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EFT- Morgonmeditation 

Karatepunkten: Även om jag känner mig överväldigad och stressad, så accepterar jag mig 
själv och hur jag känner. 

(Upprepa meningen ovan tre gånger.) 

Ögonbryn: Bara tanken på dagen gör mig stressad 

Sidan av ögat: Det finns så mycket att göra 

Under ögat: Det finns så mycket att oroa mig för 

Under näsan: Allt detta ansvar 

Hakan: All denna anspänning i kroppen 

Nyckelben: Det känns inte säkert och tryggt att slappna av… 

Under armen: när det finns så mycket att göra 

Huvudet: Det finns så många krav 

 

Ögonbryn: Det är en kamp att ens försöka känna mig lugn och fokuserad 

Sidan av ögat: Det är svårt att känna mig lugn, när det finns så mycket jag bara måste göra 

Under ögat: Det är svårt att känna mig lugn, när det finns så mycket som är osäkert och 
oklart 

Under näsan: Jag kan inte känna mig lugn förrän allt går som jag vill 

Hakan: Om jag inte oroar mig, så betyder det att jag inte bryr mig 

Nyckelben: Om jag inte får panik, så betyder det att jag inte får det gjort 

Under armen: Om jag inte är stressad, så betyder det att jag inte arbetar tillräckligt hårt och 
bra 

Huvudet: Men, är dessa föreställningar verkligen sanna? 
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Ögonbryn: Kanske har jag plockat upp dessa föreställningar av någon annan? 

Sidan av ögat: Alla dessa föreställningar kring stress 

Under ögat: Jag väljer att släppa taget om dessa falska föreställningar… 

Under näsa: jag väljer att släppa taget 

Hakan: Alla dessa falska föreställningar har gjort att jag håller kvar stressen 

Nyckelben: Alla dessa falska föreställningar har gjort att jag nöjer mig med mindre än vad 
jag är värd 

Under armen: Alla dessa falska föreställningar har gjort att jag sitter fast och inte kommer 
vidare 

Huvudet: Jag erkänner dem nu 

 

Ögonbryn: All denna oro över denna dag… 

Sidan av ögat: jag ger denna oro en röst 

Under ögat: Jag ger en röst åt det som verkligen besvärar mig 

Under näsan: Det är tryggt och säkert för mig att ärligt ge allt det som verkligen besvärar 
mig en röst… 

Hakan: och sedan släppa taget om det 

Nyckelben: Medvetenhet skapar förändring 

Under armen: Det förändras redan till det bättre 

Huvudet: Idag är en ny dag 
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Ögonbryn: Även om människor runt omkring mig är stressade… 

Sidan av ögat: så förblir jag lugn 

Under ögat: Desto lugnare jag är, desto kraftfullare är jag 

Under näsan: Idag är jag medveten över hur jag reagerar 

Hakan: Jag kan tillåta mig själv att ta ett steg tillbaka och endast betrakta situationen 

Nyckelben: det ger mig en klar bild över situationen 

Under armen: Jag förblir i min källa av lugn 

Huvudet: Det är lättare än jag trodde 

 

Ögonbryn: När jag reagerar annorlunda på den här situationen 

Sidan av ögat: så förändras situationen 

Under ögat: Vad som sker är inte det viktiga… 

Under näsan: det är hur jag reagerar, som är det viktiga 

Hakan: Jag väljer att vara lugn och centrerad 

Nyckelben: Jag känner min inre styrka inom mig 

Under armen: Jag har en inre visshet 

Huvudet: att allt är som det ska vara 
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Ögonbryn: Ingen annan kan få mig att känna på ett visst speciellt sätt 

Sidan av ögat: det är helt upp till mig 

Under ögat: och, jag väljer tillit 

Under näsan: Jag väljer glädje 

Hakan: Jag väljer lycka 

Nyckelben: Jag väljer kärlek 

Under armen: Idag väljer jag… 

Huvudet: att allt kommer att bli bra 

 

Ögonbryn: Denna dag är en gåva 

Sidan av ögat: Jag är så tacksam över livet… 

Under ögat: och att jag har denna dag 

Under näsan: Jag vägrar att slösa bort den… 

Hakan: genom att klaga 

Nyckelben: Jag väljer att fokusera på att skapa 

Under armen: Jag skapar min verklighet 

Huvudet: så jag väljer noggrant vad min dag ska innehålla 
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Ögonbryn: Idag väljer jag att ta hand om mig på bästa sätt 

Sidan av ögat: Jag är medveten om vad jag behöver 

Under ögat: Jag tar hand om min kropp på bästa sätt 

Under näsan: Jag väljer mina egna tankar 

Hakan: och jag står stark i min egen kraft 

Nyckelben: Jag gör val som är bra för mig 

Under armen: endast jag vet vad som är bra för mig 

Huvudet: Jag tar ett steg i taget 

 

Ögonbryn: Jag tillåter att stressen lämnar min kropp för varje utandning 

Sidan av ögat: Jag vet att jag kan klara av vad som än kommer min väg 

Under ögat: Jag släpper nu alla regler, förväntningar och falska föreställningar jag har kring 
lycka, och jag väljer helt enkelt att vara lycklig 

Under näsan: Det gör jag genom att uppskatta allt som jag har 

Hakan: och fokusera på vad jag vill skapa i mitt liv 

Nyckelben: Idag litar jag på min intuition 

Under armen: Någonting helt fantastiskt kommer att hända idag 

Huvudet: Nu när jag äntligen släpper taget om denna stress, så kan jag se alla möjligheter 
som den här dagen bär med sig. 

 

 


