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HOGYAN HASZNÁLD EZT A MUNKAFÜZETET...

Letöltheted PDF formátumban, és ha szeretnéd, ki is nyomtathatod.    

Győződj meg róla, hogy kitöltöd a munkafüzetben található gyakorlatokat, hogy segítsenek 
beépíteni a tanításokat a saját életedbe. 

A naplóírás a spirituális utazásunk szerves része. Teret teremtettünk neked arra, hogy a 
naplóba írd a Mesterkurzuson szerzett tapasztalataidat, és elgondolkodj azon, hogyan 
tudod megvalósítani ezeket a felismeréseket.

Csatlakozz a Facebook közösségi csoportunkhoz, hogy megoszd a meglátásaidat és kérdéseidet 
hasonló gondolkodású emberekkel, akik szintén elindultak a személyes átalakulás útján!

Itt éred el a csoportot: 
https://www.facebook.com/groups/267413311375727/?ref=pages_profile_groups_
tab&source_id=106033687648451
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Üdvözlünk az Emotion Code Mesterkurzuson 

Mi az Emotion Code technika?
Az Emotion Code arról szól, hogyan távolíthatod el a bennragadt érzelmeket, hogy elérhesd a bőséges szeretetet, 
egészséget, boldogságot és sikert. Az Emotion Code egyszerre egy emberenként változtatja meg a világot.

Mindannyiunknak vannak pozitív és negatív érzelmei. Gyermekként intenzíven éljük meg az érzelmeket, 
általában még intenzívebben, mint felnőttkorban. Ez az érzelmi energia hatással van ránk későbbi életünk 
során is! De a minket formáló élményekből származó érzelmi terhek itt és most is hatással lehetnek ránk 
és csökkenthetik az életminőségünket.

Valójában mik az érzelmek?
A tudomány azt mutatja, hogy az univerzumban végső soron minden energia; a testünk energiamező, ahogy 
a gondolataink is. Nem maradnak a fejünkben, hanem rezgések - energia - formájában kifelé áramlanak.

Minden érzelemnek is megvan a maga rezgési frekvenciája. Ezt mutatja a Kirlian-fotózás is, amellyel az élőlények 
energiamezőit lehet rögzíteni.

Hogyan okoznak az érzelmi terhek testi tüneteket?  
A bennragadt érzelmek kétféleképpen hatnak ránk: fizikai szinten, de energetikai szinten is. A bennragadt 
érzelmek energiagömbök formájában torzító hatással vannak az energiamezőnkre - és így a kisugárzásunkra, 
arra, amit a mezőbe vagy másoknak küldünk, és ez így visszajut hozzánk.

A bennragadt érzelmek akár öröklődhetnek is. Az érzelmi kód segítségével pillanatok alatt eltávolíthatjuk az 
érzelmeket - és így a panaszainkat is.

Hogyan távolítjuk el az érzelmeket?
A test olyan, mint egy számítógép; a paraszimpatikus meridiánon keresztül távolítjuk el a csapdába esett 
érzelmeket. Megkérdezzük a tudatalattinkat, hogy milyen érzelmet tudunk eltávolítani. A tudatalattink 
hatalmas és mindennel kapcsolatban áll. Használhatjuk és kérdezhetünk tőle; mindent tud. Az érzelmi 
kóddal ablakot nyitunk a tudatalattira és válaszokat kapunk tőle.
 
Mi az emberi szívfal?
Az emberi szívet történelmileg a szeretet eredetének, a kreativitás és a romantika forrásának, valamint 
lényünk magjának tekintik. Magnetocardiogrammal megállapítható, hogy a szívnek körülbelül 3,7 méter 
átmérőjű mágneses mezője van.

Bradley Nelson szerint a szívünk sokkal okosabb, mint eddig hittük: a szív egy második agy. Ha a szívünk úgy 
érzi, hogy van valami, amitől meg kell védenie magát, például a „szívfájdalom“, akkor szívfalak jönnek létre.

Rövid távon a szívfalak nélkülözhetetlenek és szükségesek! De nem hosszú távon. Az érzelmi kód segítségével 
megtalálhatod ezeket a szívfalakat, eltávolíthatod őket, és lehetővé teheted, hogy csodák jöjjenek az életedbe! 
A szívfalak óriási hatással lehetnek rád, a boldogságodra és a szeretet megélésének képességére.

Az érzelmi kód a legegyszerűbb, leggyorsabb, leghatékonyabb és legkönnyebb módja annak, hogy megszabadulj 
az érzelmi terhektől és eltávolítsd azokat. Ezt a csodálatos technikát mindenki megtanulhatja - még a gyerekek is!
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GYAKORLAT

Ezen a Mesterkurzuson megismerted a szíved erejét - milyen erős és intelligens a szívünk, és hogyan működik 
úgy, mint egy második agy. Mint megtudtad, a szívnek körülbelül 3,7 méteres mágneses mezője van! 

Szánj egy pillanatot arra, hogy ezt tudatosan érezd. Ülj le, egyik kezedet a szívedre téve, és érezz bele a szívedbe. 
Érezd, hogy milyen erős. Energiával rendelkezik. Ha mások is ülnek körülötted, tedd ezt tudatossá magadban. 
Ők a te szíved mágneses mezőjében ülnek, te pedig az övékében.

IZOMTESZT:

Ezen a mesterkurzuson láttad Bradley-t, aki a tudatalattin keresztül kapja meg a válaszokat a kérdésekre. 
Mindkét bemutatóban elvégzi az izomtesztet, amelyben ellenőrzi a kijelentések helyességét vagy 
helytelenségét. Ezt minden egyes tesztalanyával megteszi - egyszer az igaz, egyszer pedig a hamis nevet 
adja meg. Ha „Az én nevem ...“ mondat igaz, a karja erős marad. Ha azonban az állítás hamis, nem 
tudja fenntartani a karját.

Teszteld ezt családtagjaidon vagy barátaidon, és írd le a tapasztalataidat.

GONDOLATÉBRESZTŐ:

Van olyan fizikai tünet vagy érzelmi akadály az életedben, amellyel már nagyon régóta küzdesz? Nézd meg az 
előkészítő lapodat, és válaszd ki a téged leginkább nyomasztó tünetet.

Mi változna az életedben, ha végre meggyógyulnál vagy elengednéd ezt? Milyen lehetőségek nyílhatnának 
meg az életedben ezek a fájdalmak vagy akadályok nélkül? Írd le a gondolataidat.
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JEGYZETEK
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Hogyan folytasd az átalakulásod és 
gyógyulásod útját

Egyszerre egy emberenként változtatjuk meg a világot.

A Bradley Nelson Mesterkurzusában található gyakorlatok és tanítások célja, hogy technikákat adjanak neked 
a bennragadt érzelmek eltávolításához - például annak meghatározásához, hogy a tested mikor ad engedélyt 
arra, hogy eltávolíts egy szívfalat. Addig kell gyakorolnod ezt a technikát, amíg nem leszel képes kérdéseket 
feltenni a tudatalattidnak, az izomtesztelés segítségével válaszokat kapni és alkalmazni az érzelmi kódot, hogy 
megszabadulj az egészségedet, sikeredet, boldogságodat és a szeretet képességét gátló akadályoktól.  

Ez az erőteljes Mesterkurzus egy kis betekintés volt a 14 részes online Emotion Code tanfolyamba. Ennek a 
Mesterkurzusnak a résztvevőjeként szeretnénk lehetőséget adni neked, hogy élethosszig tartó hozzáférést 
szerezz egy exkluzív energiagyógyító csomaghoz. Vidd magaddal, amit az érzelmi terhekről, a bennragadt 
érzelmekről és az izomtesztek alkalmazásáról tanultál, hogy megtaláld és eltávolítsd ezeket az érzelmeket 
és csatlakozz hozzánk a teljes tanfolyamon, amely során részletesebben tárgyaljuk a tesztelést, a helyes 
megközelítést, és azt, hogy miért működik. Bradley Nelson elvezet egy felfedezőútra saját magad és mások 
tesztelése, a köztes és helyettes tesztelés, valamint az állatokkal való munka felé. Ezen kívül beszélni fog 
a szívfalakról, a bennragadt érzelmekről és az örökölt érzelmekről! 

Tudj meg többet a teljes tanfolyamról: https://www.bradleynelson-hungary.com/offer/

A legjobb ötleteid közül sok a szíved „agyából“ származik - ha szívfalad van, sokkal nehezebb sikert és bőséget 
teremteni az életedben. Könnyítsd meg az utadat azzal, hogy többet tudsz meg arról, hogyan lehet ezeket 
eltávolítani és hogyan segíthetsz másoknak.
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