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Kõik uskumused on alguse saanud mingist konkreetsest sündmusest.
Seda harjutust läbi tehes on sinu eesmärk üles leida need SÜNDMUSED, millest 
on alguse saanud sinu piiravad uskumused.
Need on uskumused, mis hoiavad paigas su alateadlikke piiravaid valikuid.

Selleks on kõigepealt vaja endale selgeks teha, mis
probleemiga / korduva olukorraga / emotsiooniga sa tegeled.

Kas see on mingi kindel emotsioon?
Kas see on korduv olukord?
Kas see on füüsiline sümptom või füüsiline probleem?
Kas see on sõltuvus?
Kas see on mingi kindel toimunud sündmus su elus?

1. Vali üks. Kirjuta see välja. Mida täpsem see tunne või probleem on,
seda parem.

Kui sul on juba teada kindel sündmus, mis sind häirib, siis kirjuta välja 
emotsioonid, mida sa selle sündmuse suhtes tunned.
Tõenäoliselt leiad siis veel teisigi sündmusi, mida lahustada. 

Näiteks: 
ma ei suuda partnerit leida
ma valin partnereid, kellega saan haiget
ma tunnen oma laste ees pidevalt süütunnet 
mu mees/naine ei paku mulle lähedust
ma ei suuda piisavalt raha teenida
mul on tugev esinemishirm
ma ei tunne oma tööst rõõmu
inimesed kasutavad mind ära
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2. Vasta 15-le küsimusele - 15 Võimsat Küsimust .PDF. Võta aega 
igale küsimusele vastamiseks.

Samal ajal, kui küsimuste vastuseid mõtled, KOPUTA karatepunkti. Kui 
hakkad küsimustele vastama, hakkavad sulle meenuma erinevad 
sündmused. Oluline on rahulikult minna sügavale ja tähele panna, mida sa 
näed, kuuled või tunned. Ole kannatlik. Kui kohe ei meenu midagi, liigu 
mööda küsimusi edasi. 

3. Niipea, kui meenub mõni sündmus, peatu ja pane see kirja.
Kui tuleb mitu sündmust korraga, kirjuta need kindlasti ERALDI
sündmustena, mitte ühte lausesse. Lahus hoidmine on oluline.

See kord, kui mu ema ütles, et ma olen rumal ja ma tundsin viha. 
See kord, kui mu isa mind sõprade ees narris ja ma tundsin häbi. 
See kord, kui mu elukaaslane mind pettis, ja ma tundsin hüljatust 
See kord, kui mulle öeldi see diagnoos ja tundsin hirmu
See kord, kui ma kaotasin töö ja tundsin alaväärsust

4. Siis mine küsimustele vastamisega edasi. Kui jõuad, kirjuta vastused
kõikidele küsimustele. Kui emotsioonid tulevad tugevalt esile, koputa
ükskõik millist punkti kuni rahuned. Kui tunne läheb väga intensiivseks,
koputa, joo vett ja katkesta harjutuse jätkamine ajani, kuni tahad jätkata.
Ole endaga õrn.

VABASTAMISNÄHUD
Midagi võib laheneda juba neid sündmuseid sõnastades ja kirja pannes. 

Kõik vabastamisnähud on võimalikud: haigutamine, pisarad, naermine,  
higistamine, külmavärinad, kehalised aistingud, pingete ja valude 
liikuma minek.

KOPUTA sel ajal, kui emotsioonid välja tulevad. See aitab need emotsioonid 
lõpuni läbi tunda ja nad saavad sinu kehast lahkuda.

Kõige olulisem on üles leida ja kirja panna sündmused. Need on 
ankursündmused ja nendega seotud emotsioone lahustades ühendame 
ankru lahti.
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Sinu vastused küsimustele paljastavad sinu tegelikke ja peidetud, sageli 
allasurutud tundeid. Oma vastuseid lugedes võid märgata oma elus 
seoseid, millest sa enne midagi ei teadnud. Vastuseid läbi lugedes võib 
alateadvusest tulla veel sündmuseid esile. Isegi, kui sündmuseid tuleb 
palju, kirjuta need kõik välja. Hiljem saad neid lahendama hakata. Kõik 
need on uksed, mis viivad sinu elu paremaks muutmise juurde.

Kui sa jääd küsimusi küsides toppama ja tekib blokk, nii et sa ei suuda 
enam edasi liikuda, joo vett ja koputa rahulikult karatepunkti.

Pea meeles
Ole endaga õrn. Mida iganes sa avastad ja mis sulle meenub, hoidu endale 
hinnangute panemisest. Kõik on olnud selleks, et sa saaksid eluga edasi 
minna. Inimene teeb igas olukorras alati seda, mida ta suudab ja mis on 
vajalik selleks, et ellu jääda. Kui tervendad lahendamata sündmused ja 
emotsioonid, saad hakata avarduma oma täies jõus.




