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EFT- Kvällsmeditation 

Karatepunkten: Även om jag har byggt upp all den här anspänningen från idag, så älskar jag 
och accepterar mig själv och väljer att släppa taget 

(Upprepa meningen ovan tre gånger.) 

Ögonbryn: All denna anspänning från idag 

Sidan av ögat: All denna stress 

Under ögat: Det är svårt att släppa taget om den… 

Under näsan: när det fortfarande finns så mycket kvar som måste göras 

Hakan: Tänk om jag inte gjort tillräckligt 

Nyckelben: All denna oro 

Under armen: Alla dessa negativa tankar till mig själv 

Huvudet: Alla dessa tvivel jag haft idag 

 

Ögonbryn: Det är svårt att hålla humöret uppe 

Sidan av ögat: när jag är så trött 

Under ögat: Det är på kvällen och natten som oron är som värst 

Under näsan: All denna oro för morgondagen 

Hakan: All denna oro för framtiden 

Nyckelben: så många frågor som behöver ett svar 

Under armen: Det finns fortfarande så mycket att tänka på 

Huvudet: Alla dessa rädslor 
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Ögonbryn: All denna press som jag lägger på mig själv 

Sidan av ögat: Det känns inte som att jag gör tillräckligt 

Under ögat: Jag borde vara längre fram och veta bättre 

Under näsa: Allt detta dömande 

Hakan: Alla dessa förväntningar 

Nyckelben: Det känns som att jag inte kan hänga med 

Under armen: Det känns aldrig tillräckligt bra att jag aldrig kan känna mig nöjd 

Huvudet: All denna press som jag lägger på mig själv 

 

Ögonbryn: Jag kämpar för att ge mig själv en paus 

Sidan av ögat: Men det känns inte bra att slappna av 

Under ögat: Alla dessa tankar som far genom huvudet… 

Under näsan: Det känns inte som att jag kan kontrollera dem 

Hakan: Vad är jag egentligen rädd för? 

Nyckelben: Det är tryggt och säkert att ge mina rädslor en röst 

Under armen: Jag erkänner hur jag känner… 

Huvudet: och, jag släpper taget om all denna anspänning 
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Ögonbryn: Nu när dagen är slut… 

Sidan av ögat: så ger jag mig själv tillåtelse att slappna av 

Under ögat: Det är tryggt och säkert för mig att släppa taget om dagen… 

Under näsan: och all denna stress 

Hakan: Jag behöver inte ha alla svar… 

Nyckelben: jag litar på att de kommer till mig 

Under armen: I natt slappnar jag av 

Huvudet: När jag slappnar så släpper all oro taget 

 

Ögonbryn: Jag hedrar mig själv för allt jag gjort och hunnit med idag… 

Sidan av ögat: och jag släpper allt dömande 

Under ögat: Jag har kommit längre än vad jag tror 

Under näsan: Jag är smartare än jag tror 

Hakan: Jag är mer älskad än jag tror 

Nyckelben: Jag känner tacksamhet 

Under armen: Jag är tacksam för denna dag 

Huvudet: och jag släpper allt jag ångrar 
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Ögonbryn: Jag kan släppa taget nu om alla regler och förväntningar som jag har 

Sidan av ögat: I kväll är jag glad och tacksam för det jag har 

Under ögat: När jag släpper taget om all min oro… 

Under näsan: så lugnar tankarna ner sig 

Hakan: Jag känner frid i detta nu 

Nyckelben: och min kropp slappnar av 

Under armen: Det finns ingenting som jag måste göra nu 

Huvudet: Jag kan slappna av med vissheten att imorgon är en annan dag 

 

Ögonbryn: Jag ersätter min oro med tillit 

Sidan av ögat: Jag vet att allt ordnar sig 

Under ögat: Jag släpper helt enkelt taget nu 

Under näsan: Jag inser så välsignad jag är 

Hakan: jag känner glädje i det som är 

Nyckelben: och jag är tacksam för alla välsignelser 

Under armen: Jag fokuserar på allt som är bra i mitt liv 

Huvudet: Jag känner frid här och nu 

 

  



5 
 

Ögonbryn: Jag känner hur all anspänning släpper taget om min kropp 

Sidan av ögat: Mina muskler slappnar av på en djupare nivå 

Under ögat: Jag känner mig trygg och säker 

Under näsan: Min kropp kan slappna av ännu mer och ännu djupare 

Hakan: Jag tackar mitt intellekt för allt det gör för mig… 

Nyckelben: och nu kan även alla mina tankar släppa taget 

Under armen: Allt kommer att ordna sig… 

Huvudet: så ,jag kan slappna av nu. 

 

 

 


