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POTRZEBA KONTROLI 

Mimo, że muszę kontrolować siebie i swoje zachowanie to w pełni akceptuję siebie i to, że muszę się kontrolować 

Mimo, że boję się stracić kontrolę nad sobą i swoim zachowaniem to w pełni akceptuję siebie i to, że się boję 

Mimo, że mam ten konflikt między chcę mieć kontrolę nad sobą i swoim zachowaniem/uczuciami/ciałem a chcę uwolnić 

kontrolę nad sobą i swoim zachowaniem/uczuciami, ciałem to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie i ten konflikt 

Mimo, że mam poczucie winy, że chcę uwolnić się od kontroli to w pełni akceptuję siebie i to poczucie winy 

Mimo, że mam potrzebę kontroli to szczerze i głęboko akceptuję siebie i moją potrzebę kontroli 

Mimo, że nie mam wpływu na to, co się dzieje ze mną i w moim życiu to szczerze i głęboko akceptuję siebie i to jak się z tym 

czuję 

Mimo, że nie mam kontroli nad innymi ludźmi i nigdy nie wiem, czego się po nich spodziewać to szczerze akceptuję siebie 

Mimo, że całkowicie straciłam kontrolę i nie jestem już niczego pewna/y to szczerze akceptuje siebie i to jak się czuję 

Mimo, że już niczego nie mogę być pewna, bo nad niczym nie panuję to akceptuję siebie taką/takiego, jaki jestem i wybieram 

spokój  

 

PROBLEM Z ALKOHOLEM 

 

Ustawienie można powtórzyć więcej niż 3 razy. Po ustawieniu wskazane jest opukiwanie tylko punktów pod okiem, obojczyka 

i pod pachą (jedno okrążenie na przypominacz i jedno na rundę pozytywną i ponownie rundę dodatkową) 

 

Mimo, że nie chcę przestać pić jestem w porządku i całkowicie akceptuję siebie 

 

Mimo, że trudno mi ograniczyć alkohol jestem w porządku i szczerze akceptuję siebie 

 

Mimo, że muszę się napić jestem w porządku 

 

Mimo, że mam ochotę na alkohol to w pełni akceptuję siebie i swoją ochotę na alkohol 

 

Mimo, że wszyscy oczekują, że przestanę pić i źle się czuję z tą presją to całkowicie akceptuje siebie i swoje decyzje 

 

Mimo, że chce ograniczyć picie ale chce pić dalej i boję się, że mi się to nie uda to akceptuje siebie i wybieram spokój 

 

stawienie z wykorzystaniem wszystkich punktów 

 

Mimo, że nie wierzę, że uda mi się ograniczyć picie i czuć się z tym dobrze to w pełni i dogłębnie 

                                                 

 ZMIANY W ŻYCIU  

                                                       

Mimo, że nie wierzę, że mogę być sobą i być wolna/y od strachu to w pełni akceptuję siebie i to, kim jestem 

Mimo, że nie wierzę, że mogę uwolnić się od konfliktów to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że nie wierzę, że mogę być sobą i być wolna/y od strachu to w pełni akceptuję siebie i to, kim jestem 

Mimo, że nie wierzę, że mogę uwolnić się od konfliktów to szczerze i głęboko akceptuję siebie i to, kim jestem 

Mimo, że nie wierzę, że mogę uwolnić się od przeszłości to szczerze i głęboko akceptuję siebie i swój brak wiary 

Mimo, że boję się uwierzyć, że mogę zmienić siebie i swoje życie to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie wierzę, że cokolwiek może zmienić moje życie to w pełni akceptuję siebie i mój brak wiary w zmiany 

Mimo, że mam poczucie winy, że próbuję coś zmienić na lepsze w swoim życiu a moi bliscy stoją w miejscu, to całkowicie i 

dogłębnie akceptuję siebie i to, co robię 

Mimo, że boję się coś zmienić w moim życiu to całkowicie akcentuję siebie i otwieram się na nowe możliwości 

Mimo, że mam ten konflikt między chcę zmian w moim życiu i boję zmian to całkowicie akceptuję siebie i ten konflikt 

Mimo, że i tak się nic nie zmieni w moim życiu to akceptuję siebie szczerze i głęboko 

http://www.eft.net.pl/


Mimo, że nie chce nic zmieniać w moim życiu, bo teraz czuję się bezpiecznie a kiedy coś się zmieni to może być gorzej niż 

jest to akceptuję siebie i to, że tak mam 

Mimo, że nie chce nic zmieniać w moim życiu, bo duże zmiany w moim życiu nigdy nie były dla mnie dobre to szczerze 

akceptuję siebie i to, że się boję 

Mimo, że boję się zmian, bo zmiany są ryzykowne i niebezpieczne to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie i otwieram się na 

spokój 

Mimo, że boję się zmian, bo chociaż teraz nie jestem szczęśliwy to jestem bezpieczny i jest mi wygodnie a zmiany mogą to 

zmienić i może to wymagać to ode mnie zaangażowania i wysiłku to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie i to, że się boję 

Mimo, że nie czuję się gotowy/a do zmian w moim życiu, bo nie wiem, czego chce i czego się spodziewać po zmianach to 

szczerze i głęboko akceptuję siebie i to jak się czuję 

Mimo, że nie czuję się gotowy/a do zmian, bo boję się, że sobie nie poradzę i boję się porażki, o której wszyscy się dowiedzą 

to w pełni i dogłębnie akceptu siebie i wybieram spokój 

OCZEKIWANIA INNYCH WOBEC MNIE  

 

Mimo, że mam potrzebę spełniania oczekiwań "innych" to w pełni akceptuję siebie i tą potrzebę 

Mimo, że powinnam spełniać oczekiwania innych to całkowicie akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że muszę spełniać oczekiwania innych, żeby być akceptowana to w pełni akceptuję siebie taką, jaka jestem i wybieram 

spokój 

Mimo, że boję się nie spełniać oczekiwań "innych" to całkowicie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się, że "inni" mnie odrzucą, jeśli nie będę spełniać ich oczekiwań to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie i to, 

kim jestem 

Mimo, że boję się, złości i wrogości "innych" jak nie spełnię ich oczekiwań to całkowicie akceptuję siebie i wybieram poczucie 

bezpieczeństwa 

Mimo, że boję się, że inni mnie wyśmieją jak nie będę taka jak oni to całkowicie akceptuję siebie taką, jaka jestem 

Mimo, że boję się, że jak nie spełnię oczekiwań to zostanę sama to całkowicie akceptuję siebie i otwieram się na dobrych ludzi 

wokół mnie 

Mimo, że jak nie spełnię oczekiwań innych to nie będę mnie lubić/kochać to całkowicie akceptuję siebie taką, jaka jestem 

Mimo, że jestem zła na siebie, że ciągle spełniam oczekiwania "innych" to w pełni akceptuję siebie i swoje uczucia 

Mimo, że mam poczucie winy, że nie spełniam/spełniłam oczekiwań "innych" to całkowicie akceptuję siebie i to poczucie winy 

Mimo, że mam ten konflikt między chce spełniać oczekiwania innych a chce być wolna od ich oczekiwań to w pełni akceptuję 

siebie i ten konflikt 

Mimo, że mam ten konflikt między chce uwolnić się od oczekiwań innych a boję się uwolnić od oczekiwań innych to w pełni 

akceptuję siebie i ten konflikt 

Mimo, że czuję się przytłoczona i zmęczona oczekiwaniami innych wobec mnie to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że nie wiem jak uwolnić się od oczekiwań innych i robić to, co chce to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że mam już dość spełniania oczekiwań innych to w pełni akceptuję siebie i to, że mam już dość 

 

PRZEKONANIA 

 

Podczas pracy z przekonananiami mogą pojawić się różne emocje: smutek, poczucie winy, złość, wstyd lub trudność w 

uwolnieniu się przekonania. Warto zacząć od poniższych ustawień i zobaczyć, jakie emocje pojawią się podczas rundy i 

kolejne ustawienie zrobić już na emocję, jaka się pojawiła.  

 

Przekonania związane z relacjami z innymi ludźmi 

 

Mimo, że nikt mnie nie lubi to w pełni akceptuję siebie i to, jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mnie nie chce to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mnie nie kocha to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mnie pokocha to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że inni są lepsi ode mnie to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem gorsza/y od innych to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem nieważna/y to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 



Mimo, że wszyscy są ważniejsi ode mnie to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt się ze mną nie liczy to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt ze mną nie wytrzyma to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że niebezpiecznie jest ufać innym to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że niebezpiecznie jest otwierać się przed kimś to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie spełniam oczekiwań innych to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że zawodzę ważnych dla mnie ludzi to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem sam/a to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem samotna/y to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mnie nie docenia to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że zawracam innym głowę to to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem problem to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że stwarzam same problemy to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem ciężarem to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem nudna/y to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem nieciekawa/y to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie mogę sprawiać problemów to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie mogę na nikogo liczyć to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że mogę liczyć tylko na siebie to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mi nie pomoże to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem tylko do seksu to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że przeszkadzam innym to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem niepotrzebna to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mnie nie słucha to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nikt mnie nie zauważa to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że wszyscy mnie ignorują to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem tylko do dawania to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem tylko do dawania pieniędzy to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że ważne dla mnie osoby mnie odrzucają to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że wszyscy mnie odrzucają to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

 

Przekonania związane z działaniem 

 

Mimo, że jestem zły na siebie, że i tak mi się nic nie udaje to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że boję się, że i tak mi się nic nie uda to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że smutno mi, że nic mi się nie udało to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że wszystko psuję to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że do niczego się nie nadaję to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem leniem to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nic nie robię to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie dam rady to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie poradzę sobie to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nic nie mogę zrobić to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie umiem tego zrobić to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie jestem dość dobra to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem nieporadna to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że jestem niezaradna to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że bałaganiarą to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nic mi nie wychodzi to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie wiem jak to zrobić to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie chce tego zrobić to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 

Mimo, że nie jestem w stanie tego zrobić to w pełni akceptuję siebie i to jak się z tym czuję 



 

Przekonania związane z pracą 

 

Mimo, że muszę ciężko pracować to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że trzeba ciężko pracować to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że powinnam ciężko pracować to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że tylko ciężko praca jest wartościowa to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że praca jest ciężka to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że praca mnie wykańcza to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że jestem zmęczona/y pracą to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że mam dość pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie jestem w stanie pracować to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nikt mnie nie lubi w pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nikt się ze mną nie liczy w pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie poradzę sobie w pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie znajdę pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie mam pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie mogę pracować to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie chce pracować to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie ma dla mnie pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nikt mnie nie zatrudni to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nowa praca to ryzyko to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że praca na własny rachunek jest niebezpieczna to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie zasługuję na lepszą pracę to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że jestem za stara/za młoda na dobrą pracę to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie chce nowej pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że praca jest nudna to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że praca to obowiązek to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że muszę ciężko pracować tak jak moi rodzice to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zmienić pracę, bo boję się, że sobie nie poradzę to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie chce zmienić pracy, bo boję się, że trafię na jeszcze gorszą to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie lubię mojej pracy, ale nie chce jej zmienić, bo jest mi wygodnie i bezpiecznie w obecnej pracy to w pełni i 

dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że czuję niechęć do pracy, bo ciągle robię to samo i wcale się nie rozwijam to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że chce zmienić pracę i nie chce zmienić pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że mam już dość mojej pracy, ale nie wiem, co i jak mógłbym/mogłabym zmienić to w pełni i dogłębnie akceptuję 

siebie 

Mimo, że jestem skazana na moją pracę, bo nic innego nie mogę robić to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że czuję się wykorzystywana w pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się sprzeciwić / postawić szefowi to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zmienić pracę, bo boję się, że nie zaakceptują mnie w nowej pracy to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zmienić pracę, bo boję się, że sobie nie poradzę to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zacząć pracę na własny rachunek, bo boję się, że zarobię za mało pieniędzy i nie utrzymam siebie/rodziny 

to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zainwestować we własną firmę, bo boję się, że stracę pieniądze to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zainwestować we własną firmę, bo boję się, że mi się nie uda to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nudzę się w pracy, ale nie chce jej zmieniać, bo w nowej pracy muszę się wykazać i więcej pracować to w pełni i 

dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie spełniam się w pracy, ale muszę się jej trzymać, bo mogę nie dostać innej to w pełni i dogłębnie akceptuję 

siebie 

Mimo, że tylko praca na etat jest bezpieczna to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

Mimo, że nie chce mi się pracować, bo lubię nic nie robić to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 



Mimo, że muszę pracować na etat, bo praca na własny rachunek jest niebezpieczna i ryzykowna to w pełni i dogłębnie 

akceptuję siebie 

Mimo, że nikt mnie nie zatrudni, bo jestem za mało atrakcyjna i przebojowa to w pełni i dogłębnie akceptuję siebie 

 

Przekonania związane z miłością 

Mimo, że nie istnieje prawdziwa miłość to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że nie wierze, że mogę być kochany/a taki, jaki jestem to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że nie umiem kochać, bo nikt mnie nigdy nie kochał dobrą miłością pełną bezpieczeństwa, akceptacji, czułości i 

serdeczności to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że miłość jest cierpieniem to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że miłość to pasmo cierpień i zranień to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że miałem/am złamane serce i teraz boję się zaangażować to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że wierze, że mogę jeszcze przeżyć prawdziwą miłość to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że boję się zakochać to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że czuję się zraniony/a i odrzucony/a prze kogoś, kogo kochałem/am to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że smutno mi, że nikt mnie nie kocha to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że to moja wina, że nikt mnie nie kocha to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że miłość to poświęcenie siebie dla innej osoby to szczerze i głęboko akceptuję siebie 

Mimo, że muszę wybierać miedzy miłością a karierą to szczerze i głęboko akceptuję siebie  

 

 


