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SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁS MUNKALAP (© 2001 Colin Tipping) 
 
Dátum: _________________                                  Az, aki felzaklatott (X): ______________________________ 
Fontos: Az átalakítás/gyógyulás érdekében mindent, amit leírsz, mondj ki hangosan! 
 
1. A helyzetet, ami miatt zaklatott vagyok, én most a következőképpen látom: 
 (Mondd el a történetet a saját, „én az áldozat vagyok”-szempontodból.) 
 
 
 
 
2.a Azért vagyok kiborulva tőled, _____________ (X), mert: 
 
 
 
 
2.b Amiatt, amit tettél/teszel, __________ (X), én most így érzem magam: (Írd le a valódi érzéseidet!) 
 
 
 
 
 
 Egyet jelölj be, őszintén. Bármelyik válasz jó. 

 
További 
megjegyzések: 

3. Szeretettel elismerem és elfogadom az érzéseimet, 
és többé nem ítélem el őket. Jogom van az 
érzéseimhez. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatban 

Nem 
fogadom 
el. 

 

      

 
4. Az érzéseim az enyémek. Senki se éreztethet velem 
semmit. Az érzéseim azt tükrözik, hogy én hogyan 
látom a helyzetet. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatban 

Nem 
fogadom 
el. 

 

      

 
5. A kellemetlen érzésem volt a jelzésem, ami arra utalt, hogy megvonom magamtól és ___________-tól/-től (X) 
a szeretetet azáltal, hogy ítélkezem, elvárásaim vannak, azt akarom, hogy _______________ (X) megváltozzon, és 
hogy úgy tekintek ______________-ra/-re (X), mint aki nem teljesen tökéletes.  
(Sorold fel az ítéleteidet, az elvárásaidat és azokat a viselkedésformáidat, amelyek arra utalnak, hogy azt akartad, 
hogy X megváltozzon!) 
 
 
 
(Fontos: Figyeld meg, hogy a felsoroltak közül hány ítéletet és elvárást támasztasz te saját magaddal szemben!) 
 
6. Most már értem, hogy ahhoz, hogy ezt a tapasztalatot mélyebben átéljem, a lelkem arra bátorított, hogy az 
esetről vagy a helyzetről – pusztán a tényeket figyelembe véve - az indokoltnak NAGYOBB jelentőséget tulajdonít-
sak. Ez a cél teljesült, így most már elengedhetem a történetemhez kapcsolódó energiát azáltal, hogy elválasztom 
a tényeket azoktól a magyarázatoktól, amelyeket róluk gyártottam.  
(Sorold fel a főbb magyarázataidat, és karikázd be, hogy MOST milyen erős az egyes magyarázatokkal kapcsolatos 
érzésed és a ragaszkodásod!) 
MAGYARÁZATOK, AMELYEKET AZ ESETRE VONATKOZÓAN KITALÁLTAM: AZ ÉRZÉS ERŐSSÉGE MOST: 

____________________________________________________________________ Erős Közepes Gyenge Nulla 

____________________________________________________________________ Erős Közepes Gyenge Nulla 

____________________________________________________________________ Erős Közepes Gyenge Nulla 
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7. ALAPVETŐ NEGATÍV HIEDELMEK, AMELYEKET (a) A TÖRTÉNETEM ALAPJÁN TALÁLTAM KI/ (b) AMELYEK A 
TÖRTÉNETEMET MEGHATÁROZZÁK. (Húzd alá a megfelelőt!) 
Sose leszek elég jó. 
Nem biztonságos önmagamat adnom. 
Mindig az utolsó vagyok, vagy kimaradok. 
Engem mindig elhagynak. 
Nem biztonságos nyíltan beszélni. 
Fiúnak/lánynak kellett volna születnem. 
Mindegy, mennyire igyekszem, sose elég. 
Az élet tisztességtelen. 
Nem jó erős/sikeres/gazdag/társasági embernek lenni. 

Értéktelen vagyok. 
Nem érdemlem meg. 
Engedelmeskednem vagy szenvednem kell. 
Mások fontosabbak nálam. 
Egyedül vagyok. 
Senki se fog szeretni. 
Nem vagyok szeretetre méltó. 
Senkire se számíthatok. 
Egyéb: ___________________________________ 

 
8. Most már belátom, hogy a lelkem bátorított ezeknek a hiedel-
meknek a kialakítására, annak érdekében, hogy az elkülönült-
ségem érzése felnagyítódjon, hogy mélyebben átérezhessem a 
spirituális fejlődésem érdekében. Ahogy most elkezdek emlékez-
ni arra az igazságra, hogy ki vagyok, engedélyt adok magamnak, 
hogy elengedjem őket, és szeretetet és hálát küldök önmagam-
nak és ______________-nak/-nek (X), azért, hogy ezt a fejlődése-
met szolgáló tapasztalást életre hívta. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 

 
9. Felismerem, hogy a Spirituális Intelligenciám a múltban a 
körülményeket és az érzelmeket tekintve ehhez hasonló 
történeteket talált ki, annak érdekében, hogy felnagyítsa az 
elkülönülés érzelmi tapasztalatát, amit a lelkem akart. Ezt annak 
bizonyítékának tekintem, hogy – bár nem tudom miért vagy 
hogyan – de ezt a bizonyos helyzetet is a lelkem hozta létre, 
annak érdekében, hogy tanuljak és fejlődjek.  
(Sorolj fel hasonló történeteket és érzelmi tapasztalatokat [ahogy 
a 2.b-ben], és írd fel a bennük közös elemeket!) 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 

 
10. Belátom, hogy csak akkor válok idegessé, amikor valaki 
lényem azon részeit érinti meg, amelyeket megtagadtam, elfoj-
tottam, és másokra vetítettem ki. Felismerem az igazságot a régi 
bölcsességben: „Más szemében a szálka a magadéban a 
gerenda.” Ő az én tükörképem. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 

 
11. ___________ (X) azt tükrözi, amit meg kell szeretnem, és el 
kell fogadnom önmagamban. Köszönöm, ________ (X), ezt az 
ajándékot. Most már hajlandó vagyok visszavonni ezt a ki-
vetítést, és az árnyékomként birtokba venni. Szeretem és elfoga-
dom ezt a részemet. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 

 
12. Bár lehet, hogy nem tudom, mit, miért vagy hogyan, de most 
felismerem, hogy én és a többi érintett személy is pontosan azt 
kaptuk, amit mindannyian tudat alatt választottunk, és hogy 
együtt és egymásért járjuk a gyógyulás táncát. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 

 
13. Most már belátom, hogy semmi, amit te, _________ (X), 
tettél, nem jó és nem rossz. Most már képes vagyok elengedni 
azt a szükségletet és vágyat, hogy téged vagy bárki mást hibáz-
tassak. Elengedem azt a szükségletet, hogy igazam legyen ezzel 
kapcsolatban, és HAJLANDÓ vagyok meglátni a helyzet tökéletes-
ségét, úgy, ahogy van. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 
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14. Hajlandó vagyok belátni, hogy a küldetésem vagy a „lélek-
szerződésem” valamilyen okból azt is magában foglalta, hogy 
ilyen tapasztalatom is legyen, és hogy te és én megegyezhettünk 
abban, hogy ebben az életünkben eljárjuk ezt a táncot egymás 
érdekében. Ha ez mindkettőnk legfőbb javát szolgálja, akkor 
felszabadítalak téged és magamat is ezen szerződés alól. 

Elfogadom Nyitott 
vagyok 
erre 

Szkeptikus 
vagyok ezzel 
kapcsolatba
n 

Nem 
fogadom 
el. 

 
15. Elengedem a tudatosságomból az összes ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(Sorold fel a 2.b-ben megjelölt érzéseidet!) 

 
16. Az 1. pontban leírt történet az áldozat-sztorid, amely a valóságról alkotott régi paradigmán (áldozat-
tudatosság) alapul. Most próbáld meg másként felfogni ugyanezt az esetet, az új pozíciódból, ahol immár újra a 
belső erőd birtokában vagy, azon felismerések alapján, amelyeket a munkalapon végighaladva tettél. (Ez lehet 
egyszerűen egy általános kijelentés, amely arra utal, hogy tudtod, hogy minden tökéletes, vagy egy kijelentés, 
amely a te helyzetedre vonatkozó speciális dolgokat foglal magába, ha fel tudod ismerni, mi benne a tökéletes. 
Gyakran nem tudod. Légy elővigyázatos, és ne úgy keretezd újra a történetet, hogy azt az emberi világ 
terminusaiban fogalmazod meg. Jegyezz fel minden pozitív eltolódást az érzelmeidben!) 
 
Most már belátom, hogy… 
 
 
 
 
 
17. Most teljes mértékben megbocsátok önmagamnak, és elfogadom önmagamat szeretetteljes, nagylelkű és 
kreatív személyként. Elengedem minden szükségletemet és vágyamat, hogy ragaszkodjak az alacsony önértékelés-
sel kapcsolatos negatív érzelmekhez és gondolatokhoz. Visszavonom az energiámat a múltból, és elengedek 
minden, a szeretet és a bőség útjában álló gátat, amelyekről jelenleg tudok. Én teremtem a gondolataimat, az 
érzelmeimet és az életemet, és megvan a belső erőm ahhoz, hogy újra önmagam legyek, hogy feltétel nélkül 
szeressem és támogassam önmagamat, úgy, ahogy vagyok, erőm és nagyszerűségem teljében. 
 
18. Most MEGADOM MAGAM a Felsőbb Hatalomnak, amire _________________-ként gondolok, és bízom abban 
a tudásban, hogy ez a helyzet tökéletesen és az isteni vezettetéssel és a spirituális törvényekkel összhangban fog 
tovább alakulni. Elismerem egységemet a Forrásommal, és érzékelem, hogy teljes mértékben visszakapcsolódtam 
hozzá. Helyreállt igaz természetem, ami a szeretet, és most helyreállítom a szeretetet __________ (X) számára is. 
Lehunyom a szemem, hogy átérezzem a SZERETET, ami az életemben áramlik, és hogy átérezzem az örömöt, 
amely akkor támad, ha a szeretetet érzem és kifejezem. 
 
19. Nagyrabecsülésem és hálám kifejezéseképp ezt üzenem neked, ____________ (X): Miután kitöltöttem ezt a 
munkalapot, én…. 
 
 
 
Teljes mértékben megbocsátok neked, _______________ (X), mivel most már belátom, hogy semmi rosszat nem 
tettél, és hogy minden az Isteni rend szerint való. Áldalak, hogy hajlandó voltál szerepet játszani az ébredésemben 
– köszönöm -, és elismeréssel adózom önmagamnak, hogy hajlandó voltam szerepet játszani a te ébredésedben. 
Elismerlek és elfogadlak annak, aki vagy. 
 
20. Feljegyzés önmagamnak:  
 
 
Elismerem, hogy spirituális lény vagyok, aki spirituális tapasztalatokat éle át emberi testben, és szeretem és 
támogatom magam emberi létem minden aspektusában.  


