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EFT- Att hela och förlåta en situation eller person 

Karatepunkten: Jag fyller den här situationen med ljus och kärlek. Mitt syfte är att hela den 
här situation med_____________ i ljus och kärlek. 

Ögonbryn: Jag släpper mitt behov över att kontrollera situationen 

Sidan av ögat: Jag fyller den här situationen med_____________ med hopp 

Under ögat: Jag har tillit till att det finns en djupare mening för den här situationen 

Under näsan: Jag fyller den här situationen med ljus 

Hakan: Jag har tillit till hela processen 

Nyckelben: Jag fyller den här situationen med frid 

Under armen: Jag släpper mitt eget kontrollbehov över att det måste ske på mitt sätt 

Huvudet: Jag har tillit till den gudomliga ordningen 

 

Karatepunkten: Ingenting behöver fixas 

Ögonbryn: Allting sker i precis rätt tid och ordning 

Sidan av ögat: Den här personen___________ har allt inom sig och vet själv vad som behövs 
göras 

Under ögat: När jag ser storheten och det gudomliga i den här personen____________ 

Under näsan: så ser den här personen_____________ det i sig själv 

Hakan: Det här är en väl förklädd välsignelse 

Nyckelben: Jag är så tacksam 

Under armen: Jag släpper taget om kampen att försöka kontrollera situationen 

Huvudet: När jag finner frid i situationen 
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Karatepunkten: så finner andra också frid 

Ögonbryn: När jag finner kärlek i den här situationen 

Sidan av ögat: så finner andra också kärlek 

Under ögat: Jag släpper taget om att kontrollera situationen 

Under näsa: När jag helar mig själv 

Hakan: så inspirerar jag andra att göra detsamma 

Nyckelben: När jag kan känna glädje i den här situationen 

Under armen: så inspirerar jag andra att göra detsamma 

Huvudet: När jag kan känna frid i den här situationen 

 

Karatepunkten: så inspirerar jag andra att göra detsamma 

Ögonbryn: även om jag tänker och tror att situationen är hemsk 

Sidan av ögat: jag tillåter mig själv att vara ärlig 

Under ögat: och jag vet att jag har det som krävs för att hela den här situationen 

Under näsan: och jag vet att andra har detsamma 

Hakan: Jag litar på att personen____________ själv har vad som krävs 

Nyckelben: Jag lever i min sanning 

Under armen: och jag låter andra leva i sin 

Huvudet: allt annat ordnar sig själv genom den gudomliga ordningen 
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Karatepunkten: Även om jag har dömt denna situation utifrån mitt ego 

Ögonbryn: så älskar jag och förlåter mig själv 

Sidan av ögat: Personen__________ har själv vad som krävs för att hela sig själv och denna 
situation 

Under ögat: Jag har vad som krävs för att hela mig själv och denna situation 

Under näsan: Det finns redan inom mig 

Hakan: Jag har tillit till att personen jag älskar… 

Nyckelben: … själv har vad som behövs för att helas inom sig 

Under armen: Resultatet är mer storslaget än vad jag just nu kan tänka mig till 

Huvudet: Så, jag släpper nu taget om att kontrollera situationen  

 

Karatepunkten: Jag släpper nu kampen inom mig 

Ögonbryn: Allt är nu i händerna av det gudomliga 

Sidan av ögat: Jag är tacksam för den här situationen för den hjälper mig att växa i mig själv 

Under ögat: Jag är tacksam för den här situationen för den lär mig så mycket 

Under näsan: Jag är så tacksam för denna lärdom 

Hakan: Jag är så tacksam för denna välsignelse 

Nyckelben: Jag förvandlar min fientliga inställning till vänlighet 

Under armen: Jag får då också vänlighet tillbaka 

Huvudet: Det finns inget mer för mig att försöka fundera och ”klura” ut 
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Karatepunkten: Det finns ingen väg till lyckan… 

Ögonbryn: …lyckan är vägen 

Sidan av ögat: Jag tränar på att avlägsna dömandet av mig själv och andra 

Under ögat: Jag ser ljuset och kraften hos mig själv och andra 

Under näsan: Jag litar på att andra vet vad som är bäst för dem 

Hakan: Jag är så ledsen över hela situationen 

Nyckelben: Förlåt mig… 

Under armen: Tack för att du finns… 

Huvudet: Jag älskar dig… 

 

Karatepunkten: Jag så ledsen… 

Ögonbryn: Förlåt mig… 

Sidan av ögat: Tack… 

Under ögat: Jag älskar dig 

Under näsan: Jag är så ledsen… 

Hakan: Förlåt mig… 

Nyckelben: Tack… 

Under armen: Jag älskar dig… 

Huvudet: Jag är så ledsen… 
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Karatepunkten: Förlåt mig… 

Ögonbryn: Tack… 

Sidan av ögat: Jag älskar dig… 

Under ögat: Jag är så ledsen… 

Under näsan: Förlåt mig… 

Hakan: Tack… 

Nyckelben: Kärlek är framför mig 

Under armen: Kärlek är bakom mig 

Huvudet: Kärlek är till vänster om mig 

 

Karatepunkten: Kärlek är till höger om mig 

Ögonbryn: Kärlek är ovanför mig 

Sidan av ögat: Kärlek är under mig 

Under ögat: Kärlek är inom mig 

Under näsan: Kärlek är i min omgivning 

Hakan: Kärlek till alla 

Nyckelben: Kärlek till universum 

Under armen: Frid är framför mig 

Huvudet: Frid är bakom mig 
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Karatepunkten: Frid är till vänster om mig 

Ögonbryn: Frid är till höger om mig 

Sidan av ögat: Frid är ovanför mig 

Under ögat: Frid är under mig 

Under näsan: Frid är i mig 

Hakan: Frid är i min omgivning 

Nyckelben: Frid till alla 

Under armen: Frid till universum 

Huvudet: Ljus är framför mig 

 

Karatepunkten: Ljus är bakom mig 

Ögonbryn: Ljus är till vänster om mig 

Sidan av ögat: Ljus är till höger om mig 

Under ögat: Ljus är ovanför mig 

Under näsan: Ljus är under mig 

Hakan: Ljus är i mig 

Nyckelben: Frid är i min omgivning 

Under armen: Ljus till alla 

Huvudet: Ljus till universum. 

 

 

 


