
1. A szakma eszközei 

Ebben a programban olyan technikákat sajátíthatsz el, melyeket a negatív érzelmi stresszek 
beazonosítására és felszabadítására alkalmazhatsz. Megismered a Viselkedési Barométert, mely 
egy egyedülálló érzelmi térkép annak az érzelemnek a behatárolására, mely egy adott személynél 
adott témában fennáll. A vizualizációs technikák és a szemkörzéses technikák biztonságosak és 
hatékony módszerei a negatív érzelmek sikeres oldásának. Az izomteszt a test legmegbízhatóbb 
visszajelzője, egy biofeedback rendszer, melyet a gyógyító „művészetek” fedeztek fel.  

Azonnali előny: megtanulod, hogyan tudod egyensúlyba hozni magad stresszes szituációkban, 
mint ahogy egy másik személyt is az egyedülálló Three in One Concepts® kezdő tanfolyamán 
tanultakkal. 

Időtartam: 14 óra – 2 nap 

Előképzettség: nem szükséges 

 

2. Alap egy agy 

A negatív érzelmi stressznek romboló hatása van az agyi funkciókra, és ezek tanulási 
nehézségekhez vezethetnek. Az ADD/ADHD memória zavarok, álmatlanság, fejfájás is köthető 
ezekhez. Több, mint 20 technikát tanulhatsz, melyet azonnal alkalmazhatsz az olvasás, az írás, a 
szövegértés, a koordináció, a kommunikáció és az önértékelés erősítésére. A jobb és bal agyfélteke 
integrálása felszabadítja a múlt stresszorait. Bármilyen negatív érzelem, mely a tanuláshoz 
kapcsolódott, tisztázva és hatástalanítva lesz, és az életed könnyebbé válik. 

Azonnali előny: bármikor, amikor kihívással találod szemben magad az életben, tudni fogod, 
hogyan hozd egyensúlyba a 2 agyféltekét, és önmagadat a stresszor felbukkanásának 
időpontjában. 

Időtartam: 21 óra – 3 nap 

Előképzettség: A szakma eszközei 

 

3. Testkód 

Ez a program a szerkezet/funkciós megközelítést tárja fel, hogy jobban megértsük magunkat és 
másokat. A szerkezet/funkció az arc és a test jegyeinek tanulmányozása, mert ezek a jegyek 
kapcsolatban állnak a viselkedéssel és az egyéni potenciállal. Ez a tudás segíteni fog abban, hogy 
jobb kapcsolatot építs ki másokkal, és fejleszd a saját képességedet, mely tiszta és érthető 
kommunikciót eredményez. Megismerheted magad megtalálva az erősségeidet és azt, hogy 
hogyan használd ezeket a képességeket tudatosan a mindennapi életedben.  

Azonnali előnyök: Tudtad, hogy mennyire csodálatos vagy? Mostmár van fogalmad róla.... 

Időtartam: 21 óra – 3 nap 

Előképzettség: Alap egy agy 

 



4. Haladó egy agy 
 

Ez a program megmutatja, hogy az érzelmi stressz hogyan hat a testedre. Bemutatunk olyan 
korrekciós technikákat, melyek az energia elakadásokat kezelik a test, a lélek és a szellem szintjén. 
Felfedezheted az érzelmi összefüggéseket az emésztőrendszeri, húgyúti betegségek, az allergiák 
és ételérzékenységek, valamint az izom- és csontfájdalmak között. A korrekciók energetikai és 
csakra kiegyensúlyozásokat, virágesszenciákat, és akupresszúrát tartalmaznak. Szembenézhetsz 
a saját érzelmi vakfoltjaiddal, melyek fizikai egyensúlyvesztésben nyilvánulnak meg. 

Azonnali előny: miután a sok gátolt energiát felszabadítjuk, új megértés és tudás kerül birtokodba 
a testeddel kapcsolatban, és hogy hogyan érintik a tested a benyelt érzelmek.  

Időtartam: 28 óra - 4 nap 

Előképzettség: Testkód 

 

5. Szavaknál hangosabban 

Még több Szerkezet/Funkció kerül előtérbe önmagaddal és másokkal való kapcsolataid 
rendezésére. Megtanulod, mely erősségedet tagadtad meg magadban újra és újra. Megnézed, hogy 
a saját SZ/F történeted hogyan érintette a kapcsolataidat és a döntéseidet az életedben. Ezek az 
információk nagyon hasznosak a kliensekkel való kapcsolatokban, tanításban és alapból bármely 
kapcsolatban.  

Azonnali előny: Visszanyered ösztönösséged és kihasználod a képességeidet a mindennapi 
életben. Jobban megérted a saját és mások viselkedését. 

Időtartam: 28 óra – 4 nap 

Előképzettség: Haladó egy agy 

6. Szerkezeti Idegtan 

Kiegészíti az alapismereteket, megtanítja a szükséges dolgokat a One Brain® rendszer 
használatához és a figyelem központjába az agy/test legfontosabb energiáit helyezi. 

Időtartam: 28 óra - 4 nap 

Előképzettség: A szavaknál hangosabban 

 

7. Kapcsolatok veszélyben 

Ez a tanfolyam az érzelmi félreértések legfontosabb mentális nagytakarítását helyezi középpontba, 
mely a kapcsolatokat rombolja. Bármely kapcsolat, mely stresszel vagy stresszelt, feltárásra kerül, 
és a stressz feloldódik. Ez az első program abból a háromból, melyek arra lettek összeállítva, hogy 
segítsék a hallgatókat abban, hogy személyes és szakmai téren is jobban legyenek. 

Időtartam: 32 óra - 4 nap 

Előképzettség: Szerkezeti idegtan 



 

8. Testáramkörök, fájdalom és megértés 

Egyedülálló a „testáramkörök bemutatása”, valamint fájdalomcsillapító eszközök, az izmok és az 
érzelmek közreműködésén való tudás elsajátítása. 18 izomáramkör, és új korrekcióként belépnek 
a színek és a számok, mint fő korrekciós eszközök. Az összes összetevő célja az elkerülés 
felszámolása. Szembenézhetsz azokkal a helyzetekkel, melyekben az elkerülést, mint védelmi 
eszközt használtál az életedben azzal a céllal, hogy megvédd önmagad. 

Időtartam: 35 óra - 5 nap 

Előképzettség: Kapcsolatok veszélyben 

 

9. Gyermekkor, szexualitás és öregedés 

A Gyermekkor, szexualitás és öregedés modul rendszerezve azonosítja és semmisíti meg azokat 
az önromboló mintákat, melyek már az anyaméhben kezdődtek, a mintákat, melyek korlátozzák a 
tudatosságot és a választási lehetőségeinket felnőttként. Mitöbb: ezeknek a blokkoknak feloldása 
lezárja ezeknek a mintáknak a következő generációknak történő átadását. És: volt-e egyáltalán 
tudatos választásom ebben az életben? 

 

Időtartam: 28 óra - 4 nap 

Előképzettség: Testáramkörök, fájdalom és megértés 

 

10. Serdülőkor, érettség és szerelem 

A serdülőkor, érettség, és szerelem a személyes és szakmai sikerek, vagy bukások gyökerét 
vizsgálja, mint tapasztalatainkat meghatározó dolgot a második és harmadik 7 éves életciklus 
folyamán. 4 Napos intenzív tanfolyam a személyes beilleszkedésünkről (vagy annak hiányáról) 

Időtartam: 28 óra - 4 nap 

Előképzettség: Gyermekkor, szexualitás, öregedés 


