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Uskumuse leidmine. Variant 1.
1. Vaata ennast ehk oma nooremat versiooni selles sündmuses, millega
tegeled ja mille oled 0 või 0-lähedaseks koputanud.
Nüüd küsi teda vaadates:
Mis järelduse või otsuse ma maailma või enda kohta siin tegin?
Mida ma siin maailma või enda kohta otsustasin?
Kirjuta vastus üles.
2. Nüüd vaadates oma elule küsi endalt:
Kas mul on olnud sellest uskumusest või otsusest elu jooksul kasu, kas see on
mind kuidagi aidanud?
3. Ka see uskumus on mu elu jooksul mõjutanud minu valikuid?
4. Nüüd, kus sa oled näinud oma uskumust, kas sa soovid seda uskumust
alles jätta, juhuks kui sul võib sellest edaspidi kasu või abi olla?
Kui soovid alles jätta, siis leia talle sobiv koht oma keha vahetus läheduses.
Saada talle valgust ja armastust selle eest, et see uskumus on olnud sinuga
kogu selle aja. Saada ta sinu valitud kohale oma keha vahetus läheduses.
Uskumuse vabastamine
Kui sa ei soovi enam seda uskumust endas kanda, siis saada talle valgust ja
armastust ja koputades karatepunktil ütle:
Kuigi ma tegin selle sündmuse pärast otsuse, et ...........(siin ütle oma uskumus),
olen ma nüüd valmis
sellest otsusest lahti laskma ja ma usun, et ..... (siin ütle leitud uskumusele
vastupidine positiivne lause, näiteks Ma olen piisavalt hea /Mind
armastatakse/ Ma olen väärtuslik).
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Nüüd koputa läbi kõik punktid, öeldes igal punktil oma uskumus + see pole
tõsi:
Näiteks:
Ma ei ole piisavalt hea, see pole tõsi..
Ma ei ole piisavalt hea, see pole tõsi...
seejärel koputa veelkord kõikidel punktidel, öeldes nüüd igal punktil
vastupidise uskumusele + see on tõsi:
Ma olen piisavalt hea, see on tõsi...
Ma olen piisavalt hea, see on tõsi...
Otsused, mida inimesed traumasündmuses sageli teevad, on näiteks:
Mind ei armastata
Ma ei ole piisavalt hea
Keegi ei märka mind
Keegi ei hooli minust
Ma olen nähtamatu
Ma ei ole oluline
Ma olen väärtusetu
Ma pean üksi hakkama saama
Ma pean olema täiuslik
Ma olen halb
Maailm ei ole turvaline
Teised on olulisemad, kui mina
Uskumuse leidmine. Variant 2.
Vaadates ülevalasuvat nimekirja, koputades pidevalt karatepunktil küsi
endalt iga lause kohta:
Kas ma usun seda enda kohta?
Märgi vastus üles.
Kui vastasid jah, hinda selle uskumuse tugevust 0-10.
0 - see pole üldse tõsi, 10- see on täiesti tõsi.
Uskumusest vabanemiseks kasuta 1.lehel toodud koputamisjada.
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Uskumuse leidmine. Variant 3.
Kirjuta välja see, mida sa tahad kogeda praeguse negatiivse olukorra
asemel või mida tahad tunda praeguse häiriva emotsiooni asemel.
Sõnasta see positiivsena ja olevikus.
Näiteks:
Ma tunnen oma elukaaslase vastu soojust ja armastust.
või
Ma tunnen oma tööst sügavalt rõõmu.
või
Ma tunnen rõõmu
või
Ma olen terve ja tugev
jne.
Nüüd lugedes endale seda lauset, pane tähele, mida sa ütled endale
mõttes selle lause lõpus.
Ehk millega sa jätkad seda lauset? Mis vastuväite sa sinna lisad?
Tavaliselt jätkame sõnadega
jah aga ....
mis siis kui ...
aga mis siis kui ...
aga ikkagi ...
Kirjuta välja see, mida sa ütled või mõtled peale neid sõnu.
Sageli on see näiteks:
ma ei suuda seda
kõik läheb nii nagu eelmisel korral
see pole võimalik
ma ei usu seda
ma saan haiget
jne.
See, mida sa ütled endale oma positiivse väite järel, on SINU PIIRAV
USKUMUS ehk PÜHA LEHM.
Kui soovid selle uskumuse vabastada, kasuta 1. lehel toodud
koputamisjada.
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