
Swedish Translations of Brad Yates’ Videos 

Contents: 
Nothing to Be Afraid Of - Translation by Johan Karlsson 
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1. Problem med min syster 

(Issues with Mom (or other female) – I have chosen issues with my sister) 

2. Problem med min bror 

(Issues with Dad (or other male) – I have chosen issues with my brother) 

3. Narcissister (bli fri från tidigare eller nuvarande smärta) 

(Narcissists (getting free from past or present pain) 

4. Trauma och misshandel 

(Trauma and Abuse) 

5. Eliminera ilska 

(Clearing Anger) 

6. Eliminera ångest 

(Clearing Anxiety) 

7. Göra sig av med känslomässig smärta 

(Releasing Emotional Pain) 

8. Älska dig själv 

(Love Yourself) 
 

 

 
Nothing to Be Afraid Of - Tapping with Brad Yates 
http://www.youtube.com/watch?v=nzAMxiiVWBw  
 

The side of the hand ( Karata chop point) ( all statements – alla rundor ) 

 

Jag väljer att se att det finns inget att vara rädd för och jag väljer att älska och acceptera mig själv. 

Jag väljer att se att det finns inget att vara rädd för och jag väljer att acceptera och älska mig själv. 

Jag väljer att se att det finns inget att vara rädd för. Jag rensar bort rädslan. Vad är jag så rädd för 

ändå? Jag väljer att se att det finns inget att vara rädd för. Och jag väljer helt och hållet att älska 

hedra och acceptera mig själv och någon annan som kan ha bidragit till detta. 

 

Over the eye ( över ögat )  

Det finns inget att vara rädd för. 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Det finns inget att vara rädd för. 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

Det finns inget att vara rädd för ( use powerful voice here ) (använd högre röst här ) 

 

Under the nose 

http://www.youtube.com/watch?v=nzAMxiiVWBw


En del av mig säger , är du galen ? ! 

 

Under the mouth – under munnen 

Det finns så många saker att vara rädd för! 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Det är därför jag spenderar så mycket tid i rädsla 

 

Under the arm  (under armen ) 

Och jag är trött på det ! 

 

Over the head – ( över huvudet ) 

Jag väljer ändra mitt sett att se på livet ! 

1. This is the first Round ! 2:10 min into the video ! 

 

 

 

Tapping round 2 ( Tapping runda två ) 

Over the eye ( över ögat )  

Jag väljer att se 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Att det finns inget att vara rädd för 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

En del av mig säger 

 

Under the nose 

Jag kanske blir skadad 

 

Under the mouth – under munnen 

Ja, risken finns alltid 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Men jag har blivit skadad förut 

 

Under the arm  (under armen ) 

Och jag överlevde 

 

Over the head – ( över huvudet ) 

Smärta händer! 

 



Tapping round 3 ( Tapping runda 3 ) 

Over the eye ( över ögat )  

Lidande är frivillig! 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Och jag väljer bort lidandet 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

Det som inte skadar mig gör mig starkare! 

 

Under the nose 

och jag blir starkare och starkare! 

 

Under the mouth – under munnen 

och en del av mig säger 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Men det kanske dödar mig 

 

Under the arm  (under armen ) 

vad är jag så rädd för ? 

 

Over the head – ( över huvudet ) 

Jag kommer att dö en av dessa dagar. 

 

Tapping round 4 ( Tapping runda 4 ) 

Over the eye ( över ögat )  

hoppfullt inte på mycket länge 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Men det kommer att ske 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

Finns ingen anledningen att varar rädd för det 

 

Under the nose 

Men att se det på en annan sida 

 

Under the mouth – under munnen 

Kommer det vara en intressant upplevelse 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 



Sannorlikheten är att jag kommer bli ett med allt som är gott 

 

Under the arm  (under armen ) 

Det kan vara en unik upplevelse 

 

Over the head – ( över huvudet ) 

Jag behöver ändå inte skynda mot det 

 

Tapping round 5 ( Tapping runda 5 ) 

Over the eye ( över ögat )  

Det finns inget att vara rädd för 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Jag vet inte att det kommer vara lärorikt 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

Men jag vet inte heller att det inte kommer vara det. 

 

 

Under the nose 

Så, jag vet säkert att man inte vet att det finns något att vara rädd för 

 

Under the mouth – under munnen 

Så jag väljer att anta att det inte finns något att vara rädd för 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Jag ger mig själv denna frihet 

 

Under the arm  (under armen ) 

nä jag säger att det inte finns något att vara rädd för 

 

Over the head – ( över huvudet ) 

Ger jag mig själv den riktiga friheten 

 

Tapping round 6( Tapping runda 6 ) 

Over the eye ( över ögat )  

vad skulle jag kunna göra med den friheten 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

vad är jag fri att välja 

 



Under the eye ( Under ögat ) 

vad är jag fri att göra 

 

Under the nose 

vad är det för skillnad jag kan göra på denna planet. 

 

Under the mouth – under munnen 

Nu när jag vet att det inte finns något att vara rädd för 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Rensar bort all gammal rädsla 

 

Under the arm  (under armen ) 

Jag kan kolla tillbaka i tiden 

 

Over the head – ( över huvudet ) 

många gånger då jag var rädd 

 

 

Tapping round 7( Tapping runda 7 ) 

Over the eye ( över ögat )  

Med insikt kan jag se 

 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Det var egentligen inget att vara rädd för 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

Jag ger mig denna frihet inom kort 

 

Under the nose 

jag tillåter mig själv att slappna av 

 

Under the mouth – under munnen 

tillåter mig själv att må bra 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Tillåter mig själv att vara trygg 

 

Under the arm  (under armen ) 

Trygg att vara 

 



Over the head – ( över huvudet ) 

Det finns inget att vara rädd för 

 

Tapping round 8( Tapping runda 8 ) 

Over the eye ( över ögat )  

rensar allt motstånd till det 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

Rensar bort alla argument mot det 

 

Under the eye ( Under ögat ) 

Det finns inget att vara rädd för 

Under the nose 

Vilket coolt sätt att tänka 

 

Under the mouth – under munnen 

vilket härligt sätt att leva 

 

 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Det betyder inte att jag kommer att bli dum 

 

Under the arm  (under armen ) 

Jag släpper inte sunt förnuft  

 

Over the head – ( över huvudet ) 

Jag släpper bara taget om rädslan 

 

 

Tapping round 9( Tapping runda 9 ) 

Over the eye ( över ögat )  

ersätter rädslan med tro 

The side of the eye ( vid sidan av ögat ) 

De säger att rädsla beror på att man är ateist  

Rensar bort alla argument mot det 

Jag släpper taget om min rädsla 

 



Under the eye ( Under ögat ) 

Det finns inget att vara rädd för 

Under the nose 

det finns inget att vara rädd för 

 

Under the mouth – under munnen 

Jag kan hantera vad livet har att erbjuda mig 

 

Sore spot  ( collarbone ) – nyckelbenet 

Jag väljer att ha tro på mig själv med 

 

Under the arm  (under armen ) 

Jag sätter mig själv fri  

 

Over the head – ( över huvudet ) 

I kropp själ och ande 

 

Problem med min syster https://www.youtube.com/watch?v=lSXPLaDfucU  

 
Karatepunkten på handen: Jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

Karatepunkten på handen: Även om jag har dessa problem med min syster… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har dessa problem med min syster… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har dessa problem med min syster 

Karatepunkten på handen: Ibland tynger de mig väldigt mycket 

Karatepunkten på handen: Och de hindrar mig på allvar från att känna mig lyckligare 

Karatepunkten på handen: Även om jag har alla dessa problem med min syster… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …älska, hedra och acceptera mig själv… 

Karatepunkten på handen: …och kanske också min syster 

Ögonbrynet vid näsroten: Alla dessa problem med min syster 

Yttersidan av ögat: Alla dessa problem med min syster 

Under ögat: All den här upprördheten som jag känner 

Under näsan: Alla dessa obehagliga känslor… 

Under munnen: …som hindrar mig från att vara lyckligare 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och som hindrar mig från att bli mer framgångsrik 

Under armhålan: Alla dessa problem med min syster 

På huvudet: Jag skulle vilja reda ut dessa problem 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag skulle vilja släppa taget om all den sorg som min syster 

orsakat 

Yttersidan av ögat: All denna ilska och förbittring 

Under ögat: All denna rädsla för min syster 

Under näsan: Allt det här jobbiga 

Under munnen: All skam och skuld kring min syster 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag väljer att släppa taget om detta 

Under armhålan: Jag låter dessa sinnesstämningar försvinna ända ner på cellnivå 

På huvudet: Och jag låter dem försvinna hela vägen tillbaka genom mitt förflutna 

https://www.youtube.com/watch?v=lSXPLaDfucU


Ögonbrynet vid näsroten: En del av mig vill inte släppa taget om det här 

Yttersidan av ögat: En del av mig vill hålla min syster ansvarig 

Under ögat: Jag tänker må dåligt, för att lära henne en läxa 

Under näsan: Och hur har det fungerat för mig så här långt? 

Under munnen: Kanske var det min syster som lärde mig att göra så här? 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och hur har det fungerat för henne? 

Under armhålan: Jag vill hellre vara fri 

På huvudet: Även om det kanske innebär att jag måste förlåta min syster 

Ögonbrynet vid näsroten: Och för första gången förlåter jag mig själv för att jag har dessa 

problem 

Yttersidan av ögat: Och jag gör mig själv fri 

Under ögat: För jag har makten att göra mig själv fri 

Under näsan: Jag kan läka från dessa problem med min syster 

Under munnen: Och kanske skulle det hjälpa att prata med henne? 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och kanske är det inte något alternativ 

Under armhålan: Men jag kan välja att läka i vilket fall som helst 

På huvudet: Jag kan tillåta mig att läka från dessa problem med min syster 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag låter mig släppa taget om denna smärta som är så förknippad 

med min syster 

Yttersidan av ögat: Jag behöver inte ens min systers tillåtelse 

Under ögat: Jag eliminerar övertygelsen om att jag behöver min systers tillåtelse 

Under näsan: Jag förtjänar att vara fri 

Under munnen: Jag har rätt att vara fri 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag tillåter mig att vara fri 

Under armhålan: Jag tillåter mig att känna kärlek istället 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 

 

 

Problem med min bror https://www.youtube.com/watch?v=RnavV-OqWZ4  

 
Karatepunkten på handen: Jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

Karatepunkten på handen: Även om jag har de här problemen med min bror… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har de här problemen med min bror… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har de här problemen med min bror 

Karatepunkten på handen: För min bror har gjort en del saker 

Karatepunkten på handen: Och har gjort mig riktigt upprörd 

Karatepunkten på handen: Och även om jag har de här problemen med min bror 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …älska, hedra och acceptera mig själv… 

Karatepunkten på handen: …och kanske också min bror 

Ögonbrynet vid näsroten: Alla dessa problem med min bror 

Yttersidan av ögat: Alla dessa problem med min bror 

Under ögat: Min bror har gjort mig så upprörd 

Under näsan: All denna ilska över saker som min bror har gjort 

Under munnen: All denna smärta som är så förknippad med min bror 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och en del av mig känner att jag aldrig kan läka 

Under armhålan: Och en del av mig vet bättre 

På huvudet: En del av mig vet att läkning sker 

https://www.youtube.com/watch?v=RnavV-OqWZ4


Ögonbrynet vid näsroten: Och jag kan reda ut de här problemen med min bror 

Yttersidan av ögat: Och det kanske innebär att jag måste prata med min bror 

Under ögat: Om det är möjligt? 

Under näsan: Och kanske klarar jag att läka helt på egen hand? 

Under munnen: Och även om jag kan prata med min bror… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …väljer jag att läka så mycket som möjligt först 

Under armhålan: Så jag tar med så lite smärta som möjligt till samtalet 

På huvudet: Så jag kan få bästa möjliga resultat 

Ögonbrynet vid näsroten: En del av mig kanske vill att min bror ska känna smärta 

Yttersidan av ögat: För att lära honom en läxa för de saker han har gjort 

Under ögat: Och jag har rätt att känna på det viset 

Under näsan: Det är inte fel att känna sig upprörd 

Under munnen: Men det är smärtsamt 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och jag har rätt att må bra 

Under armhålan: Så jag ger mig själv tillåtelse att läka 

På huvudet: Jag läker dessa problem med min bror 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag förlåter mig själv för att jag känner mig så här upprörd 

Yttersidan av ögat: Och kanske kommer jag någon gång att kunna förlåta min bror 

Under ögat: En del av mig vet att han gjorde så gott han kunde 

Under näsan: Vilket är en hemsk tanke 

Under munnen: Men om han kunde ha betett sig bättre, varför gjorde han inte det då? 

Nyckelbenet nära halsgropen: Alla dessa problem med min bror 

Under armhålan: Jag ger mig själv tillåtelse att läka… 

På huvudet: …och sätter stopp för övertygelsen att det är mitt fel 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag tar ansvar för de saker jag har gjort 

Yttersidan av ögat: Och jag väljer att förlåta mig själv för de saker jag har gjort 

Under ögat: Men jag kan inte ta ansvar för vad andra människor har gjort 

Under näsan: Så jag tillåter mig själv att läka 

Under munnen: Jag förtjänar att läka 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag har förmågan att läka 

Under armhålan: Jag läker hela vägen tillbaka genom mitt förflutna 

På huvudet: Tillbaka genom alla dessa konflikter som jag har haft med min bror 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag eliminerar sorgen 

Yttersidan av ögat: Jag släpper taget om sorg och förbittring 

Under ögat: Jag släpper taget om rädslan 

Under näsan: Jag släpper taget om det jobbiga 

Under munnen: Jag släpper taget om skam och skuld 

Nyckelbenet nära halsgropen: Inte för att jag måste... 

Under armhålan: ...utan för att jag förtjänar att må bra 

På huvudet: Så jag tillåter mig själv att må så bra som möjligt 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 

 

 

Narcissister (bli fri från tidigare eller nuvarande smärta) 
https://www.youtube.com/watch?v=ySZjFDYUTLI  

 
Ta ett djupt andetag och blunda och tillåt dig själv att vara medveten om eventuella obehag du 

känner från någon du varit i kontakt med tidigare eller någon du har att göra med för 

närvarande. Lägg märke till när din kropp känner det här obehaget. – Ta ett djupt andetag och 

öppna ögonen. 

Karatepunkten på handen: Jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

https://www.youtube.com/watch?v=ySZjFDYUTLI


Karatepunkten på handen: Även om jag har blivit sårad av narcissism… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har blivit sårad av narcissism… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har blivit sårad av narcissism 

Karatepunkten på handen: Kanske fanns det någon i mitt förflutna... 

Karatepunkten på handen: …vars beteende har orsakat mig stor skada 

Karatepunkten på handen: Och jag kämpar fortfarande för att återhämta mig 

Karatepunkten på handen: Kanske finns det någon som gör mig upprörd just nu? 

Karatepunkten på handen: Och jag har svårt att känna mig fri 

Karatepunkten på handen: Även om jag har blivit sårad av narcissism… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …älska, hedra och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Och kanske en dag också den här narcissisten? 

Karatepunkten på handen: Jag hoppas att de läker 

Ögonbrynet vid näsroten: All denna smärta från narcissism 

Yttersidan av ögat: Alla denna skada från narcissism 

Under ögat: All denna rädsla som jag har känt 

Under näsan: All den förnedring som jag har känt 

Under munnen: All den skam som jag har känt 

Nyckelbenet nära halsgropen: Den här personens beteende... 

Under armhålan: ...har orsakat mig stor smärta 

På huvudet: Och jag väljer att läka 

Ögonbrynet vid näsroten: Och en del av mig kan vara rädd för att läka 

Yttersidan av ögat: Ibland när vi har blivit slagna till marken… 

Under ögat: …känns det tryggare att hålla oss kvar nere på botten 

Under näsan: Om jag tillåter mig själv att läka… 

Under munnen: …kanske jag blir sårad igen 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag väljer att älska och uppskatta de delarna av mig... 

Under armhålan: …som har hållit fast vid den tidigare smärtan 

På huvudet: I tron att jag behövde det för min överlevnad 

Ögonbrynet vid näsroten: I tron att jag behövde det för min säkerhet 

Yttersidan av ögat: Och jag ger mig själv tillåtelse att återhämta mig nu 

Under ögat: För jag förtjänar att få känna inre frid 

Under näsan: Jag förtjänar att få känna kärlek 

Under munnen: Och vad den här andra personen gjorde 

Nyckelbenet nära halsgropen: Det var inte personligt 

Under armhålan: Även om det verkligen kändes som om det var det 

På huvudet: De saker de sa och gjorde kändes väldigt personliga 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag är säker på att de var personliga 

Yttersidan av ögat: Och det är därför jag behöver hålla fast vid smärtan 

Under ögat: Men deras beteende handlade om deras sjukdom... 

Under näsan: …eller gör det just nu 

Under munnen: Och bara för att någon annan är sjuk... 

Nyckelbenet nära halsgropen: …betyder inte det att jag inte kan återhämta mig 

Under armhålan: Jag ger mig själv tillåtelse att återhämta mig 

På huvudet: Och jag hittar sätt att skydda mig själv på 

Ögonbrynet vid näsroten: Den här personen kanske fortfarande finns i mitt liv? 

Yttersidan av ögat: Och jag hittar hälsosamma sätt att ta hand om mig själv på 

Under ögat: Jag sätter gränser där jag kan 

Under näsan: Jag skapar distans där jag kan 

Under munnen: Och jag gör vad jag kan för att ta hand om mig själv 



Nyckelbenet nära halsgropen: De kanske har fått mig att känna mig väldigt liten 

Under armhålan: Men jag upphäver deras förmåga att göra det 

På huvudet: Deras sjukdom definierar inte vem jag är 

Ögonbrynet vid näsroten: Deras sjukdom kan inte säga att jag är liten 

Yttersidan av ögat: Det är bara deras sjukdom som talar 

Under ögat: Och jag tillåter mig att känna till sanningen 

Under näsan: Att jag är en enastående person och en del av universums energi 

Under munnen: Att jag är värdefull och förtjänar kärlek och respekt… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …vilket deras sjukdom hindrade dem från att ge mig 

Under armhålan: Deras sjukdom fick dem att ge mig något mycket värre 

På huvudet: Och jag tillåter mig själv att läka 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag kan läka 

Yttersidan av ögat: De kanske tycker att de själva är så fantastiska 

Under ögat: Eller det är åtminstone vad de säger 

Under näsan: Men de är inte bättre än mig 

Under munnen: Och om de verkligen tyckte så mycket om sig själva... 

Nyckelbenet nära halsgropen: …skulle de ha förmåga att se hur fantastisk jag är också 

Under armhålan: När någon slår ner på andra… 

På huvudet: …beror det på att de verkligen inte mår bra i sig själva 

Ögonbrynet vid näsroten: Och det tillåter jag mig själv att inse 

Yttersidan av ögat: Och jag lämnar allt det som de har sagt bakom mig och ser framåt 

Under ögat: Jag återhämtar mig från allt det som de har gjort 

Under näsan: Jag håller med om att jag är värd kärlek 

Under munnen: Kärlek som de inte var kapabla att ge mig 

Nyckelbenet nära halsgropen: Men andra kan 

Under armhålan: Och jag kan ge det till mig själv 

På huvudet: Och jag gör det i kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 

 

 

Trauma och misshandel https://www.youtube.com/watch?v=vcWlBld1SqU  

 

 
Karatepunkten på handen: Jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

Karatepunkten på handen: Även om det här har hänt 

Karatepunkten på handen: Väljer jag att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om det här har hänt 

Karatepunkten på handen: Väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om det här har hänt 

Karatepunkten på handen: Det här som har hänt mig i det förflutna... 

Karatepunkten på handen: …har orsakat mig stor smärta 

Karatepunkten på handen: Och jag bär fortfarande på mycket av den smärtan 

Karatepunkten på handen: Även om det här har hänt 

Karatepunkten på handen: Väljer jag att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …att älska, hedra och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Och i den mån det är möjligt… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att älska, hedra, acceptera och förlåta de andra 

inblandade 

Karatepunkten på handen: För jag väljer att vara fri 

Ögonbrynet vid näsroten: Det som har hänt 

Yttersidan av ögat: Dessa smärtsamma saker som har hänt 

Under ögat: All den smärta som jag har upplevt 

https://www.youtube.com/watch?v=vcWlBld1SqU


Under näsan: All den smärta som jag fortfarande bär på 

Under munnen: Och jag väljer att göra mig av med den 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag har rätt att göra mig av med den 

Under armhålan: Jag är inte skyldig någon att hålla fast vid den här smärtan 

På huvudet: En del av mig kanske tror att jag gör det 

Ögonbrynet vid näsroten: En del av mig kanske tror... 

Yttersidan av ögat: ...att jag borde hålla fast vid den här smärtan 

Under ögat: …att jag måste hålla fast vid den här smärtan 

Under näsan: Kanske för att se till att det aldrig mer händer igen? 

Under munnen: Men jag tror att jag har upplevt tillräckligt med smärta 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och jag väljer att släppa taget om den 

Under armhålan: Släppa taget om den ända ner på cellnivå 

På huvudet: Och släppa taget om den hela vägen tillbaka genom mitt förflutna 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag vill inte bära den längre 

Yttersidan av ögat: Men om jag släpper taget om den här smärtan? 

Under ögat: Betyder det då att jag förlåter de skyldiga? 

Under näsan: Och det kanske de inte förtjänar? 

Under munnen: Och jag kanske behöver hålla fast vid den här smärtan för att straffa dem? 

Nyckelbenet nära halsgropen: Men den enda som verkligen straffas är jag själv 

Under armhålan: Och jag förtjänar en paus från det 

På huvudet: Jag anser att jag har lidit tillräckligt 

Ögonbrynet vid näsroten: Och jag väljer att frigöra mig nu 

Yttersidan av ögat: Jag frigör mig från denna smärta 

Under ögat: Jag frigör mig från rädslan 

Under näsan: All rädsla som jag har upplevt 

Under munnen: Och all rädsla som jag fortfarande bär på 

Nyckelbenet nära halsgropen: Rädsla för att det kanske händer igen 

Under armhålan: All denna rädsla som jag tror att jag behöver för att skydda mig 

På huvudet: Jag kan hitta bättre sätt att ta hand om mig själv på 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag är här nu 

Yttersidan av ögat: Vad det än var för tuffa situationer… 

Under ögat: …kom jag igenom dem 

Under näsan: Jag väljer att erkänna hur stark jag är 

Under munnen: Jag väljer att känna mig mer trygg i mig själv 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och jag väljer att verkligen älska mig själv 

Under armhålan: Så jag tillåter mig själv att läka med denna kärlek 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 
 
 

Eliminera ilska https://www.youtube.com/watch?v=vBvVAxoxrFE  

 

 
Blunda. Ta ett djupt andetag. Fortsätt och tänk på vem eller vad du är arg på. Betygsätt ilskan 

på en skala från 0 till 10 och lägg märke till var i kroppen du känner den. Ta ett nytt andetag. 

Öppna dina ögon. Och om du är villig att ta fullt ansvar för ditt eget välbefinnande: 

Karatepunkten på handen: Knacka med mig 

Karatepunkten på handen: Även om jag är väldigt arg… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag är väldigt arg… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag är väldigt arg 

https://www.youtube.com/watch?v=vBvVAxoxrFE


Karatepunkten på handen: Det finns någon… 

Karatepunkten på handen: …eller något… 

Karatepunkten på handen: …som just nu gör mig väldigt upprörd 

Karatepunkten på handen: Något har hänt... 

Karatepunkten på handen: ...som jag har bestämt inte är rätt och riktigt 

Karatepunkten på handen: Och ilska verkar vara den lämpliga reaktionen på det 

Karatepunkten på handen: Och även om jag är så arg just nu… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …älska, hedra och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Och kanske vid något tillfälle… 

Karatepunkten på handen: …vem jag än är arg på 

Ögonbrynet vid näsroten: All denna ilska 

Yttersidan av ögat: All denna ilska 

Under ögat: All denna ilska 

Under näsan: Jag är så arg just nu 

Under munnen: Jag är så arg just nu 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag är så arg 

Under armhålan: Och det är smärtsamt... 

På huvudet: …på vissa sätt 

Ögonbrynet vid näsroten: Och väldigt spännande på andra sätt 

Yttersidan av ögat: Och det finns en del av mig... 

Under ögat: ...som verkligen vill vara arg! 

Under näsan: För jag borde vara arg 

Under munnen: Min ilska är berättigad 

Nyckelbenet nära halsgropen: Faktum är, att med tanke på vad som har hänt 

Under armhålan: Med tanke på vad som pågår… 

På huvudet: …vore det korkat att inte vara arg 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag måste vara arg 

Yttersidan av ögat: Det är den enda lämpliga reaktionen 

Under ögat: Men om jag tar ett ögonblick... 

Under näsan: ...och verkligen tittar på situationen 

Under munnen: All den här ilskan som jag känner... 

Nyckelbenet nära halsgropen: ...gör verkligen inte saken bättre 

Under armhålan: Om jag blir tillräckligt arg… 

På huvudet: …kommer jag kanske att skrämma den andra personen? 

Ögonbrynet vid näsroten: Och då kommer de att sluta göra det de gör 

Yttersidan av ögat: Och kanske om jag blir tillräckligt arg... 

Under ögat: ...kommer jag att vidta åtgärder för att förändra saker och ting 

Under näsan: Och det är det som ilska framför allt är till för 

Under munnen: För att låta mig få veta… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …att något faktiskt inte stämmer 

Under armhålan: Det är som när ett brandlarm börjar tjuta 

På huvudet: Men om mitt brandlarm skulle börja tjuta... 

Ögonbrynet vid näsroten: …skulle jag inte bara sitta där och lyssna på det 

Yttersidan av ögat: Jag skulle göra något åt problemet 

Under ögat: Att bara sitta där och vara upprörd över oljudet hjälper inte 

Under näsan: Det är en signal om att jag behöver vidta åtgärder 

Under munnen: Men alldeles för ofta... 

Nyckelbenet nära halsgropen: ...när jag känner mig arg… 

Under armhålan: …sitter jag bara där, helt överväldigad av ilska 

På huvudet: Det är som att sitta där och lyssna på brandlarmet 

Ögonbrynet vid näsroten: Så jag släpper taget om ilskan 



Yttersidan av ögat: Jag stänger av brandlarmet 

Under ögat: För nu tänker jag agera 

Under näsan: Jag tänker vidta positiva hälsosamma åtgärder… 

Under munnen: …för att generera det jag verkligen vill ha 

Nyckelbenet nära halsgropen: Men vad är det jag egentligen vill ha? 

Under armhålan: Vill jag starta ett bråk? 

På huvudet: Vill jag göra någon annan upprörd? 

Ögonbrynet vid näsroten: Vill jag framkalla ännu mer ilska? 

Yttersidan av ögat: Eller vill jag bara hitta en fredlig lösning? 

Under ögat: Och det kanske inte alltid är möjligt 

Under näsan: Men om det är det, väljer jag att hitta den 

Under munnen: Jag väljer att hitta bästa möjliga utväg 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag väljer att hitta den mest kärleksfulla utvägen 

Under armhålan: Och en av de kärleksfulla åtgärderna jag kan göra för mig själv... 

På huvudet: ...är att släppa taget om den här ilskan nu 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag släpper taget om den 

Yttersidan av ögat: Jag släpper taget om den 

Under ögat: Jag tillåter mig att återställa min inre frid 

Under näsan: Jag tillåter mig att hitta bästa möjliga lösning 

Under munnen: Att veta det, när jag släpper taget om min ilska… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …betyder inte att jag ger upp när det gäller att förändra saker 

och ting 

Under armhålan: Jag behöver inte vara arg för att göra situationen bättre 

På huvudet: Så jag släpper taget om ilskan 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag andas lugnt och avslappnat 

Yttersidan av ögat: Jag tillåter mig att känna inre frid 

Under ögat: Jag tillåter mig att känna kärlek 

Under näsan: Jag upptäcker den där positiva hälsosamma lösningen 

Under munnen: Jag vidtar positiva hälsosamma åtgärder 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag tillåter mig att slappna av 

Under armhålan: Och jag går målmedvetet framåt med kärlek 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag. Gå och upptäck nya sätt att göra saker och ting bättre. Därför att du 

förtjänar det. 
 
 

Eliminera ångest https://www.youtube.com/watch?v=K6kq9N9Yp6E  

 

 
Karatepunkten på handen: Jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

Karatepunkten på handen: Även om jag har ångest… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har ångest… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag har ångest 

Karatepunkten på handen: Jag har ångest i andras sällskap 

Karatepunkten på handen: Ibland har jag ångest trots att jag är helt ensam 

Karatepunkten på handen: Jag skulle verkligen hellre må bra 

Karatepunkten på handen: Och även om jag har en sådan ångest… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …älska, hedra och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Och även de personer… 

https://www.youtube.com/watch?v=K6kq9N9Yp6E


Karatepunkten på handen: ...som kanske bidrar till min ångest 

Ögonbrynet vid näsroten: All denna ångest 

Yttersidan av ögat: All denna ångest 

Under ögat: Alla dessa ångestfyllda känslor 

Under näsan: All denna nervositet 

Under munnen: Alla dessa ångestfyllda beteenden 

Nyckelbenet nära halsgropen: All denna ängslighet 

Under armhålan: Jag väljer att göra mig av med den… 

På huvudet: …så mycket jag kan 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag väljer att släppa taget om den här ångesten 

Yttersidan av ögat: Jag väljer att släppa taget om den här nervositeten 

Under ögat: Jag väljer att släppa taget om detta obehag 

Under näsan: Jag känner mig så illa till mods ibland 

Under munnen: Jag känner mig så illa till mods i olika situationer 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag vill bara fly undan 

Under armhålan: Det känns som om det är för mycket för mig 

På huvudet: Jag står bara inte ut med att vara kvar 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag har en sådan ångest 

Yttersidan av ögat: Jag känner mig så illa till mods… 

Under ögat: ...och jag väljer att släppa taget om den här känslan 

Under näsan: Jag väljer att släppa taget om den ända ner på cellnivå 

Under munnen: Jag väljer att släppa taget om den hela vägen tillbaka genom mitt förflutna 

Nyckelbenet nära halsgropen: Tillbaka genom alla de stunder som jag har haft ångest 

Under armhålan: Alla dessa tillfällen då jag inte visste vad jag skulle göra med mig själv 

På huvudet: Och jag uppskattar den delen av mig 

Ögonbrynet vid näsroten: Den försöker ta hand om mig… 

Yttersidan av ögat: …genom att säga åt mig att springa min väg 

Under ögat: Det är bara en del av mig… 

Under näsan: …som inte känns trygg 

Under munnen: Det känns som om jag är i en hotfull situation 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och jag måste fly undan 

Under armhålan: Så vad är det jag är rädd för? 

På huvudet: Vad är jag så rädd för? 

Ögonbrynet vid näsroten: Är jag rädd för andra människor? 

Yttersidan av ögat: Är jag rädd för vad de ska tycka om mig? 

Under ögat: Är jag rädd för vad de ska säga eller göra mot mig? 

Under näsan: Och vad grundar jag den rädslan på? 

Under munnen: Och kanske säger en del av mig 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag har några mycket verkliga händelser att basera det på 

Under armhålan: Jag har flera konkreta bevis för att jag inte är trygg 

På huvudet: Och jag väljer att gå igenom de bevisen 

Ögonbrynet vid näsroten: Och jag raderar ut alla jag kan 

Yttersidan av ögat: Och det betyder inte att jag kommer att bli omdömeslös 

Under ögat: Det betyder inte att jag kommer att ta ogenomtänkta risker 

Under näsan: Jag tillåter bara mig själv... 

Under munnen: ... att reda ut eventuella missuppfattningar 

Nyckelbenet nära halsgropen: Kanske med några av dessa tidigare situationer? 

Under armhålan: De var inte ens i närheten så skrämmande som jag trodde de skulle vara 

På huvudet: Och kanske var de det? 

Ögonbrynet vid näsroten: Men jag är inte i samma slags fara längre 

Yttersidan av ögat: En del av mig vill bara säkerställa det 

Under ögat: Och det är helt okej 



Under näsan: Jag har inte fel eller är en avskyvärd person 

Under munnen: Jag väljer bara att undersöka… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …ifall jag berövar mig själv något helt i onödan 

Under armhålan: Ingen säger att jag måste umgås med andra människor 

På huvudet: Men jag kanske väljer att göra det 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag väljer att ha kontakt med andra 

Yttersidan av ögat: Så jag släpper taget om den här ångesten 

Under ögat: Jag släpper taget om den här rädslan 

Under näsan: Jag släpper taget om tidigare pinsamheter 

Under munnen: Jag släpper taget om all skuld och skam 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag släpper taget om det här obehaget 

Under armhålan: Jag förtjänar att vara här 

På huvudet: Jag har rätt att vara här 

Ögonbrynet vid näsroten: Och jag är fantastisk 

Yttersidan av ögat: Och jag är en gåva till andra 

Under ögat: Jag väljer att känna självförtroende när jag delar den gåvan 

Under näsan: Jag väljer att ha friheten att dela den gåvan 

Under munnen: Och det är säkert, att dela den gåvan 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag väljer att känna mig självsäker och väl till mods 

Under armhålan: Jag väljer att känna mig lugn och självsäker 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 
 
 

Göra sig av med känslomässig smärta 
https://www.youtube.com/watch?v=S5l70B3BA8c  

 

 
Karatepunkten på handen: Och jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

Karatepunkten på handen: Även om jag känner denna känslomässiga smärta… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag känner denna känslomässiga smärta… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag ändå att älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Även om jag känner denna känslomässiga smärta 

Karatepunkten på handen: Det finns saker inom mig... 

Karatepunkten på handen: ...som inte känns bra 

Karatepunkten på handen: Och jag ser människor omkring mig... 

Karatepunkten på handen: ...som av allt att döma inte mår bra 

Karatepunkten på handen: Och även om jag känner denna känslomässiga smärta… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att helt och fullt älska och hedra mig själv 

Karatepunkten på handen: Och alla människor i mitt liv... 

Karatepunkten på handen: …som har lärt mig att känna denna smärta 

Karatepunkten på handen: De trodde att de var tvungna till det... 

Karatepunkten på handen: ...så de lärde mig att göra detsamma 

Ögonbrynet vid näsroten: All denna känslomässiga smärta 

Yttersidan av ögat: All denna känslomässiga smärta 

Under ögat: All denna känslomässiga smärta 

Under näsan: Jag väljer att släppa taget om den 

Under munnen: Och en del av mig motsätter sig det 

Nyckelbenet nära halsgropen: Anledningen till att jag känner känslomässig smärta... 

Under armhålan: …beror på att en del av mig känner att jag måste 

På huvudet: En del av mig är övertygad om att jag bör göra det 

https://www.youtube.com/watch?v=S5l70B3BA8c


Ögonbrynet vid näsroten: Även om jag vill må bra… 

Yttersidan av ögat: …säger en del av mig att jag inte kan 

Under ögat: Inte med tanke på det som har hänt 

Under näsan: Inte med tanke på vad som pågår 

Under munnen: Under dessa omständigheter… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …förväntas jag att känna känslomässig smärta 

Under armhålan: Och jag väljer fortfarande att släppa taget om den 

På huvudet: Jag är inte säker på hur den hjälper mig 

Ögonbrynet vid näsroten: Även om en del av mig är övertygad om att den skyddar mig 

Yttersidan av ögat: Den enda anledningen till att jag håller fast vid den känslomässiga 

smärtan... 

Under ögat: ...är för att jag är övertygad om att den skyddar mig 

Under näsan: Jag väljer att hitta hälsosammare sätt att ta hand om mig själv 

Under munnen: Jag väljer att hitta sätt att ta hand om mig själv som känns bättre 

Nyckelbenet nära halsgropen: Och det är inget fel på mig för att jag känner denna smärta 

Under armhålan: Jag har blivit programmerad att göra det 

På huvudet: Av människor som trodde att de var tvungna att göra det 

Ögonbrynet vid näsroten: Vi har alla gjort så gott vi har kunnat 

Yttersidan av ögat: Och jag väljer att må bättre nu 

Under ögat: Jag förtjänar att må bättre 

Under näsan: Och ju bättre jag mår… 

Under munnen: …desto mer uppnår jag 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag väljer att känna mer glädje 

Under armhålan: Jag väljer att känna mer kärlek 

På huvudet: Och ju mer kärlek jag känner… 

Ögonbrynet vid näsroten: …desto mer kärlek har jag, att dela med andra 

Yttersidan av ögat: Och Jösses, vilken nytta de kan ha av den! 

Under ögat: Jag kan använda den för att hjälpa dem att göra sig av med sin känslomässiga 

smärta 

Under näsan: Jag väljer att göra mig av med den här känslomässiga smärtan… 

Under munnen: …som ofta leder till fysisk smärta 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag väljer att kväva detta i dess linda 

Under armhålan: Jag gör mig av med denna känslomässiga smärta 

På huvudet: Jag gör mig av med den ända ner på cellnivå 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag gör mig av med den hela vägen tillbaka genom mitt förflutna 

Yttersidan av ögat: Tillbaka genom alla de gånger i mitt liv... 

Under ögat: …då jag fick budskapet att jag borde känna smärta 

Under näsan: Och jag tillåter mig själv att läka 

Under munnen: Jag tillåter mig själv att må bättre 

Nyckelbenet nära halsgropen: Om det finns åtgärder som jag behöver vidta… 

Under armhålan: …kan jag göra det utan att känna smärta 

På huvudet: Så jag gör mig av med orsakerna till den här smärtan 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag släpper nu taget om all sorg och trauma… 

Ögonbrynet vid näsroten: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här 

smärtan 

Yttersidan av ögat: Jag släpper nu taget om all ilska och förbittring… 

Yttersidan av ögat: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här smärtan 

Under ögat: Jag släpper nu taget om all rädsla… 

Under ögat: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här smärtan 

Under näsan: Jag släpper nu taget om alla obehagligheter… 

Under näsan: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här smärtan 

Under munnen: Jag släpper nu taget om all skam och skuld… 



Under munnen: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här smärtan 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag släpper nu taget om all kvarvarande rädsla… 

Nyckelbenet nära halsgropen: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den 

här smärtan 

Under armhålan: Jag släpper nu taget om all min låga självkänsla… 

Under armhålan: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här smärtan 

På huvudet: Jag släpper nu taget om all min ofrivilliga ensamhet… 

På huvudet: …ända ner i roten och den mest djupgående orsaken till den här smärtan 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag släpper taget om denna känslomässiga smärta 

Yttersidan av ögat: Från mig själv… 

Under ögat: …och från det gemensamma alltet 

Under näsan: Allt är energi 

Under munnen: Och vi är alla sammankopplade 

Nyckelbenet nära halsgropen: Så jag helar vår planet 

Under armhålan: Jag ger mig själv tillåtelse att släppa taget om den här smärtan 

På huvudet: Jag hjälper andra att släppa taget om den också 

Ögonbrynet vid näsroten: Så att jag kan tillåta mig själv att känna mer glädje och kärlek 

Yttersidan av ögat: Så att andra kan uppleva mer glädje och kärlek 

Under ögat: Och vi alla upplever mycket mer inre frid 

Under näsan: Jag gör mig av med behovet av känslomässig smärta… 

Under munnen: …och befriar mig själv 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag behandlar mig själv med kärlek… 

Under armhålan: …och jag förtjänar det 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 

 

 

Älska dig själv https://www.youtube.com/watch?v=CGybX8_8mto  

 

 
Karatepunkten på handen: Och jag tar fullt ansvar för mitt eget välmående 

Karatepunkten på handen: Knacka med mig 

Karatepunkten på handen: Jag väljer att älska mig själv 

Karatepunkten på handen: Och jag väljer att verkligen älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Jag väljer att älska mig själv 

Karatepunkten på handen: Och jag väljer att verkligen älska och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Jag väljer att älska mig själv 

Karatepunkten på handen: Och kanske har jag blockerat det i mitt förflutna…? 

Karatepunkten på handen: …eller åtminstone begränsat det 

Karatepunkten på handen: Och kanske har jag en massa anledningar… 

Karatepunkten på handen: …varför jag inte borde eller skulle kunna älska mig själv 

Karatepunkten på handen: Eller åtminstone inte älska mig själv mer än jag gör 

Karatepunkten på handen: Och trots allt detta… 

Karatepunkten på handen: …väljer jag att verkligen älska mig själv 

Karatepunkten på handen: Och jag väljer att helt och fullt… 

Karatepunkten på handen: …älska, hedra och acceptera mig själv 

Karatepunkten på handen: Och alla andra också 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag väljer att älska mig själv 

Yttersidan av ögat: Jag väljer att älska mig själv 

Under ögat: Jag menar verkligen älska mig själv 

Under näsan: Jag väljer att erkänna... 

Under munnen: ...att jag är värdefull och förtjänar kärlek 

https://www.youtube.com/watch?v=CGybX8_8mto


Nyckelbenet nära halsgropen: Helt villkorslöst 

Under armhålan: Jag är värdefull och förtjänar kärlek just nu 

På huvudet: Precis som jag är 

Ögonbrynet vid näsroten: I min nuvarande situation 

Yttersidan av ögat: Ibland kanske jag säger till mig själv 

Under ögat: För att vara värd kärlek… 

Under näsan: …måste jag göra det här och det här och det här 

Under munnen: Jag måste ha åstadkommit vissa saker 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag måste ha pengar eller väga mindre 

Under armhålan: Alla dessa villkor 

På huvudet: Och jag väljer att släppa taget om dem 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag behöver ingen anledning att älska mig själv 

Yttersidan av ögat: Jag väljer att älska mig själv oändligt mycket 

Under ögat: Jag väljer att älska mig själv helt villkorslöst 

Under näsan: Detta kanske känns främmande för mig? 

Under munnen: Kanske var kärlek i mitt förflutna förbunden med olika villkor? 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag blev älskad när jag gjorde saker och ting rätt 

Under armhålan: Jag blev älskad när jag fick bra betyg 

På huvudet: Och kanske fick jag intrycket... 

Ögonbrynet vid näsroten: ...att vid de tillfällen då jag inte gjorde så bra ifrån mig… 

Yttersidan av ögat: …var jag inte värd att älskas 

Under ögat: Men det var en misstolkning 

Under näsan: För jag är värdefull och förtjänar kärlek 

Under munnen: Helt och fullt 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag är ett enastående uttryck för gudomlig kärlek och ljus 

Under armhålan: Vad finns det att inte älska? 

På huvudet: Och kanske uppenbarar sig olika typer av svar? 

Ögonbrynet vid näsroten: Olika anledningar till varför jag inte skulle kunna eller borde 

älska mig själv 

Yttersidan av ögat: Och kanske har jag många anledningar? 

Under ögat: Men inga bra anledningar 

Under näsan: Kanske är jag rädd för att om jag älskar mig själv villkorslöst… 

Under munnen: …skulle jag inte att vara motiverad att ändra på mig 

Nyckelbenet nära halsgropen: Jag kanske bara kan förändra mig till det bättre… 

Under armhålan: …om jag är övertygad om att det finns saker hos mig som inte går att älska 

På huvudet: Och jag väljer att göra mig av med denna föreställning 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag är inte definierad av mina omständigheter 

Yttersidan av ögat: Mina omständigheter är resultatet... 

Under ögat: …av hur jag tidigare har definierat mig själv 

Under näsan: Såsom jag nu definierar mig själv som någon som är värd att älskas 

Under munnen: Jag blir kanske förvånad... 

Nyckelbenet nära halsgropen: ...över hur lätt jag har för att vidta positiva åtgärder 

Under armhålan: Om jag verkligen älskar mig själv... 

På huvudet: ...kommer jag självklart att förbättra saker och ting 

Ögonbrynet vid näsroten: Jag vidtar positiva åtgärder som en kärlekshandling till mig själv 

Yttersidan av ögat: När jag tänker på mig själv som omöjlig att älska… 

Under ögat: …blir jag faktiskt mindre motiverad att ta hand om mig själv 

Under näsan: Jag förtjänar kärlek 

Under munnen: Jag förtjänar villkorslös kärlek 

Nyckelbenet nära halsgropen: Innerst inne har jag alltid vetat det 

Under armhålan: Nu låter jag hela mitt jag genomsyras av detta faktum 

På huvudet: Jag erkänner äntligen sanningen 



Ögonbrynet vid näsroten: Att jag värdefull och förtjänar kärlek 

Yttersidan av ögat: Och jag tänker inte vänta på att först få bekräftelse från andra 

Under ögat: Ju mer kärleksfull jag är mot mig själv… 

Under näsan: …desto fler personer kommer att upptäcka hur trevlig jag är 

Under munnen: Och i desto högre grad kommer jag att upptäcka hur sympatiska andra är 

Nyckelbenet nära halsgropen: Det är bästa tänkbara situation där alla vinner 

Under armhålan: Därför tillåter jag mig att älska mig själv villkorslöst 

På huvudet: I kropp, sinne och själ 

Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut. 


