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İTHAF

Beni her zaman seven ve bana inanan mükemmel ebeveynle-
rim Bruce A. Nelson ile Ruth Nelson’un anısına.

Çocukken çok hasta olduğumda beni iyileştiren ve doğal 
şifaların dünyasıyla tanıştıran Dr. Ida Glynn Harmon ile Dr. 
Allen Baine’in anısına.

Öğretmenim ve danışmanım Dr. Stanley Flagg’e.

Son olarak, fikirleri, içgörüleri ve hayalleri ile bu eserin or-
taya çıkmasını mümkün kılan eşim Jean’e.
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OKUYUCULARA NOT

Duygu Şifresi, çoğunlukla hem fiziksel hem de duygusal 

açıdan harika sonuçlar ortaya çıkaran ve muhteşem yararlar 

sağlayan bir kendi kendine yardım etme metodudur. Nispe-

ten yeni bir keşiftir ve üzerinde yeterince çalışılmamıştır.

Bu kitap, Dr. Bradley Nelson’ın kişisel gözlem ve deneyim-

lerine dayanır. Okuyucular fiziksel ve duygusal sağlıkların-

dan tamamen kendileri sorumludurlar. Duygu Şifresi yanlış 

yorumlanmamalı, belirli bir zihinsel, fiziksel ya da duygusal 

hastalığı teşhis etmek için kullanılmamalıdır. Ne kas deneyi, 

ne de eğilme testi bir hastalığın varlığını ya da yokluğunu be-

lirlemekte kullanılmamalıdır.

Bu kitap, profesyonel sağlık hizmetinin yerini almak niye-

tiyle yazılmamıştır. Burada öğretilen veya tartışılan tedavile-

rin sebep olacağı sonuçlardan yazar da, yayınevi de sorumlu 

değildir. Sonraki sayfalarda açıklanan malzemelerin uygu-

lanması okuyucunun takdirine kalmıştır ve tamamen kendi 

sorumluluğundadır.

Bu kitapta geçen hikâyelerin hepsi doğrudur, ancak, bazı 

isimler değiştirilmiştir.



Duygu Şifresi

8



İçİNdeKİLeR

Teşekkür......................................................................................... 11

I. TUTSAK KALMIŞ DUYGULAR

  1. Tutsak Kalmış Duygular: Görünmeyen Salgın ............... 17

  2. Tutsak Kalmış Duyguların Gizli Dünyası ........................ 39

II. ENERJETİK DÜNYA

  3. Antik Enerji Şifacılarının Gizemleri .................................. 89

  4. Mıknatısla İyileşme ............................................................117

III. DUYGU ŞİFRESİNİ KULLANMAK

  5. İç Zihinden Cevap Almak ................................................. 139

  6. Tutsak Kalmış Duyguları Serbest Bırakmak .................. 173

  7. Kalbimizin Etrafındaki Duvarlar ..................................... 207

  8. Uzaktan İyileştirme............................................................251

  9. Duygu Şifresi ve Hayvanlar ............................................. 275

IV. DAHA PARLAK BİR GELECEK

10. Tutsak Kalmış Duygular Olmadan Yaşamak ................ 297

Notlar ..........................................................................................317

Dizin ...........................................................................................321



Duygu Şifresi

10



11

TeŞeKKÜR

Arkadaşları ve doktorları olmama, hikâyelerini paylaşmama 
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Beni manyetik iyileşmeyle tanıştıran ve olaylara farklı bir 
açıdan bakmamı sağlayan kardeşim Greg’e,

Bana plan yapmanın ve iyiliğin gücünü öğreten kardeşim 
Bruce’a,

Olumlu teşviklerinden ve sevgilerinden ötürü kız kardeş-
lerim Michele ile Noelle’ye,

Saatlerce beni dinlediği, materyallerimi düzenlediği ve 
başlamama yardım ettiği için Donna Beech’e

Düzenleme ve fotoğraflama konusundaki muhteşem yar-
dımlarından dolayı Jean, Natalie Nelson ve Ryan Muirhead’e,

Modellemelerinden dolayı Kristi, Natalie, Jean, Rhett, Ian, 
Elisabeth, Angela, Noelle ve Cierra’ya; görüşleriyle yaptıkları 
olumlu katkılardan dolayı Drew ile Joseph’e,

Sanatsal katkısından ve yaratıcılığından dolayı Joseph’e; 
son derece destekleyici ve yardımcı olmasından dolayı 
Drew’e,

Dünyayı iyileştirme hayali ve bunu gerçekleştirebil-
mek amacıyla manyetik araçlar ortaya çıkardığı için Isamu 
Masuda’ya,

Esin kaynağım, yardımcım ve en iyi arkadaşım olan, her 
koşulda yanımda bulunan eşim Jean’e,
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Ve son olarak, bu eseri başarıyla tamamlamam için gerekli 
olan hediyeleri bahşeden, dualarıma cevap veren, bir iyileş-
tirme aracı olmamı sağlayan ve hayatımın her alanında bana 
rehberlik eden Tanrı’ya özel teşekkürlerimi sunuyorum.
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TUTSAK KALMIŞ dUYGULAR
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Gerçek, kurgudan daha acayiptir,
çünkü kurgu, olasılıkları gözetmek durumundadır;

gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur.

MARK TWAIN
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