) 

Ögonbryn: Det har inte känts bekvämt i min kropp… 

Sidan av ögat: så därför har jag själv hållit kvar dessa extra kilon. 

Under ögat: Det är ett sätt att skydda mig själv… 

Under näsan: och gömma mig. 

Hakan: Men trots alla mina ansträngningar att försöka skydda mig och gömma mig… 

Nyckelben: med alla dessa extra kilon som gör att jag känner mig tjock, så är jag inte trygg. 

Under armen: Så jag är nu öppen för en ny väg och ett nytt sätt… 

Huvudet: att känna mig bekväm, trygg, självsäker och stark. 

 

Ögonbryn: Jag tillåter min kropp att bli smalare… 

Sidan av ögat: och min inre energi att expandera och bli större. 

Under ögat: Det är tryggt att ha en smalare kropp. 

Under näsan: Jag känner nu min expanderade energi och jag vet nu att det inte är detsamma 
som att ha en stor kropp. 

Hakan: Jag är trygg och bekväm i min stora energi. 

Nyckelben: Jag är en kraftfull person med min stora energi. 

Under armen: Det är tryggt att vara i min kropp. 

Huvudet: Jag litar på och följer min inre känsla. 

 

Ögonbryn: Jag är närvarande i min kropp. 

Sidan av ögat: Jag är medveten om varje andetag. 

Under ögat: Jag litar på mig själv och känner tillit.  

Under näsa: Jag har viktiga saker att förmedla… 

Hakan: och jag har förmågan att göra det nu. 

Nyckelben: Så jag väljer att göra det nu. 

Under armen: Vad jag känner betyder mer… 

Huvudet: än vad andra tycker och tänker. 



Ögonbryn: Att känna mig bekväm och attraktiv betyder att jag kommer att dra till mig 
komplimanger… 

Sidan av ögat: och oväntad uppmärksamhet… 

Under ögat: och det känns bra. 

Under näsan: Desto mer jag bryr mig om vad jag själv vill… 

Hakan: desto mindre lyssnar jag på vad andra tycker om mig… 

Nyckelben: det är bara ord… 

Under armen: och jag är stark och modig för att agera efter vad jag vill. 

Huvudet: Åh, vad det känns bra. 

 

Ögonbryn: Det är tryggt och säkert att stå i min egen kraft. 

Sidan av ögat: Det är tryggt att ta emot välgång och överflöd. 

Under ögat: Jag vet nu att jag är mer än min kropp… 

Under näsan: och jag uppskattar allt min kropp gör för mig. 

Hakan: Tack, min älskade kropp. 

Nyckelben: Det känns bra att vara i min kropp nu. 

Under armen: Jag överlämnar allt annat som inte känns bra… 

Huvudet: till det gudomliga som är större än mig själv och som klarar av att ta hand om det 
jag inte kan klara av… 

 

Ögonbryn: där finner jag också alla svar på de frågor jag undrar över. 

Sidan av ögat: Jag väljer nu att lyssna på mig själv. 

Under ögat: Jag har redan alla svar inom mig. 

Under ögat: Jag behöver bara sänka tempot och lyssna. 

Hakan: Jag känner mig fri. 

Nyckelben: Jag behöver inte gömma mig längre. 

Under armen: Jag upplever nu välsignelsen av att vara i min kropp. 

Huvudet: Jag är kraftfull. 


