


Elismerő szavak az Emotion Code*-ról

„Meggyőződésem, hogy a könyvben található felfedezések segítenek megér-
teni, hogyan tároljuk magunkban érzelmi tapasztalatainkat, és ezáltal életün-
ket is megváltoztatják. Az Emotion Code már eddig is nagyon sok ember sor-
sán fordított szerte a világon, és reményeim szerint a jövőben több millióan 
lesznek, akik alkalmazni fogják ezt az egyszerű eszközt önmaguk és szeretteik 
gyógyítására.” 

– Tony Robbins

„Ebben a csodálatos könyvben dr. Brad Nelson felettébb modern formában 
mutatja meg, hogyan leszünk betegek, és hogyan gyógyulhatunk ki igazán a 
betegségünkből. Briliáns módon adja tudtunkra, a bennragadt érzelmek széles 
skálája hogyan képes elraktározódni a testünkben – akadályokat állítva ezzel 
az egészség útjába –, majd gyakorlatias eszközöket ajánl, amelyek segítségével 
megszabadulhatunk az önmagunkat korlátozó érzelmek láncaitól. Olvassuk, 
és gyógyítsuk meg magunkat!” 

– dr. Joe Dispenza, a New York Times bestseller A placebo te magad légy! 
(Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2019) nagy sikerű írója

„Dr. Bradley Nelson Emotion Code című könyve magában hordozza a lehető-
séget az önsegítés és öngyógyítás teljes korszellemének megváltoztatására. Ha 
nyitottak vagyunk egy olyan jövő felé, amely gyökeresen eltér a folyamatosan 
tapasztalttól, el kell olvasnunk ezt a könyvet, és befogadónak maradnunk a 
világ talán valaha ismert legegyszerűbb és leghatékonyabb módszere felé.” 

– George Noory, 
a Coast to coast AM országos rádióműsor műsorvezetője 

„Több száz önsegítő könyvet elolvastam, azonban az Emotion Code a szó szo-
ros értelmében olyan eszközökkel szolgál, amelyek segítségével létrehozhat-
juk a saját valóságunkat. Minden emberben vannak bennragadt érzelmek és 
egy teher, amit a hátán cipel, akkor meg miért ne ismernénk meg az eszkö-
zöket, amelyek segítenek elengedni a múltat, hogy végre megteremthessük a 
jövőnket?” 

– Frazier Bailey, az E-Motion (Érzelem) és a Root Cause (A baj forrása) 
című ismeretterjesztő filmek rendezője

* A könyvben dőlt betűvel a könyvre, álló betűvel a módszerre hivatkozunk. 



 „Az Emotion Code segít kilábalni a fájdalomból, nemcsak azért, hogy magun-
kon segíthessünk, hanem azokon is, akiket bántalmaztak vagy zaklattak.” 

– Tim Ballard, 
az Operation Underground Railroad humanitárius szervezet alapítója

„Ha egy egyszerű és olcsó eszközt keresünk ahhoz, hogy egészségesebbek 
legyünk, nagyobb legyen a jövedelmünk és több szeretet legyen az életünk-
ben, ne kutassunk tovább! Az Emotion Code egy átlátható, hatékony és igen 
erőteljes módszer, amelyet bárki képes megtanulni és alkalmazni.” 

– Alex Loyd PhD, A gyógyító kód (Leviter kiadó, 2016) írója 

„Az Emotion Code fényévekkel túlrepít a látszólag véletlenszerű tünetek és 
betegségek hagyományos magyarázatán… Ez a könyv rólunk, az életünkről, 
és minden kapcsolatunkról szól, amelyet valaha át fogunk élni. Meggyőződé-
sem, hogy az Emotion Code arra hivatott, hogy az új évezred gyógyulásának 
sarokköve legyen.” 

– Gregg Braden, a Human by Design (Megtervezett ember) és
Az isteni mátrix (Bioenergetic Kiadó, 2020) írója

„Bradley Nelson szenvedélyes elkötelezettsége az Emotion Code megalkotása, 
valamint az emberek belső sötétségtől való megtisztítása és gyógyítása iránt 
az élet, az öröm, a boldogság és a beteljesedés igazi hősévé teszi őt. A szívem 
mélyén tudom, hogy Bradley Nelson egy csodálatos ajándék ennek a világ-
nak.” 

– Don Tolman, 
a The Whole Food Medicine Man (Gyógyítás természetes élelemmel) írója

„Dr. Nelson olyan használható megoldásokkal töltötte meg ezt a könyvet, 
amelyek segítenek a legtöbb ember számára legyőzni hétköznapi problémá-
ikat. Csodálatos gyógyulást ért el több ezer embernél, és most ezt a tudást 
velünk is megosztja. Mindenki olvassa el, és tanulja meg, hogyan segíthet a 
családtagjainak!” 

– Raymon Grace, a Raymon Grace Alapítvány alapítója és írója 

„Gyakran mondják, hogy az energiagyógyászat maga a jövő, és dr. Brad 
Emotion Code című könyve egyszerűsége és hatékonysága miatt ebben jelen-
tős szerepet fog játszani.” 

– Justin Lyons, 
az E-Motion  és Root Cause című dokumentumfilmek producere
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Előszó

írta: Tony Robbins

Az életünkben vannak bizonyos állandóan működő erőteljes, láthatatlan erők, 
amelyeket természetesnek veszünk, ahogyan a sugárzást, a gravitációt és az 
elektromágnesességet is: ha ezekből túl kevés lenne, az élet nem lenne lehet-
séges a bolygónkon, ha túl sok, mindnyájan halottak lennénk. Azonban az 
emberi érzelmeket is fel kell vennünk a minket formáló erők listájára. A szere-
tet, a gyűlölet, a félelem, a harag és a hála csak néhány azok közül az érzelmek 
közül, amelyek a többihez hasonlóan egyedülálló módon és erőteljesen 
befolyásolják az életünket a Földön. Ez az oka annak, hogy a neurológusok, a 
pszichológusok és a fiziológusok évtizedek óta intenzíven kutatják, és próbál-
ják megmagyarázni az érzelmek  gondolkodásunkra, viselkedésünkre, vala-
mint egészségünkre, testi-lelki harmóniánkra, energiaszintünkre és általános 
vitalitásunkra gyakorolt, mélyben gyökerező hatását. 

Manapság egy traumatikus eseményt vagy nemzeti tragédiát követően 
gyakran látni olyan bizonyított eredményekkel rendelkező energiagyógyászo-
kat, akik a helyszínen segítenek az embereknek, hogy jobban legyenek, vagy 
akár meggyógyuljanak. A feleségem, Sage és én ebben az összefüggésben hal-
lottunk először dr. Bradley Nelson Az Emotion Code című könyvéről, de ekkor 
még nem olvastuk. Olyan, számunkra fontos emberek, mint Billy, a személyi 
edzőm, vagy a legkedvesebb barátom és jobbkezem, Mary B., egymástól füg-
getlenül említették meg az Emotion Code-ot beszélgetéseink során. A harma-
dik alkalommal, amikor ez megtörtént, Sage, mintegy ösztönös megérzésre, 
azt mondta: „Szerintem találkoznunk kellene ezekkel az emberekkel.”

Megkértem az egyik asszisztensemet, hogy próbáljon meg kapcsolatba 
lépni dr. Braddel, és kérdezze meg, találkozhatnánk-e valamikor. Reméltük, 
hogy Brad és a felesége, Jean talán el tudnak jönni Floridába, és megláto-
gatnak minket az otthonunkban. Nagy örömmel hallottuk a hírt, hogy elfo-
gadták a meghívásunkat; sőt mi több, már másnap reggel repülőre ültek, és 
megérkeztek hozzánk. Érdeklődve hallgattuk dr. Brad beszámolóját az elmúlt 
harminc évben az energiagyógyászat terén végzett munkájáról. A következő 
egy-két órában Brad és Jane elmesélték nekünk a történetüket. Elmondták, 
hogyan kerültek kapcsolatba az orvostudománnyal, és az Úr kegyelmében 
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bízva hogyan érezték a kezdetektől fogva, hogy hivatásuk az emberiség szol-
gálata. Megosztották velünk közös küldetésük pályáját, és hogy mi késztette 
őket arra, hogy szeretettel, gyógyítással megpróbálják megváltoztatni a vilá-
got. (És kétségtelenül ugyanezt teszik ma is.) 

Brad és Jean azt is elmondták, hogy harminc évvel korábban egy tévémű-
soromat látva, megvásárolták a Personal Power (Személyes erő) című kazettá-
mat. Akkoriban nehéz időszakot éltek át, így meghallgatták a harminc napos 
programot, elvégezték a feladatokat, aminek köszönhetően kezdő csontko-
vácsként sikerült beindítaniuk gyógyító tevékenységüket, és hatvan napon 
belül saját otthont szerezni. Örömmel hallottam, hogy tudtomon kívül is része 
voltam az életüknek, és mindvégig összekötött minket valamiféle kapcsolat.

Klinikai beosztása alatt Brad végigjárta az elkötelezett tanulás, mento-
rok általi terelgetés lépcsőfokait, és eközben minden egyes pácienssel való 
találkozás előtt imádkozott és útmutatást kért, vagyis elvégezte saját spirituális 
gyakorlatait. Brad idővel megtanult a jelentkező tünetek mellett erre a mély, 
belső bölcsességre hallgatni, amely segítséget nyújtott számára a betegek ese-
tében. Sok híres orvossal beszéltem – olyanokkal, akik komoly eredményeket 
érnek el különböző betegségek esetében –, és ez egyáltalán nem számít ritka-
ságnak közöttük. (Értékes segítség lehet átlépni azokat a korlátokat, amelyek-
kel az elme szolgálhat.) Voltak betegek, akiknek különösen nehéz és fájdalmas 
kihívásokkal kellett szembenézniük, és dr. Brad sem tudta biztosan, hogy mit 
kellene tennie. Ilyen esetekben történt, hogy a betegség okának megállapítá-
sában a magasabb szintű képességére hagyatkozott.

Amit igazán szeretünk dr. Bradben, hogy képes megtanítani az emberek-
nek, hogyan gyógyítsák meg saját magukat. Ezt bátran állíthatom, ugyanis 
egyfolytában vadászom azt, amit én mélyről jövő tudásnak nevezek. Mit jelent 
a mélyről jövő tudás? Számomra azt, amikor képesek vagyunk valami egy-
szerűt megtanulni, és azonnal alkalmazni, hogy azzal megváltoztassuk a saját 
vagy valaki más életét. Az ilyen fajta éleslátás és eszközök felbecsülhetetlen 
értékűek lehetnek egy jobb életminőség kialakításában, és létfontosságúak az 
egészség és testi-lelki harmónia terén, ahol rendkívül fontos személyesen fele-
lősséget vállalni saját érzelmi és fizikai erőnlétünkért. 

Ezzel a szívükben élő mély elkötelezettséggel, amely végigvezette őket az 
úton, Brad és Jean Nelson csendben körbeutazták a bolygót, és megtanítot-
ták az embereknek, hogyan szabaduljanak meg érzelmi múltjuk súlyától, és 
ezáltal hogyan gyógyítsák meg magukat. Az elmúlt harminc év alatt Brad 
több ezer szakképzett Emotion Code-terapeutát képzett ki világszerte, akik 
képesek segítséget nyújtani bárkinek, aki igényli. Azt szoktam mondani, 
hogy a bonyolultság a végrehajtás legfőbb ellensége. Csodálatos dolog, ami-
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kor valami nemcsak hatékony, de egyszerű is, és könnyű megtanulni. Lenyű-
göző tudni, hogy magunkhoz vehetjük, amire dr. Brad rájött, és akár már a 
mai napon alkalmazhatjuk annak elveit otthonunkban, hogy azzal nemcsak 
magunknak, de a szeretteinknek is segítsünk. Dr. Nelson szerint bárki elsajá-
títhatja az ebben a könyvben leírt elveket, az egyetlen feltétel a tanulásra való 
hajlandóság.

Aznap este dr. Brad és Jean felajánlották, hogy ha szeretnénk, saját magun-
kon is kipróbálhatjuk a gyógyító módszerüket. Igazából nem tudtuk, mire 
számítsunk, de nagyon kíváncsiak voltunk. Végül is mit veszíthetünk az érzel-
mi terhünkön kívül? A pár szívesen dolgozik egymást követő sorrendben a 
testben fellelhető kiegyensúlyozatlanságok felderítésében. Elképesztő volt 
látni, milyen gyorsan rábukkantak a gyermekkori élmények és feltételes csa-
ládi minták által okozott energiatörésekre. Nem csodálkoztam, hogy a test-
ben mindenre hatással van, amit érzünk és gondolunk. Az azonban nagyon 
meglepett, hogy egy, az Emotion Code használatában gyakorlott személy 
milyen pontosan képes beazonosítani egy régi érzelmi trauma okozta tarta-
lékolt energiát, és pillanatokon belül eltávolítani azt. A tudósok a közelmúlt-
ban bebizonyították, hogy a traumatikus emlékek tárolódnak a testben, sőt, 
az utódok is örökölhetik. Mivel az Emotion Code információ terén a tudat 
alatti elmére hagyatkozik, segítségével generációkon keresztül továbbadott 
érzelmek is beazonosíthatók és eltávolíthatók. 

Az érzelemfolyamat szépsége abban rejlik, hogy amikor egy bennragadt 
érzelem felszabadul, nem kell újraélnünk semmit – még beszélnünk sem kell 
róla. Dr. Brad és Jean egyszerűen eltávolították az érzelmi „terhet” és minden 
energetikai akadályt. Sage és én rendkívül hálásak vagyunk, amiért megis-
merhettük ezt a gyógyító módszert. Örülünk, hogy találkozhattunk Braddel 
és Jeannel, és nagyra értékeljük a velük töltött időt. Azonnal megláttuk az álta-
luk képviselt fényt, és hálásak vagyunk, amiért a barátainknak nevezhetjük 
őket.

Életem utóbbi négy évtizedében elkötelezetten igyekeztem az embereknek 
segíteni abban, hogy felülkerekedhessenek múltbéli maradandó benyomá-
saikon és korlátozó hatású hiedelmeiken, valamint javítani tudtam érzelmi 
kondíciójukon. Rendkívül izgalmasnak találom az Emotion Code által 
nyújtott tudást, segítségével elérhetővé válik a személyes fejlődés, felszabadul 
az identitás, és minden olyan ember számára, aki szeretne megszabadulni a 
múltjától és fejlődni, lehetségessé válik az átlagon felüli életminőség.

Meggyőződésem, hogy a könyvben olvasható felismerések megváltoz-
tathatják az érzelmi tapasztalok elraktározásáról alkotott elképzeléseinket, 
és ezáltal az életünkben is változásokat hozhatnak. Az Emotion Code már 



16

Emotion Code

eddig is nagyon sok ember életét megváltoztatta világszerte, és remélem, hogy 
rajtuk kívül még több millióan rátalálnak erre az egyszerű eszközre, hogy 
jobbá tegyék saját és szeretteik életét. Sage és én hálásak vagyunk ennek a 
kedves párnak munkájukért és szerető kedvességükért. Nagyon köszönjük az 
Emotion Code-ot, köszönjük, hogy megosztottátok velünk!

– Tony Robbins
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Üzenet az olvasóknak

Az Emotion Code egy önsegítő módszer, amelynek alkalmazása a legtöbbször 
elképesztő eredményekkel és csodálatos előnyökkel jár mind fizikai, mind 
érzelmi téren. Mindazonáltal ez egy viszonylag új felfedezés, amely alaposabb 
tanulmányozásra vár.

A könyvben olvasható történetek mind igazak, a nevek azonban a szemé-
lyiségi jogok védelmének érdekében megváltoztatásra kerültek. A könyv dr. 
Bradley Nelson és más olyan emberek személyes megfigyeléseire és tapaszta-
lataira épül, akik foglalkoztak ezzel a gyógyító módszerrel. Minden olvasónak 
száz százalékban felelősséget kell vállalnia saját egészségéért mind fizikai, mind 
érzelmi vonatkozásban. Tilos az Emotion Code félremagyarázása, továbbá 
nem alkalmazható semmiféle mentális, fizikai vagy érzelmi betegség fennállá-
sának vagy hiányának megállapítására. Ugyanígy az izomteszt és a dőlésteszt 
sem alkalmazható betegség fennállásának vagy hiányának megállapítására.

Ez a könyv nem helyettesítheti az egészségügyi szakemberek által nyújtott 
szolgáltatásokat. Sem az író, sem a kiadó nem vonható felelősségre a könyvben 
leírt kezelések és módszerek alkalmazása során fellépő következményekért. 
A könyvben ajánlott anyagok alkalmazása az olvasó belátása szerint történik, 
és ezért teljes mértékben őt illeti a felelősség. Az anyagra vonatkozó informá-
ciók személyes használatra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a gyógyítás 
tudományában, csak abban az esetben, ha azt a törvény engedélyezi. A könyv-
ben feltüntetett ábrázolások nem alkalmazhatók egészségügyi tanácsadás cél-
jaira, továbbá nem használhatók diagnózis felállítására vagy orvosi kezelésre. 
Bármilyen egészségügyi panasz esetében keresse fel kezelőorvosát!

Mivel a személyes eredmények változóak lehetnek, az író és a kiadó a 
könyv tartalmának hiánytalanságára és hitelességére vonatkozóan nem vállal 
semmilyen felelősséget és kötelezettséget, továbbá határozottan visszautasít 
minden célzatos kereskedelmi forgalomba hozatalt vagy fitneszcélok követ-
keztében felmerülő rejtett felelősséget. Sem az író, sem a kiadó nem vonható 
felelősségre és nem okolható semmilyen a könyvben szereplő információ vagy 
program miatt, akár közvetlen, akár közvetett módon bekövetkező veszteség, 
véletlenszerűen vagy valamilyen okból elszenvedett kár esetében, legyen az 
akár közvetlen, akár közvetett.
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Amióta 2007-ben először megjelent az Emotion Code, fantasztikusan jóleső 
érzés volt látni az energiagyógyítás népszerűségének és az iránta való elké-
pesztő mértékű fogékonyságnak a növekedését. Gyakran szoktam mondani, 
hogy ami életem során történt velem, mind arra készített fel, hogy világra 
hozzam ezt az egyszerű és csodálatos eszközt. Őszinte meggyőződésem, hogy 
ez a gyógyító módszer fentről, minden igazság isteni forrásától származik, 
ami akkor érkezik a világba, amikor a legnagyobb szükség van rá.

A gyógyászathoz egy imádságomra kapott rendkívül erőteljes és egyértel-
mű válasz vezérelt, mégpedig életemnek egy olyan szakaszában, amikor fent-
ről ahhoz kértem sugallatot, milyen irányban haladjak tovább.

Az Emotion Code egy gyógyító módszer, amelyet kicsiny, dél-kaliforniai 
holisztikus klinikámon fejlesztettem ki az 1990-es évek elején. A páciensek-
kel való mindennapi munka során állt össze a kép, amikor rájöttem, mi az, 
ami működik, és mi az, ami nem, közben pedig mindent megtanultam a kol-
légáim által alkalmazott módszerekről, valamint a gyógyításról szóló ókori 
írásokból. Tehetséges feleségem, Jean velem együtt dolgozott, és az általam 
ismert egyik legélesebb belső szemlélettel bíró személyként, rendkívül nagy 
segítségnek bizonyult. Ugyanakkor kialakítottam magamban egy személyes 
szokást, amely során gyorsan és némán Isten segítségét kértem minden egyes 
kezelésre váró pácienssel kapcsolatban, és ily módon fokozatos, néha azonnali 
inspirációt kaptam fentről.

2009 óta több száz rádió- és tévéműsorban szerepeltem. Nagyon sok, 
különféle társadalmi helyzetű emberrel tanítottam meg az Emotion Code 
technikájának alkalmazását, és abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 
láttam, amint a módszer gyökeret ereszt és virágzásnak indul a világ szerteága-
zó pontjain. Szemtanúja lehettem, ahogy emberek ezrei fedezték fel maguk-
ban saját gyógyító képességeiket, amelyről máskülönben sosem szereztek vol-
na tudomást. A módszer megmentett sok házasságot, és számos depressziós, 
szorongásos és pánikrohamos beteget meggyógyított. Az emberek segítségé-
vel képesek voltak legyőzni a fájdalmat és megtalálni a békét, amire vágy-
tak. Csapatom a Discover Healingnél (Fedezd fel a gyógyítást) több ezer, a 
világ minden részéből származó embert képzett ki és látott el szakértelemmel. 
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Nagyon sokan ezek közül a hiteles végzettséggel rendelkező Emotion Code-ot 
és Body Code-ot gyakorló személyek közül azzal keresik a kenyerüket, hogy 
másokon segítenek. Olyan kliensekkel dolgoznak, akiknek örökre megválto-
zik az életük – annak ellenére, hogy sok esetben a kliens és a gyógyító sosem 
találkozik személyesen.

Én úgy tekintek magamra, mint ennek a módszernek a hírnökére, semmi 
többre. Én vagyok a szónok, a tanár. Meggyőződésem, hogy nekem ez a célom 
az életben. Elmondani a világnak, hogy van lehetőség a gyógyulásra. Elmon-
dani a világnak, hogy létezik egy isteni Teremtő fölöttünk, aki valóságos, aki 
él, aki szeret minket, aki azt akarja, hogy meggyógyuljunk, növekedjünk, 
felszabadítsuk gyógyító képességeinket, kérjünk segítséget, és végül úgy tér-
jünk haza, hogy megtanultunk feltétel nélkül szeretni. Amikor megpróbálunk 
segíteni egy másik embernek, amikor ezen tettünkhöz isteni segítségért folya-
modunk, határtalan erő forrásához nyerünk hozzáférést, egy olyan forráshoz, 
amely szeret minket, tökéletesen érti, hogy kik is vagyunk valójában, és ismeri 
a csodálatos, bennünk rejlő lehetőséget.

„Érzelmi terhünk” útját állja annak, hogy saját magunk legjobb és legtisz-
tább változata lehessünk. Amint azt ebből a könyvből megtudhatjuk, a terhek 
egy része saját életünk eseményeiből származik, más részét pedig felmenő-
ink életéből és viszontagságainak köszönhetően örököltük. Akárhogy legyen 
is, az Emotion Code segít, hogy megtaláljuk és szabadon engedjük ezeket az 
érzelmi terheket, nem csupán saját magunk, de családtagjaink és más szeret-
teink esetében is. Az Emotion Code drámai változásokat hozhat mindenki 
életében, aki fontos számunkra, beleértve a háziállatainkat is!

Mindenkit kérek, nyissa meg a szívét és az elméjét, és én elviszem egy uta-
zásra, amely során bemutatom a legerőteljesebb, leghatékonyabb, ugyanakkor 
a legegyszerűbb valaha kigondolt gyógyító módszert.



I. RÉSZ

Bennragadt érzelmek
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1. fejezet

 A láthatatlan kór

„Az igazság furcsább, mint a koholmány, de csak azért, mert a ko hol-
mánynak meg kell maradnia a valószerűség keretei között; az igaz-
ságnak nem.”

– Mark Twain

Hová lennénk az érzelmeink nélkül? Ha az élmények alkotják életünk fali-
kárpitját, akkor az átélt érzelmek adják annak színét. 

Próbáljunk elképzelni egy olyan világot, ahol nincsenek érzelmek. Egy 
ilyen világban nem lenne öröm. Nem éreznénk boldogságot, gyönyört, jóin-
dulatot vagy kedvességet. Nem lenne szeretet, nem lenne semmiféle pozitív 
érzelem. 

Ezen az elképzelt érzelmek nélküli bolygón negatív érzelmek sem lenné-
nek. Nem lenne bánat, harag, nem éreznénk csüggedtséget, és nem lenne 
gyász. Egy ilyen bolygón leélt élet nem lenne más, mint csupán létezés. Ha 
nem lennénk képesek érzelmeket átélni, az élet csak a bölcsőtől a koporsó-
ig tartó szürke, gépies szertartás lenne. Legyünk hálásak, amiért léteznek az 
érzelmeink!

Viszont vannak-e olyan átélt érzelmeink, amelyeket inkább ne éreztünk 
volna? Ha olyanok vagyunk, mint a legtöbb ember, akkor az életünknek min-
den bizonnyal voltak sötétebb időszakai. Nagy valószínűséggel éreztünk már 
aggodalmat, ahogyan bánatot, haragot, csalódottságot és félelmet is. Minden 
bizonnyal átéltünk hosszabb-rövidebb ideig tartó szomorúságot, csüggedt-
séget, önbizalomhiányt, reménytelenséget, vagy a negatív érzelmek széles 
választékából számtalant.

Annak azonban nem mindig vagyunk tudatában, hogy az átélt negatív 
érzelmek, bármilyen régen is érzékeltük ezeket, a mai napig problémát okoz-
hatnak számunkra. Igen, a régen átélt érzelmek közül némelyek még mindig 
hatással vannak ránk nehezen megfogható, de annál kártékonyabb módon. 
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Az Emotion Code célja megtalálni ezeket a régi érzelmeket, és örökre meg-
szabadítani minket tőlük.

Kellemetlenségeink nagy részét olyan negatív érzelmi energiák okozzák, 
amelyek „csapdába estek”. Az Emotion Code egy egyszerű és hatékony mód-
szer ezeknek a bennragadt érzelmeknek a felderítésére és szabadon engedé-
sére. 

Nagyon sok ember tapasztalta, hogy miután sikerül megszabadulnia 
bennragadt érzelmeitől, élete egészségesebb és boldogabb lesz. Egyetlen ilyen 
érzelem is képes mind fizikai, mind érzelmi problémákat okozni. 

A következő, való életből származó példák azt szemléltetik, hogy a negatív 
érzelmi energiáktól való megszabadulás az Emotion Code segítségével milyen 
lenyűgöző és azonnali javulást eredményez mind fizikai, mind érzelmi téren:

Allisonnak azonnal elmúlt a csípőjében érzett erős fájdalom, és aznap este 
már el tudta táncolni a szerepét az előadáson.

Lindának sikerült megszabadulnia az őt állandóan kísértő öngyilkos depresz-
sziótól. 

Jennifernek elmúlt a krónikus szorongása, és helyette sikerült totális önbi-
zalomra szert tennie, amelyre mindig is vágyott. 

Laurie életében először képes volt átérezni Isten iránta való szeretetét. 

Sheryl végre legyőzte magában a volt férje iránti haragját, és sikerült cso-
dás, szerető kapcsolatot kiépítenie egy másik férfival.

Julia sikeresen levizsgázott, azt követően, hogy előtte számtalan alkalom-
mal megbukott.

Larrynek elmúlt a fájdalom a lábából, és a sántítástól is megszabadult.

Connie kigyógyult az allergiából.

Neilnek elmúlt a főnöke iránt érzett haragja, amellyel két évig küzdött.

Yolaunda több évnyi eredménytelen harc után sikeresen leadta túlsúlyát.

Joan bulimiája kevesebb, mint egy hét alatt megszűnt.
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Tomnak javult a látása.

Jimnek teljesen elmúlt a vállában érzett fájdalma.

Mindy megszabadult a karpális alagút szindrómától. 

Sandy térdfájdalma, amellyel három orvost is felkeresett, percek alatt tűnt el.

Carol éjszakai rémálmai, amelyek több mint harminc évig gyötörték, egy héten 
belül elmúltak, és azóta sem tértek vissza.

Én magam minden fenti esetnél, és még nagyon sok hasonlónál jelen voltam. 
A több évnyi praktizálás és tanítás során számtalan ilyen jellegű csodálatos 
gyógyulásnak voltam szemtanúja, amikor az Emotion Code alkalmazásával 
sikerült megszabadulni a bennragadt érzelmektől. 

A könyv megírásával az volt a célom, hogy segítsek az embereknek megta-
lálni és eltávolítani a bennragadt érzelmeket saját magukból vagy másokból.

Az olvasó lehet orvos vagy halász, háztartásbeli édesanya vagy tinédzser, 
egész biztosan képes lesz elsajátítani a módszer alkalmazását, ugyanis nagyon 
egyszerű. 

Bárki képes megtanulni, hogyan szabadulhat meg a bennragadt érzelmek 
nagyon is valóságos és káros hatásaitól.

 Mik azok az érzelmek?

Miközben átéljük életünk napjait és éveit, folyamatosan megélünk különféle 
érzelmeket. Ezek az érzések mind valamiféle célt szolgálnak – motiválnak, 
irányítanak és üzeneteket továbbítanak a testünktől, a felsőbbrendű énünk-
től és a gondviseléstől. A negatív érzelmek is hasznosak lehetnek, még akkor 
is, ha sokszor kellemetlenek vagy fájdalmasak. Időnként mindnyájan átélünk 
negatív érzelmi szélsőségeket, úgy tűnik, ez része az emberi létnek.

Érzelmeink nem a semmiből támadnak – ezeket testünk idézi elő két dön-
tő jellegzetesség alapján: egyrészt az adott pillanatban megtapasztaltak, más-
részt testünk és agyunk múltbéli tapasztalatai szerint elraktározott informá-
ciók alapján. Tehát azt, hogy boldogságot vagy szégyent érzünk-e, a mélyből 
jövő érzelmek határozzák meg, és mindezt okkal.
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Miből épülnek fel az érzelmek? Ezt a későbbiekben részletesen is meg fog-
juk beszélni ebben a könyvben, de egyszerűen fogalmazva, az érzelmeket tisz-
ta, rezgő energia alkotja. Minden érzelemnek megvan a maga sajátos rezgési 
frekvenciája. A világegyetemben minden energiából épül fel, nem képeznek 
kivételt az érzelmek sem. A kvantumfizikusok bebizonyították, hogy az ener-
giák hatnak egymásra. Ebből következik, hogy érzelmeink energiái azért van-
nak ránk hatással, mert a testünk is energiából áll. Ez az egyszerű oka annak, 
hogy érzelmeink intenzív erővel bírnak mentális, érzelmi és fizikai téren egy-
aránt.

 

Érzelmi tapasztalat dióhéjban

Három dolog történik, amikor átélünk egy érzelmet. Először is, a testünk 
létrehozza az érzelmi rezgést. Másodszor, elkezdjük érezni az érzelmet és 
minden gondolatot vagy fizikai benyomást, amely ezzel együtt jár. Harmad-
szor, úgy döntünk, hogy elengedjük az érzelmet, majd továbblépünk, amely 
néhány másodperctől akár több percig tarthat. Ezt az utolsó lépést feldolgo-
zásnak nevezzük, és amint ez megtörtént, sikeresen eltávolodtunk az érzelmi 
tapasztalattól, ennek a továbbiakban nem lenne szabad semmiféle problémát 
okoznia. 

Azonban abban az esetben, ha a második vagy a harmadik lépés félbesza-
kad, az érzelmi tapasztalat nem lesz teljes, és előfordulhat, hogy az érzelem 
energiája a testben marad. 

Annak az okait, hogy az érzelmek esetenként miért nem kerülnek teljes 
mértékben feldolgozásra, még nem értjük teljesen. A jelek szerint minél elsöp-
rőbb erejű vagy szélsőségesebb egy érzelem, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy a testben marad. Ennek persze számos más oka is lehet, például a test 
gyengesége vagy hasonló rezgésű, több régi, bennragadt érzelem, de ezekről a 
későbbiekben részletesebben is beszélni fogunk.

 

Mi az a bennragadt érzelem?

Bármennyire is szeretnénk elfelejteni egy érzelmileg átélt nehezebb időszakot, 
előfordulhat, hogy ezeknek az eseményeknek a hatása bennragadt érzelmek 
formájában velünk marad. Néha tudatosan is képesek vagyunk visszaidéz-
ni ezeket a kihívást jelentő eseményeket, néha nem. Valójában nem igazán 
számít, hogy emlékszünk-e ezekre a fájdalmas élményekre vagy sem, mivel 
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a tudat alatti elménk sosem felejt, és az érzelmi kód segítségével képesek 
vagyunk hozzáférni ezekhez az információkhoz. Sokan, akiknek rendkívü-
li traumában volt részük, életük akár több évét is blokkolhatják magukban, 
és szinte semmire sem emlékeznek, azonban az Emotion Code képessé tesz 
arra, hogy teljes mértékben kikerüljük a tudatos elmét. Ehelyett a tudat alatti 
elméből létfontosságú, a bennragadt érzelmekre vonatkozó információkhoz 
juthatunk. 

Minden alkalommal, amikor magunkban tartunk egy érzelmet, benne 
ragadunk annak a traumatikus eseménynek a közepében, amelyet átéltünk. 
Tehát ahelyett, hogy túllépnénk a dühös pillanaton, vagy a szomorúsággal, 
csüggedtséggel folytatott átmeneti küzdelmen, visszatartjuk magunkban ezt a 
negatív érzelmi energiát, amely idővel aztán jelentős fizikai és érzelmi stresszt 
eredményez. A legtöbb embert nagyon meglepi, hogy az általuk cipelt érzelmi 
teher sokkal kicsinyesebb, mint azt gondolták volna. A bennragadt érzelmek 
valójában jól körülírható energiákból állnak, amelyeknek alakjuk és formájuk 
van. Annak ellenére, hogy nem láthatóak, nagyon is valóságosak.

 
NEIL HARAGJA

Ebben a történetben egy kanadai tanár meséli el nekünk, hogy egy nehéz 
helyzet hogyan végződött bennragadt érzelemmel, amely hosszú ideig vele 
maradt, és negatívan befolyásolta az életét.

Évekkel ezelőtt egy iskolában tanítottam, ahol az igazgatónő és én nagyon 
nem jöttünk ki egymással. Az első naptól kezdve apróságok miatt is össze-
tűzésbe kerültünk. A hölgy rendkívül ingerült, bosszúálló, erőszakos típus 
volt minden téren. Végül a tanév januárjában elegem lett. Felkerestem az 
orvosomat, és kivettem némi betegszabadságot. Az orvosom azt mondta: 
„Pihenjen egy kicsit, rendezze a gondolatait, és erősödjön meg!” Így három 
hónapig ezt tettem, és a három hónap elteltével gyógyultan tértem vissza 
a tanári karba. Az orvos óva intett, hogy igyekezzek kerülni minden kelle-
metlen összetűzést az undok főnökkel.

Sajnos az igazgatónővel és a helyzettel kapcsolatos érzések nem múltak 
el. Gyakran felgyűltek bennem, és olyankor sokat töprengtem és rágód-
tam a helyzeten. Ilyenkor éreztem, hogy megemelkedik a vérnyomásom, 
egyre gyűlik bennem a harag és a neheztelés a velem való igaztalan bánás-
mód miatt, és azért is, mert soha nem részesült semmiféle fegyelmi bün-
tetésben, annak ellenére, hogy köztudott volt, milyen kíméletlenül kezeli 
az olyan tanárokat, akik nem értenek egyet vele. 
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Nos, ez így ment két évig. Annyira megviselt a negatív érzések terhe, 
hogy éjszakánként nem tudtam aludni. Egyszer Dél-Kaliforniában voltunk 
látogatóban, ahol elmentem dr. Brad Nelson klinikájára, és ő… végre meg-
szabadított a nehezteléstől. A kezelés pillanatában éreztem, szó szerint 
éreztem, hogy valami távozik belőlem. Azóta pedig, annak ellenére, hogy 
továbbra sem kedvelem az igazgatónőt, eltűntek a negatív érzéseim, nem 
szökik fel tőle a vérnyomásom, nincs bennem harag, neheztelés, amely 
éveken keresztül valósággal gúzsba kötött. Ez az én történetem, amely a 
dr. Brad által tanított alapelvek és az Emotion Code segítségével történő 
érzelmi gátak áttöréséről szól. – Neil B.

Fogságba esett jövő

Éreztük azt valaha, hogy valami olyasminek a súlya alatt roskadozunk, amit 
igazából nem is tudunk pontosan megnevezni? Lehet, hogy az életünk nem 
úgy alakul, ahogyan terveztük. Lehet, hogy egy hosszú távú kapcsolat kiala-
kítására irányuló kísérleteink valahogy soha nem sikerülnek. Talán azt kíván-
juk, bárcsak némely események a múltunkban sosem történtek volna meg, 
de nem érzünk magunkban elég erőt, hogy túllépjünk rajtuk. Még az is lehet, 
hogy az a kellemetlen érzésünk van, hogy a jelenünket valamilyen homályos 
és megfoghatatlan módon túszként tartja fogva a múltunk. 

JENNIFER ÖNSZABOTÁZSA
A következő eset jó példája annak, hogyan képesek a bennragadt érzelmek az 
utunkat állni. Jennifer a lányom jó barátnője volt, egy vidám egyetemista lány, 
aki előtt fényes jövő állt. Amikor hazafelé tartott a nyári szünetre, megláto-
gatott minket. Az egyetemi tanulmányaival minden rendben volt, de beszélt 
azon aggodalmáról, miszerint a múltja nem hagyja nyugodni, és felmerült 
benne a gondolat, hogy esetleg bennragadt érzelmektől szenved. 

Elmesélte nekem, hogy előző évben volt egy igencsak viharos kapcsolata egy 
fiatalemberrel, és annak a kapcsolatnak a felbomlása óta minden alkalommal, 
amikor megpróbál valakivel megismerkedni, erős bizonytalanságot érez. Meg-
alapozatlan, elkötelezettségtől való félelem gyötri, amelyet képtelen legyőzni 
magában, és így önkéntelenül is szabotálni kezd minden lehetséges kapcsola-
tot, amelybe belekezd. Megvizsgáltam, és azt fedeztem fel, hogy valóban van 
legalább egy bennragadt érzelem benne, amely hozzájárulhat a problémájához. 

Úgy döntöttem, megtanítom, hogyan kezelje saját magát, hogy a későb-
biekben is képes legyen megszabadulni bennragadt érzelmeitől, és ne kell-
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jen tőlem függnie ezért. Gyorsan és könnyedén megtanulta az Emotion Code 
alkalmazását, és számos bennragadt érzelmet talált a testében, amelyek közül 
a legfigyelemreméltóbb a kreatív bizonytalanság volt. Ez az érzelem a dolgok 
alkotásával kapcsolatos önbizalomhiányból ered: egy kép festése, új munka-
hely keresése vagy egy új kapcsolatba való belépés. Jennifer megtapasztalta 
ezt az érzelmet korábbi kapcsolatában, majd a testében ragadt. Pár perc alatt 
képes volt megszabadulni a kreatív bizonytalanságtól – több más bennragadt 
érzelemmel együtt –, és folytatta az útját hazafelé.

Néhány nappal később felhívott, és elmesélte, hogy csodálatos változást, 
figyelemreméltó fejlődést tapasztalt magában gondolatai megfogalmazásának 
és önmaga kifejezésének képességében egy bizonyos fiatalember társaságában, 
akivel találkozgatott. Korábban félénk és visszahúzódó volt a fiúval szemben, 
miután azonban búcsút intett a bennragadt érzelmeknek, magabiztosnak és 
felszabadultnak érezte magát. Hónapokkal később még mindig együtt voltak, 
és kapcsolatuk tovább fejlődött. Jennifer biztos volt benne, hogy az érzelmi 
kód alkalmazása nélkül már régen szabotálta volna ezt a kapcsolatot is.

A bennragadt érzelmek eltávolítása mindenkinek a segítségére lehet. 
Felülkerekedhetünk múltunk akadályain, életre kelthetjük a házasságunkat, 
valamint családi és személyes kapcsolatainkat. 

Miután kisöpörtük életünkből a felesleges elfojtásokat, valószínűleg sokkal 
magabiztosabbnak, motiváltabbnak fogjuk érezni magunkat, és felszabadul-
tabban létesítünk kapcsolatot, fejlesztjük a karrierünket, és alakítjuk az éle-
tünket olyanná, amilyenné szeretnénk.

Gyakori tapasztalat, hogy régi érzelmeink teherként nehezednek ránk, de 
nem igazán tudjuk, hogyan szabadulhatnánk meg ezektől. A nyugati társa-
dalomban a hagyományos megközelítés ebben az esetben az, hogy az illető 
felkeres egy terapeutát, mesél a múltjáról, és megtudja, melyek a lehetséges 
elhárító mechanizmusok. Ez ugyan gyakran segítség lehet, és akár életeket 
menthet, azonban közvetlenül nem célozza meg a bennragadt érzelmeket, így 
a probléma igazi gyökere kezeletlen marad. 

A bennragadt érzelmek gyakran különféle öngyógyítási módszerek alkal-
mazására késztetik az embereket. Azon kaphatjuk magunkat, hogy hosszú 
órákat dolgozunk, gyógyszereket vagy alkoholt fogyasztunk, izgalmakat kere-
sünk, vagy próbáljuk megoldani mindenki más gondját.

Sok ember nem tud képességeinek megfelelően teljesíteni, és nehézségei 
vannak élete alakításában. A csalódottságuk alapjául szolgáló ok gyakran 
egy múltbéli eseményből visszamaradt, bennragadt érzelem, amely tudtukon 
kívül akadályozza erőfeszítéseiket. A következő történet tökéletes példa erre: 
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JULIA, A TÖRVÉNYSZÉKI ÍRNOK
Julia azért tanult, hogy törvényszéki írnok lehessen, és izgatottan várta, hogy 
munkába állhasson. A törvényszéki írnokok egy speciális fonetikus gépen 
tanulnak gépelni, nagyon gyorsan és pontosan kell dolgozniuk, hogy mindent 
rögzítsenek, ami elhangzik a tárgyalóteremben. Julia az órákon jól szerepelt, 
de a vizsgákon mindig megbukott. Nagyon aggódott, mivel az utolsó vizsgán 
háromszor is sikertelenül teljesített, és attól félt, hogy ha következő alkalom-
mal is így jár, többé nem próbálkozhat.

Megvizsgáltam, hogy lássam, nincs-e valami bennragadt érzelem, amely 
befolyásolja a viselkedését a vizsgák alkalmával, és az eredmény azt mutatta, 
hogy igen, valóban ilyesmiről van szó. Az ő esetében ez az érzelem a bátor-
talanság volt. Tizenöt éves korában nehéz időszakot élt meg, ugyanis a szülei 
éppen váltak. Elsöprő erejű bátortalanság kerítette hatalmába, amely aztán a 
testében ragadt. A vizsgák alkalmával, a nyomás hatására a bennragadt bátor-
talanság akadályozta a teljesítményét. Miután eltávolítottuk a bennragadt 
bátortalanságot, a következő vizsgán már nyugodtan és magabiztosan szere-
pelt – méghozzá csaknem tökéletes eredménnyel.

Juliának fogalma sem volt róla, hogy szülei válása és az ő régi, ezzel kap-
csolatos érzései ilyen negatív hatással voltak rá a jelenben. 

Ahogyan a szél erejét érezzük, de nem látjuk, úgy a bennragadt érzelmek is 
láthatatlanok, ugyanakkor erős hatást gyakorolhatnak ránk.

Tapasztalatom szerint az önszabotázs, a fizikai betegségek és az érzelmi 
nehézségek jelentős százalékát ezek a láthatatlan energiák okozzák. A követ-
kező történet is jól illusztrálja ezt.

 MARC, AZ ÉNEKES
Marc profi énekes volt, azonban az utóbbi hónapokban nehézségei 
támadtak a hangfelvétellel. Folyton azt mondogatta, hogy a hangja már 
nem olyan, mint korábban. Meggyőződése szerint csomó volt a torkában, 
amelyre az orvosa rendszeresen antibiotikumot írt fel. Elmondtam neki, 
hogy esetleg megpróbálkozhatnánk egy másféle megközelítéssel, amibe 
ő bele is egyezett. Az első eltávolított érzelem, hat hónappal korábbról, az 
undor volt, amely a menyasszonyához fűződött, és a gégéjében telepe-
dett meg. Amikor megkérdeztem, mi történt fél évvel ezelőtt, sírva fakadt, 
és elmesélte, hogy akkor jött rá, a menyasszonya megcsalja. Emlékezett, 
hogy a hangjával kapcsolatos problémák is akkoriban kezdődtek. Miután 
eltávolítottunk négy érzelmet, amelyek ezzel az eseménnyel álltak össze-
függésben, Marc sokkal jobban érezte magát, és még ugyanazon a napon 
elment a stúdióba, és gond nélkül elkészítette a hangfelvételt. – Lustin L. 
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Bennragadt érzelmek: a láthatatlan kór

A bennragadt érzelmek okozta károk

Előfordulhat, hogy a bennragadt érzelmek hatására rosszul ítélünk meg dol-
gokat, túlreagálunk ártatlan megjegyzéseket, félreértelmezzük mások viselke-
dését, és rövidzárlatok jönnek létre a kapcsolatainkban. Ami ennél is rosszabb, 
a bennragadt érzelmek eredménye lehet depresszió, szorongás, és más 
nemkívánatos érzés, amelyektől képtelenek vagyunk megszabadulni. Zavart 
okozhatnak testünk szerveinek és szöveteinek megfelelő működésében, rom-
bolást vihetnek véghez fizikai állapotunkban, fájdalmat, fáradtságot és beteg-
séget produkálhatnak. A károk súlyosságának ellenére a bennragadt érzelmek 
láthatatlan energiája diagnosztizálhatatlan a hagyományos orvostudomány 
által, függetlenül attól, hogy ez lehet fizikai és érzelmi nehézségeink elsődleges 
kiváltó oka. 

Ahhoz, hogy megszabadulhassunk az egészségünket vagy életünket 
befolyásoló problémától, meg kell találni a probléma alapjául szolgáló okot. 
Nagyon sok erős gyógyszer létezik, amelyek csökkenthetik a fájdalom vagy a 
betegség tüneteit. Azonban amikor a gyógyszernek elmúlik a hatása, a tüne-
tek gyakran visszatérnek, mivel a probléma okát nem sikerült megszüntetni.

Fontos, hogy felismerjük és elengedjük bennragadt érzelmeinket, mielőtt 
komolyabb károsodást okoznának. Sokkal jobbá válik az életünk, ha búcsút 
mondunk nekik.

Ez a könyv felfedi a valóságot: a bennragadt érzelmek jelentős, ugyanakkor 
rejtett okozói nagyon sok betegségnek és szenvedésnek, mind érzelmi, mind 
fizikai téren. 

Az idő minden sebet begyógyít? Nem biztos…

Talán mindnyájan hallottuk azt a mondást, hogy az idő minden sebet begyó-
gyít, ez azonban nem feltétlenül igaz. Azt gondolhatjuk, hogy megszabadul-
tunk minden érzelmi fájdalomtól, amelyet előző kapcsolatunk során átéltünk, 
és talán terápiára is jártunk, hogy képesek legyünk kezelni ezeket. Úgy tűnhet, 
hogy mindent magunk mögött hagytuk, de lehet, hogy a testünket szó szerint 
áthatja a régi érzelmek láthatatlan energiája. Ezek olyan sérülések, amelyeket 
az idő egymaga képtelen és nem is fog meggyógyítani. Hatással lehetnek arra, 
ahogyan az új kapcsolatainkban viselkedünk és érzünk, sőt még szabotálhat-
ják is azokat. Mindent összevetve, minél hosszabb ideig marad egy bennra-
gadt érzelem a testünkben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy érzelmi és 
fizikai fájdalmakat fog okozni. 
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