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 درس اول
 

 

 کد شفابخش چیست؟ ●

 کد شفابخش از ابتدا تا انتهانحوه انجام  ●

 انجام کدها برای دیگران ●

 

 

 کد شفابخش چیست؟ 

بیشتر از یک مرکز درمانی که در یک و یا است که به راحتی  ها کد شفابخش مجموعه ای از حالت های دست

یک کد ممکن است که یک حالت دست باشد، ولی معموال ترکیبی از سر و گردن واقع شده را فعال می کند. 

 چندین حالت دست است که باید برای یک مشکل خاص به ترتیب خاصی انجام شود. 

است که بعد از آزمایش دکتر الکس لوید آن را کشف کرد. این کد نوعی از کد درمانی  ""عمومی کد شفابخش

د شفا داده است. مشکالت بسیار زیادی را در بیشتر افرا  

گروه از مشکالت بسیار مهم  21د که به نجفت کد وجود دار 21همچنین در کتاب راهنمای کدهای شفابخش 

 افراد که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهند می پردازد. این گروه ها در هر دو کتاب مشخص شده اند.

اطرات منفی، تصاویر و باورهایی که در ذهن هر یک از کدهای شفابخشی که شما انجام می دهید همیشه خ

  و بدن شما ارسال می کنند را مورد هدف قرار  ، روانناخودآگاه مستقر شده و سیگنال های استرس را به روح

   می دهد.
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و این تمام کاری است که کد شفابخش انجام می دهد. در واقع کد شفابخش استرس بنیادی که ریشه تمام 

مشکالت شما از قبیل سالمتی، رابطه و یا موفقیت است )و معموال این مشکالت در هم تنیده شده اند( را شفا 

 می بخشد. 

 

 کدهای شفابخش و استرس
 هاید که وقتی کلیدنمخفی می رس شبیه به یک جعبه فیوز نظر به چهار مرکز درمانی در کدهای شفابخش

.هر بیماری و مشکلی می شوندباعث درمان  دنصحیح زده شو  

دکتر لوید  های آنچه که ما از کدهای شفابخش می دانیم این است که آنها استرس را برطرف می کنند. آزمایش

تحقیقات انجام شده در سیستم عصبی خودکار این را به خوبی نشان داد. ( HRVتغییرات ضربان قلب ) ا تستب

در مراکز کنترل و پیشگیری بیماری، دانشگاه استنفورد، و بسیاری از متخصصان بهداشت و سالمت مبنی بر این 

درصد تمام مشکالت فیزیکی و  59منشا اصلی حدود است که دشمن شماره یک در این سیاره استرس است. 

هر زمان که ما مشکلی داریم باید از خود بپرسیم، " چه استرسی باعث این مشکل یزیکی استرس است. غیر ف

 شده و چگونه می توانم آن را برطرف کنم؟" 

کنترل را  می دهد تا عصبی اجازه -کدهای شفابخش استرس بدن را برطرف کرده و در نتیجه به سیستم ایمنی

مخرب     و آن این کار را با تغییر فرکانس یا الگوی انرژی کند؛درمان  فته و تمام مشکالت بدن رابه دست گر

می توانید مراکز درمانی شما همچنین  سالم انجام می دهد. رتعاشیزیر بنایی نواحی آسیب دیده به یک الگوی ا

 - برای باز کردن یک درب استفاده می هاییکددر قالب را مانند یک صفحه کلید ورودی که از ترکیب چهار عدد 

  د در نظر بگیرید.نشو

وقتی که این  جعبه فیوز پنهان یا صفحه کلید و ورودی بدن در مجموع در چهار ناحیه سر و گردن قرار دارند.

 رتعاشا دوش گرفتناین در سراسر بدن منتشر می شود.  رتعاش، آن ادوش می گیرندسالم  ارتعاشنواحی با 

سالم را که از  ارتعاشبه طور مداوم  لم توسط دست ها و انگشت ها انجام می شود که در موقع تمرکز،مثبت و سا

 به نظر خیلی راحت می آید! آیا این به نظر یک معجزه تمام قسمت های بدن جریان می یابد منتشر می کند. 



 

 

4 

 

 کد شفابخش   TheHealingCodes@:تلگرام در کدز هیلینگ کانال                          لطیفی زهره دکتر-مروی مهدی: مدرس و مترجم

 

در تضاد با طبیعت، بلکه در ، نه رخ می دهندمعجزه ها "بیان کرده:  آگوستینهمان طور که سنت می رسد؟ 

 دانیم. " یما از طبیعت م آنچه که تضاد با

 

   مراکز درمانی
سالم هنگامی از میان چهار مرکز درمانی به بدن هدایت می شود را دنبال کنید، سیستم های  ارتعاشاگر مسیر 

فیزیکی که به آنها پی می برید شامل:   

●  

● 

 

● 

 

●  

طوالنی ترین عصب مغزی است که در بلعیدن غذا، ) عتقد هستند که کدهای شفابخش به طریقی عصب واگبعضی م  

واقع به دلیل این که در فعال می کند.  تحریک و را نیز .(صحبت کردن، فعالیت های پاراسمپاتیک و هاضمه نقش دارد

به وجود آن پی برده اند، به نظر می رسد که انواع  محققانعصب واگ درمان جدیدی است که فعال شدن نتایج 

 مختلف بیماری از قبیل پارکینسون تا افسردگی را درمان کند. 

از دست می رود. نیز محققان دریافته اند که وقتی آنها تحریک عصب واگ را متوقف می کنند، مزایای آن  

ز کنترل هر سیستم، هر عضو، و هر سلول را تحریک می کنید، در واقع مراکبخش ها وقتی که شما تمام این 

وقتی که شما کدهای شفابخش را با ترکیب مناسبی از چهار مرکز درمانی انجام  بدن را با هم مرتبط می کنید.

درمانی شستشو می دهید.  رتعاشمی دهید، به معنای واقعی کلمه هر سلول بدن خود را با ا  
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 انجام کدهای شفابخش
یک مرکز درمانی و یا بیشتر که در سر و گردن واقع  است که ها از حالت های دست یک مجموعه کد شفابخش

باید به ترتیب خاصی برای درمان یک مشکل خاص  ها حالت های دستشده است را تحریک و فعال می کند. 

 انجام شوند. 

 

 :ز درمانیچهار مرک 

  

ا فاصلهبا هدف قرار دادن هر پنج انگشت هر دست نزدیک مرکز درمانی ب ها تمام حالت های دست

خود را نگه دارید، صاف و یا  ه راحت هستید می توانید انگشت هایهرگونه ک.

است که باید مرکز درمانی را هدف بگیرد.   نوک انگشت هاخمیده، مهم   

متر دورتر از بدن چندین برابر موثرتر از لمس کردن مراکز  سانتی 7.9تا  9قرار دادن نوک انگشت ها با فاصله 

درمانی است، که در این حالت یک میدان انرژی در قسمت ورودی مرکز درمانی به وجود آمده و به بدن اجازه 

 می دهد تا به طور خودکار قالب انرژی دقیق که برای درمان الزم است را تولید کند.

؛ به جز سیب آدم، یک " حالت دست طبیعی"  و یک "حالت دست سکون" دارند هر کدام از چهار مراکز درمانی

گرفته شده که شما سیب آدم یك حالت سکون است. حالت سکون به این منظور در نظر   حالت طبیعی برای

 که اشاره شد، برایبدن گذاشته و مراحل را راحت تر انجام دهید. همان گونه  بتوانید دست های خود را بر روی

متر دورتر از بدن نگه داشته می شوند. در  سانتی 7.9تا  9های طبیعی انگشت های دست به فاصله انجام حالت 
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سانتی  7.9تا  9، از حدود ی مرکز درمانیصورت قرار گرفته و انگشت ها سرتاسر باال دست ها رویحالت سکون 

متر در زیر یا کنار مرکز درمانی را مورد هدف قرار می دهند

شما در  اگر دست هایسکون، مدت زمان انجام آنها را چند دقیقه بیشتر انجام دهید.  موقع انجام حالت هایدر 

می شوند، حالت های سکون را امتحان کنید، یا بازوهای مدت زمان مشخص انجام یك کد بیش از حد خسته 

 یك میز بگذارید. روییك بالش تکیه دهید، و یا آرنج ها را  خود را روی

 20تا  0ر مقیاس قبل از انجام کد شفابخش شدت نگرانی خود را هنگامی که به مشکل خود فکر می کنید د

حداکثر نگرانی(. این بهترین روش اندازه گیری میزان پیشرفت شما است که بعد از انجام کد 20کنید ) ارزیابی

  خواهید بود. 2و یا  0شفابخش شاهد کاهش آن تا 

 کد را در مکانی آرام و خلوت و بدون هیچ عامل حواس پرتی و وقفه انجام دهید. 

 دست ها در کد شفابخش های حالت

 حالت پل
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 سیب آدم
 

 

 حالت فک ها
 

 

 شقیقه ها
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 همیشه تمام حالت های دست ها را انجام دهید و کدها را به ترتیب انجام دهید. کد عمومی )فراگیر( به ترتیب:

 هر دو دست بین دو ابرو ●

 هر دو دست سیب آدم ●

 هر دو دست فک ●

 هر دو دست شقیقه ●
 

مرتبه در روز انجام دهید. 3تا  1دقیقه، و حداقل  8تا  6حداقل بین کد را    

 حین انجام کد بر روی چه چیزی باید تمرکز کنیم؟ 
مثبت را به مراکز درمانی باز می گردانید.  رتعاشهمان طور که قبال اشاره شد، شما حین انجام کد شفابخش ا

مثبت است. پس شما باید یک تمرکز ذهنی مثبت  ارتعاشرتعاش شما بنابراین شما باید مطمئن باشید که ا

 داشته باشید. تمرکز شما می تواند بر روی هر چیز مثبتی باشد:

 یک " جمله تمرکزی حقیقی"، که جمله ای است که "قلب"
2
و در  شما آن را باور دارد و آن را تایید می کند 

ستند که حاوی حقیقت مربوط به مشکلی که شما در این ها جمالت مثبتی هزندگی شما بیشتر به آن نیاز دارد. 

جمالتی را برای تمرکز کردن انتخاب می کنید که دروغ ها یا باورهای شما حال درمان آن هستید می شوند. 

 بهبود مشکل وقتی ناسالم و یا احساس های منفی که در مشکلی که قصد درمان آن را دارید اصالح می کند. 

.خواهد ماندی ، فقط حقیقت باقمی یابد  

جمالت تاکیدی نیستند؛ این گونه جمالت حقیقی نیستند و در واقع ممکن است  ،رکزی حقیقیجمالت تم

 استرس زا هم باشند و باعث ایجاد درگیری داخلی در فرد شده و مشکل او را شدیدتر کنند. 

                                       
 1
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استرس با تظاهر به باور به چیزی که می دانید درست نیست، نتیجه ای خالف اهداف ما را در بر دارد.  ایجاد 

یک حقیقت که در واقع شما   تجسم کردنبرای ایجاد تغییر در باورهای شما با بیان و جمالت تمرکزی حقیقی 

است، طراحی شده است.  و درست می دانید واقعی  

تنها راه حل برای این مشکل "حقیقت" که به یک دروغ در "قلب" خود باور دارید. در واقع مشکل شما این است 

 است و َنه فقط یک جمله مثبت.

 

شامل هر نوع خاطره ای )همچنین می توان آن را تصور کرد( که باعث احساس تصویر عشق انگیز:  یک ●

احساس صلح و آرامش دوست داشتنی بودن و پذیرفته شدن به شما دست دهد و یا باعث شود که شما 

و یا زمانی که شما احساس کردید به خدا نزدیک شده اید و  ،آن می تواند سپاسگزاری کنید، می شود.

    بر روی یک تصویر باشد.    و ژرف اندیشی یا حتی مراقبه

 

 خالصه ای از مراحل انجام کد شفابخش:
  دهنده ترین است.به معنی آزار  20مشخص کنید.  20تا  0شدت مشکل خود را از  .2

 احساس ها و/ یا باورهای ناسالم خود را در مورد مشکلی که دارید مشخص کنید. .1

به زمان گذشته و وقتی که چنین احساس مشابهی در خاطره و شرایط متفاوتی در خاطره یاب:  .3

 فکر کنید. باید به دنبال احساس های مشابه در خاطرات متفاوت باشید. زندگی خود داشتید

مشخص کنید. ممکن است خاطرات دیگری نیز وجود داشته  20تا  0از شدت خاطره اولیه را  .4

 باشند. در جستجوی اولین و یا قوی ترین خاطره باشید. 

سالگی، مشکل ترس،  4برای شفای تمام مشکالتی که مشخص کرده اید، مثال ) خاطره دوران  .9

 سردرد، یا هر چیز دیگری( دعا کنید.

ام تصاویر منفی شناخته شده و شناخته نشده، باورهای غلط ،خاطرات "دعا می کنم تم
مسئله یا مشکل  در جای خالیسلولی مخرب و تمام مشکالت فیزیکی مربوط به...............)

خود را اضافه کنید( پیدا شده، آشکار شود و با لبریز کردن من با نور، سرزندگی و عشق خدا 
)این دعا تأثیر این شفا تا صد برابر یا بیشتر افزایش یابد. " درمان شود. همچنین دعا می کنم 

 به بدن دستور می دهد که امر شفا را در اولویت قرار دهد.(
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ثانیه انجام داده و در حین انجام  30مراحل کد شفابخش را با طی نمودن هر حالت به مدت حدودًا  .6

ا باور ناسالم است تکرار کنید؛ و یکه مخالف هر  حقیقي تمرکزیجمله توانید یک  می هر مرحله

شما لذت بخش و آرام بخش است و در واقع خالف باور  که برای توانید بر یك خاطره خوب می

غلطی است که برای آن کد شفابخش را انجام می دهید، تمرکز کنید. هنگام انجام کد شفابخش 

باشد. تمام چهار  ارد مثبتموتمرکز کنید، تمرکز فقط باید بر روی  موارد منفیبر روی  نباید

حالت )طبیعی( را به نوبت انجام دهید و سعی کنید هیچ کدام از این زنجیره انجام کد، که  حداقل  

 6دقیقه طول می کشد فراموش نشود. شما می توانید بیشتر از  6با  انجام حالت )سکون( به  مدت 

 6ارزیابی نموده اید.  6یا  9تر از دقیقه کد را انجام دهید به خصوص اگر شدت مشکل خود را باال

 دقیقه حداقل زمان برای انجام کد است.

زمانی که شدت قوی ترین/ اولین خاطره بعد از انجام کد، دوباره شدت مشکل خود را ارزیابی کنید.  .7

 رسید، شما می توانید بر روی خاطره یا مشکل بعدی که شما را آزار می دهد کار کنید.  2یا  0به 

 

 

بندی کدها    زمان   
. البته نیاز ثانیه اختصاص دهید، و به نوبت تمام حالت ها را تا اتمام زمان ادامه دهید 30برای هر حالت کد 

نیست که شما زمان انجام هر حالت را دقیقا در نظر داشته باشید. شما می توانید هر حالت را بیشتر از زمان 

شما می توانید آن را به یک ریتم تبدیل کنید، همچنین ممکن است وقتی که نیاز است تا مورد نظر انجام دهید. 

 کد بعدی را انجام دهید حس کنید. 

در صورتی که مدت زمان الزم برای بعضی از افراد به آرامی و عمیقا نفس می کشند و نفس خود را می شمارند. 

مانده، ادامه کدها را انجام دهید که در این صورت ممکن انجام کد به پایان رسید و هنوز چند کد دیگر باقی 

 است مدت زمان مورد نیاز برای کد کمی بیشتر شود. 

 انجام کد برای فردی دیگر
 شما می توانید کد را به نیابت از شخص دیگری انجام دهید. فقط مانند زیر دعا کنید:
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دعا می کنم تمام تصاویر منفی شناخته شده و شناخته نشده، باورهای غلط، خاطرات سلولی  "
ویرانگر و تمام مشکالت فیزیکی مربوط به...............)مسئله یا مشکل عزیز شما( پیدا شده، آشکار 

نم شود و با لبریز کردن )نام شخص( با نور، سرزندگی و عشق خدا درمان شود. همچنین دعا می ک
 تأثیر این شفا تا صد برابر یا بیشتر افزایش یابد."  

  " نتایج کامل این شفا را با عشق به )نام شخص( ید و بعد از اتمام، فقط دعا کنید کد را بر روی خود انجام ده

 بخشم." می

  




