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EFT- när ingenting fungerar 
Karatepunkten: Trots att jag är frustrerad över att ingenting fungerar för mig accepterar jag 
mig själv precis som jag 
Karatepunkten: Trots att jag har en tendens att påbörja saker utan att avsluta dem accepterar 
jag mig själv fullständigt. 
Karatepunkten: Trots att jag är stressad över att ingenting verkar fungera för mig väljer jag 
att slappna av nu. 
 
Ögonbryn: Ingenting fungerar… 
Sidan av ögat: All den här frustrationen… 
Under ögat: Jag är frustrerad över att ingenting fungerar för mig… 
Under näsan: Jag har prövat så många olika saker… 
Hakan: Och ingenting fungerar någonsin… 
Nyckelben: Det här kommer förmodligen inte heller att fungera… 
Under armen: Det här kommer förmodligen inte att fungera för mig… 
Huvudet: All den här frustrationen… 
 
Ögonbryn: Ingenting fungerar… 
Sidan av ögat: Jag påbörjar saker och avslutar dem inte… 
Under ögat: Det känns hopplöst att pröva nya saker… 
Under näsan: Eftersom jag har upplevt så många gånger att saker inte fungerar… 
Hakan: De fungerar för andra… 
Nyckelben: Men inte för mig… 
Under armen: All den här frustrationen… 
Huvudet: All den här oron och frustrationen… 
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Ögonbryn: Jag kommer ingenvart… 
Sidan av ögat: Det känns som att jag sitter fast… 
Under ögat: Mitt liv bara upprepar sig hela tiden… 
Under näsan: Jag lyckas aldrig med något… 
Hakan: Vilket slöseri med tid… 
Nyckelben: Jag vet inte vad som är fel med mig… 
Under armen: Jag har helt enkelt för lite självdisciplin… 
Huvudet: Jag har inte det som krävs… 
 
 
 
Ögonbryn: Jag kommer aldrig att lyckas… 
Sidan av ögat: Mitt liv är ett skämt… 
Under ögat: Jag kommer aldrig att lyckas med något… 
Under näsan: Jag har inget att erbjuda andra… 
Hakan: Jag borde sluta att ens försöka… 
Nyckelben: Jag är hopplös… 
Under armen: Jag har ingen självdisciplin alls… 
Huvudet: Jag har inte det som krävs… 
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Ögonbryn: Vad håller jag på med? 

Sidan av ögat: Kommer jag någonsin att slutföra något? 

Under ögat: Jag är ett skämt.… 

Under näsan: Jag är så misslyckad… 

Hakan: Ingen kan lita på mig. Jag kan inte ens lite på mig själv. 

Nyckelben: Jag har ingen självdisciplin… 

Under armen: Jag kan bara inte fokusera… 

Hjässan: Jag kommer aldrig att slutföra något. 

Ögonbryn: Jag väljer att vara öppen för möjligheten att det här kan fungera… 
Sidan av ögat: Jag väljer att släppa all frustration jag har burit på… 
Under ögat: Saker har fungerat för mig förut… 
Under näsan: Jag har gjort många positiva förändringar… 
Hakan: Och jag väljer att göra fler… 
Nyckelben: Jag väljer att tro på min förmåga att förändras… 
Under armen: Jag väljer att släppa all frustration och oro jag har burit på… 
Huvudet: Jag släpper det… Jag släpper det helt och hållet. 
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Ögonbryn: Jag kan känna hur min kropp slappnar av nu… 
Sidan av ögat: Min frustration tonar bort… 
Under ögat: Min oro löses upp… 
Under näsan: Mina känslor har varit i vägen… 
Hakan: Jag kan avsluta vadhelst jag bestämmer mig för… 
Nyckelben: Jag kan nå mina mål… 
Under armen: Jag känner det… 
Huvudet: Jag släpper alla de här blockeringarna nu. 
 
Ögonbryn: Alla de här begränsande föreställningarna försvinner 
Sidan av ögat: Det finns utrymme att andas… 
Under ögat: Det finns utrymme att skapa… 
Under näsan: Jag har allt jag behöver för att få det här gjort… 
Hakan: Och allt finns inom mig… 
Nyckelben: Jag känner mig så fri… 
Under armen: Jag känner mig så stark… 
Huvudet: Jag är redo. 
 


