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EFT- Att lämna gamla mönster och trosuppfattningar och skapa nya 

Karatepunkten: Även om jag har trott på alla dessa gamla mönster och trosuppfattningar 
som har hållit mig tillbaka, så älskar jag och accepterar mig själv. 

(Upprepa meningen ovan tre gånger.) 

Ögonbryn: Alla dessa gamla mönster och trosuppfattningar… 

Sidan av ögat: Jag har trott att de varit sanna… 

Under ögat: Många av dem har jag fått från mina föräldrar… 

Under näsan: Eller från samhället där jag lever… 

Hakan: ”Om det inte är hårt och slitsamt, är det inte värt det”… 

Nyckelben: ”Jag har alltid dålig tur”… 

Under armen: ”Jag har ärvt det. Det finns i familjens gener och det finns inget att göra åt 
det”… 

Huvudet: ”Jag kan inte lyckas med någonting”… 

 

Ögonbryn: Åh, allt detta har jag trott på och sett som min sanning… 

Sidan av ögat: Jag har upprepat allt detta… 

Under ögat: Alla dessa gamla mönster och trosuppfattningar har ingen makt över mig längre. 

Under näsan: Jag har gett dem makt över mig genom min uppmärksamhet på dem. 

Hakan: Jag tillåter mig själv nu att ifrågasätta allt detta. 

Nyckelben: Är det verkligen sant? 

Under armen: Är detta verkligen vad jag tror och tänker? 

Huvudet: Jag väljer nu att tänka själv. 
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Ögonbryn: Jag vet ju rent intellektuellt att dessa gamla mönster och trosuppfattningar inte är 
sanna. 

Sidan av ögat: Men de känns sanna. 

Under ögat: Genom att uppmärksamma denna känsla… 

Under näsa: Förstår jag att jag levt med denna sanning så länge… 

Hakan: Jag trodde att det var den jag är… 

Nyckelben: Med det var bara en känsla… 

Under armen: Och en känsla kan förändras. 

Huvudet: Jag accepterar mig själv även med alla dessa känslor. 

 

Ögonbryn: När jag tar mig tid att uppmärksamma alla dessa känslor… 

Sidan av ögat: Så lovar jag mig själv att knacka (använda EFT) på alla dessa känslor, 
mönster och trosuppfattningar. Jag lovar att ta en i taget och ta mig tid till detta. 

Under ögat: Jag har kraften att välja vad jag vill tro på. 

Under näsan: Om något av det gamla gör sig tillkänna igen… 

Hakan: Så lovar jag att knacka på alla känslor som dyker upp. 

Nyckelben: Jag känner mig lugn och självsäker… 

Under armen: Jag vet nu att det bara är en tanke eller känsla. 

Huvudet: Och att jag kan välja en annan tanke och känsla. 
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Ögonbryn: Jag väljer medvetet mina tankar… 

Sidan av ögat: Jag väljer medvetet mina känslor… 

Under ögat: Livet är till för att njutas av. 

Under näsan: Livet är kärleksfullt och fyllt av glädje. 

Hakan: Jag kan uppfylla mina mål. 

Nyckelben: Min kropp stödjer mig. 

Under armen: Jag har så mycket att vara tacksam för. 

Huvudet: Jag har redan allt jag behöver inom mig för att vara lycklig. 

 

Ögonbryn: Jag är intelligent 

Sidan av ögat: Jag är värdefull 

Under ögat: Jag är tillräcklig 

Under näsan: Jag är stark 

Hakan: Jag är villig 

Nyckelben: Jag är modig 

Under armen: Jag är självsäker 

Huvudet: Jag är vacker 


