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EFT- Att komma vidare 

Ögonbryn: Jag är så stolt över mig själv… 

Sidan av ögat: Att jag kommit så här långt. 

Under ögat: Jag hedrar mig själv och var jag befinner mig just nu… 

Under näsan: Och, jag är redo för nästa steg. 

Hakan: Jag omfamnar mig själv och mitt liv. 

Nyckelben: Jag njuter av livet. 

Under armen: Jag är precis där jag ska vara just nu. 

Huvudet: Det känns så bra att må bra. 

 

Ögonbryn: Jag uppskattar mig själv genom att prata kärleksfullt till mig och andra. 

Sidan av ögat: När jag upptäcker en röst som inte är kärleksfull… 

Under ögat: Så vet jag att jag finner styrkan i nuet… 

Under näsan: Och väljer att vara vänlig och kärleksfull. 

Hakan: Jag lovar att stå upp för mig själv… 

Nyckelben: Även om jag gör misstag… 

Under armen: Att inte acceptera mig själv har inte fungerat… 

Huvudet: Så jag väljer nu att älska och acceptera mig själv. 
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Ögonbryn: Allt är ständigt i förändring… 

Sidan av ögat: Så när något förändras så vet jag att jag verkligen lever… 

Under ögat: Jag väljer tacksamhet och kreativitet… 

Under näsa: Jag är så tacksam över att vara kreativ. 

Hakan: Jag uppfyller nu mina mål. 

Nyckelben: Det gör jag här och nu. 

Under armen: Jag lär mig hela tiden nya saker. 

Huvudet: Jag skapar en kärleksfull atmosfär runt mig. 

 

Ögonbryn: Jag prioriterar det som ger mig glädje… 

Sidan av ögat: Och jag finner vägar som skänker mig glädje. 

Under ögat: Jag tillåter mig att känna lugn och ro. 

Under näsan: När jag lär mig säga NEJ till andra… 

Hakan: Lär jag mig samtidigt att säga JA till mig själv. 

Nyckelben: När jag värdesätter mig själv… 

Under armen: Så kommer andra automatiskt att respektera mig. 

Huvudet: Det är OK att tänka på mitt eget välbefinnande. 
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Ögonbryn: Det är tryggt för mig att vara ett ljus i världen… 

Sidan av ögat: Detta ljus vägleder mig alltid. 

Under ögat: Jag har allt mod och all tillit jag behöver. 

Under näsan: Jag släpper taget om vad andra tycker och tänker… 

Hakan: Och värdesätter nu vad jag tycker och tänker. 

Nyckelben: Detta är MIN väg… 

Under armen: Jag tillåter mig själv att lysa klart på MIN väg… 

Huvudet: Vilket gör att jag kommer att inspirera andra. 

 

Ögonbryn: Jag släpper taget om att behöva veta allt i förväg. 

Sidan av ögat: Jag släpper taget om att behöva lösa alla problem själv. 

Under ögat: Jag tillåter mig att vara lycklig NU. Där jag befinner mig just NU. 

Under näsan: Det hela handlade inte om det jag trodde… 

Hakan: Jag gav bara det min uppmärksamhet… 

Nyckelben: Vilket gjorde att jag äntligen väckte min fulla potential… 

Under armen: Till att vara precis den jag är ämnad att vara. 

Huvudet: Jag älskar, accepterar och tackar mig själv för detta. 


