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EFT- Vid ekonomisk oro 

Karatepunkten: Även om jag känner oro när jag tänker på pengar och min ekonomiska 
situation, accepterar jag mig själv och hur jag känner. 

(Upprepa meningen ovan tre gånger.) 

Ögonbryn: Bara tanken på pengar känns för mycket 

Sidan av ögat: Situationen känns stressig 

Under ögat: Det känns obekvämt att tänka på pengar 

Under näsan: Ibland vill jag bara stoppa huvudet i sanden och glömma mitt problem med 
pengar 

Hakan: Jag kan vara så hård mot mig själv, dömer mig själv och se ner på mig själv 

Nyckelben: Jag vill bara gömma mig och glömma allt 

Under armen: Jag känner denna oro hela tiden 

Huvudet: Jag känner mig värdelös 

 

Ögonbryn: Det är jobbigt att titta på min ekonomiska situation 

Sidan av ögat: Jag borde ha det bättre och känna mig trygg… 

Under ögat: men jag gör inte det. Jag känner mig otrygg i min egen kropp 

Under näsan: Jag vill förändras… 

Hakan: men ibland känns det bara för mycket 

Nyckelben: Det är så lätt att känna mig maktlös och värdelös när jag tänker på min ekonomi 

Under armen: Jag är besviken på mig själv att det blivit så 

Huvudet: Det behöver inte vara så 
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Ögonbryn: Andra verkar ha kontroll på sin ekonomi… 

Sidan av ögat: men för mig känns det bara obekvämt och stressigt 

Under ögat: Det känns så orättvist… 

Under näsa: jag har kämpat så 

Hakan: Varför fungerar det inte för mig? 

Nyckelben: Jag känner mig så maktlös 

Under armen: Jag skulle kunna ha det bättre 

Huvudet: Jag dömer mig själv hela tiden 

 

Ögonbryn: Det är tryggt att ge mina känslor en röst 

Sidan av ögat: Alla dessa känslor inom mig… 

Under ögat: ger jag nu en röst och släpper dem 

Under näsan: Jag uppmärksammar alla mina känslor medan jag knackar… 

Hakan: och när jag gör det så släpper dessa känslor taget om mig 

Nyckelben: Medvetenhet skapar förändring 

Under armen: Det är tryggt att ge alla mina rädslor en röst… 

Huvudet: och äntligen släppa dem fria 
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Ögonbryn: Jag släpper nu taget om alla mina begränsningar… 

Sidan av ögat: som jag har för pengar 

Under ögat: Jag tar nu ett djupt andetag… 

Under näsan: för även i min nuvarande ekonomiska situation… 

Hakan: tillåter jag mig själv att känna mig lugn och fokuserad 

Nyckelben: Det är tryggt för mig att släppa min oro… 

Under armen: för jag har kontroll 

Huvudet: Jag har kontroll 

 

Ögonbryn: När jag ger mina rädslor en röst, så tar jag samtidigt tillbaka min egen kraft 

Sidan av ögat: Innerst inne vet jag att en förändring är på väg 

Under ögat: Innerst inne vet jag att jag kan tjäna pengar… 

Under näsan: på ett sätt som känns bra för mig 

Hakan: Jag kan nu titta på min ekonomiska situation med medkänsla 

Nyckelben: Jag är ok, där jag befinner mig just nu… 

Under armen: för jag vet att det blir bara bättre nu 

Huvudet: Jag har ersatt min oro med kontroll 
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Ögonbryn: Jag väljer att ha tålamod 

Sidan av ögat: Jag vet att styrkan ligger i att ta ett steg i taget 

Under ögat: Jag är fokuserad och klar över vad jag behöver göra 

Under näsan: Jag behöver endast vara klar över vad nästa steg är 

Hakan: Jag tar ett steg i taget 

Nyckelben: För varje steg jag tar känner jag mig mer kraftfull 

Under armen: Även om min ekonomiska situation, just nu, inte är som jag vill att den ska 
vara… 

Huvudet: så tar jag ett steg framåt idag och fokuserar på det jag redan har. Jag har allt jag 
behöver och jag kommer alltid att få allt jag behöver 

 

Ögonbryn: Jag ser nya möjligheter 

Sidan av ögat: Jag skapar bättre vanor 

Under ögat: Jag släpper nu taget om alla de negativa känslor jag har om pengar 

Under näsan: När jag släpper taget om mitt eget dömande… 

Hakan: och slutar jämföra mig med andra 

Nyckelben: börjar jag se min egen kraft 

Under armen: Det var svårt att se alla möjligheter p.g.a. min oro… 

Huvudet: men nu är jag mer fokuserad och klar över vad jag vill 
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Ögonbryn: Det här är bara början 

Sidan av ögat: Jag lovar mig själv att knacka på alla de känslor jag har kring pengar 

Under ögat: Jag kan nu se att jag haft massor av begränsningar gällande pengar… 

Under näsan: och jag släpper nu taget om dessa 

Hakan: Jag skapar nu nya positiva mönster kring pengar 

Nyckelben: Jag tillåter mig själv att tjäna pengar på ett sätt som känns bra för mig 

Under armen: Jag har så mycket värdefullt att dela med mig av… 

Huvudet: pengar flödar till mig 

 

Ögonbryn: Idag är en ny dag 

Sidan av ögat: Jag har det tålamod jag behöver 

Under ögat: Jag ser nu möjligheten att växa både ekonomiskt och andligt 

Under näsan: Jag har nu planterat några kraftfulla frön… 

Hakan: och jag låter dessa frön få växa 

Nyckelben: Jag är mer kraftfull än vad jag intalat mig själv 

Under armen: Jag är lugn, klar och fokuserad över min ekonomiska situation 

Huvudet: Idag är en ny start och jag är redo. 

 

 


