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مراجعین  گزارش هایدر حالی که  .می شوند به هر طریقی نمایانکدهای شفابخش  نتایج شگفت انگیز

 هستند.قدرت شفابخشی کدها  از حاکی ، مطالعات علمی نیزاین ادعا را ثابت می کند به دفعات ،موفق

 

 تست تغییر پذیری ضربان قلب

 چیست؟ (HRV, Heart Rate Variability) قلب تست تغییر پذیری ضربان

HRV است فاصله یک ضربه تا ضربه بعدی()یا  قلبن ضربافواصل  سنجش بیانگر. HRV  باال

در حالی و بدان معنی است که فواصل زمانی کامال متفاوت هستند،  است یادیز حاکی از تغییر پذیری

 است. ثابت کامال زمانی حاکی از فواصل پایین  HRVکه

 

HRV  و کدهای شفابخش   

خود درمانی)کدهای  که ایناست که حاکی از این است  ساله ۴ تحقیقیک  نشان ازنمودار زیر 

متعادل دقیقه  ۰۲را در عرض  را کنترل می کند(شما  HRV که)گردانسیستم عصبی خود شفابخش(

در حال تعادل  ساعت ۰۴ هم بعد از هنوزگردان سه چهارم موارد، سیستم عصبی خود در بیش از .می کند

 این قبال غیر ممکن پنداشته می شد! .است

 



 

 

3 

 

       https://t.me/TheHealingCodesتلگرام:کانال هیلینگ کدز در   ----دکتر زهره لطیفی -مترجم و مدرس: مهدی مروی

 کدهای شفابخش انتشار با ذکر منبع بالمانع است                                                   

 

 

کنید که چگونه تعداد  توجهبیشتر این تغییرات در طول زمان، اطالعات زیر را بررسی کنید.  آگاهیبرای 

 !یافته استکاربران متعادل در طول زمان افزایش 

 

Mahdi
Typewriter
قبل از درمان

Mahdi
Typewriter
بعد از اولین جلسه درمانی

Mahdi
Typewriter
بعد از دومین جلسه درمانی

Mahdi
Typewriter
24 ساعت بعد

Mahdi
Typewriter
منبع: 

Mahdi
Typewriter
https://www.dralexanderloyd.com/research/

Mahdi
Typewriter
سال

Mahdi
Typewriter
تعداد نمونه ها

Mahdi
Typewriter
در حالت تعادل قبل از درمان

Mahdi
Typewriter
در حالت تعادل بعد از  1 جلسه درمانی

Mahdi
Typewriter
در حالت تعادل بعد از  2 جلسه درمانی

Mahdi
Typewriter
مانده در حالت تعادل بعد از 24 ساعت

Mahdi
Typewriter
دئد

Mahdi
Typewriter
1 ( شش نفر بیماری  های عمده داشتند)

Mahdi
Typewriter
4 ( شانزده نفر بیماری  های عمده داشتند)

Mahdi
Typewriter
7 ( یازده نفر بیماری  های عمده داشتند)

Mahdi
Typewriter
0 ( یازده نفر بیماری  های عمده داشتند)

Mahdi
Typewriter
0 ( چهارده نفر بیماری  های عمده داشتند)




