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 درس سوم

 

 در این درس به سواالت زیر پاسخ داده می شود:

 من انتظار چه کاری را باید از کدهای شفابخش داشته باشم؟ ●

 محقق شدن درمان چه مدت طول می کشد؟ ●

 بهترین روش برای درمان سریع چیست؟ ●

 

 

های  در درس قبل، ما به سه روش بسیار خوب برای شروع کد شفابخش پرداختیم: انجام یکی از تست

 گروه کدهای شفابخش را کار کنید. 21ردیاب، کار بر روی مسائل مربوط به کینه جویی، و یا 

انگیز و روز  -آیا پیشرفتی شگفتهمان طور که در مسیر شفا پیش می روید، چه انتظاری باید داشته باشید؟ 

آیا در این واهد رفت؟ آیا امر شفا به سرعت و یا به کندی پیش خافزون در امر شفا وجود خواهد داشت؟ 

 می آید؟وجود  و وقفه ای بهمسیر موانع 

مسیر درمانی هر فرد روند درمانی شما مختص خود شما است. هیچ کس نمی داند!  را پاسخ این سواالت

 متفاوت است.

 

 نتایج افراد و تجربه های روز افزون در این مورد می توان نتیجه گرفت که:با وجود این، با توجه به 

 

 انتظاری که باید در این مورد داشته باشیم: شفای خاطرات
شفابخش فرکانس  کدهای :این است مهم ترین نکته ای که در مورد کدهای شفابخش باید مد نظر قرار دهید

 -در سلول ها ذخیره شده که در الگوی انرژی اطالعات واقع )تصاویر و باورهای منفی نفیخاطرات سلولی م

با انجام این کار، کدهای شفابخش سیگنال های  تغییر می دهند. یا خنثی و به خاطرات مثبت اند( را
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در نتیجه بدن )همچنین ذهن و روح(  کاهش سموم در بدن می شود.استرس در بدن را بی اثر کرده و باعث 

 ام شود.شفا می یابند. در واقع ما به گونه ای خلق شده ایم که این روند باید به طور طبیعی انج

 

 این کاری است که کدهای شفابخش انجام می دهند.

بنابراین شما چه انتظاری باید از انجام کدهای شفابخش داشته باشیم؟ کدهای شفابخش بار احساسی و 

 خنثی می کنند.عاطفی خاطرات شما را 

در  غالبًا دیدگاه شمااما اتفاقی که روی داده است را تغییر نمی دهید.  حقیقتشما با انجام کدهای شفابخش 

    وقتی که تغییر پیدا می کند، و این خود احساسها و باورهای شما را تغییر می دهد.  مورد آن رویداد

 خاطره ای درمان می شود، بار منفی وجود نخواهد داشت.

ترس منفی از آن اتفاق باعث ایجاد اس برداشتمهم نیست که در گذشته چه اتفاقی روی داده است. در واقع 

 و درد و رنج در انسان می شود.

 

 مردم چگونه متوجه درمان خاطره خود می شوند؟

 د.نمنفی کامال برطرف می شو ها و افکار با درمان خاطره احساسگاهی اوقات خاطره محو می شود، و یا 

 حتی گاهی اوقات شما  مشکل خود را فراموش می کنید!

 

 بامبو را در نظر بگیرید( یکمی کشد تا درمان انجام شود؟ ) طول چقدر
یک بامبو را در نظر بگیرید. دانستن این که مشکالت مربوط به "قلب" کامال مانند بامبو است به شما کمک 

 کند که هم فرایند شفا را درک کنید و هم تا محقق شدن آن بیشتر صبور باشید. -می

به مدت سه سال تمام،  .آغاز می شوداست زیر زمین و در جایی که ساقه زیرین آن قرار گرفته رشد بامبو از 

مطلقا در این سه سال به نظر هیچ اتفاقی ندارد. رشد این گیاه در زیر زمین صورت می گیرد و رشد ظاهری 

 دهد! رخ نمی

روز ارتفاع و قطر ساقه های  06در هر فصل بهار و فقط در سال چهارم، نخستین ساقه ها ظاهر می شوند. 

   با این حال، در بهار سال آینده روز، آن ساقه ها دیگر رشد نمی کنند.  06پس از بامبو رشد می کنند. 

 روز بسیار بلندتر و سریع تر رشد می کنند. 06ساقه ها در آن 
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این فرایند در مورد شکل گیری مشکالت "قلب" نیز صدق می کند؛ که خود در نهایت منجر به آشکار شدن 

 یا موفقیت ما می شوند. مشکالتی در مورد سالمت، روابط، و

 خاطرات و باورها هم مانند ساقه زیرین بامبو که در زیر زمین شکل می گیرد، در ذهن ناخودآگاه انباشته 

در صورتی که به اندازه کافی باورهای ناسالم مبتنی بر خاطرات و تصاویر منفی ) چه در ذهن می شوند. 

یا سلول ها( جمع آوری شوند، آنها در نهایت به  DNAناخودآگاه و یا نیمه خودآگاه، و یا الگوهای انرژی در 

خستین ساقه های ممکن است سال ها، حتی دهها سال طول بکشد تا ننوعی از مشکالت آشکار می شوند. 

موارد می تواند به یک بیماری بزرگ ظهور این منفی گرایی آشکار شوند، و در نهایت این اتفاق رخ می دهد. 

زیست و دکتر بروس لیپتون در کتاب  کد شفابخشاگر نظریه های دکتر الکس لوید در کتاب تبدیل شود. 

و قبل از این که عالئم یا مشکالت پدیدار  درست باشند، چنین بیماری هایی به مدت طوالنی  شناسی باور

 شوند، آغاز شده اند.

به نظر اگر عالئم بیماری و یا مشکالت مدت زمان زیادی طول بکشد که نمایان شوند، هر چند ممکن است 

بنابراین ممکن است برای درمان قطعی مدت زمان بیشتری مورد نیاز برسد که "یک شبه" رخ داده اند، 

 باشد.

روند درمان در  با وجود این، ، ولیرا احساس نکنید است در طول فرایند درمانی خود هیچ چیزی شما ممکن

کامل شده و  ،مانند گیاه بامبو، ساقه زیر زمینی درمانی باید قبل از شفا .صورت می گیردنهان و مخفی 

 آشکار شود.

از جمله خاطرات و  درمان های درونیزمانی که کدهای شفابخش را همراه با دعا انجام می دهید، بسیاری از 

در  و بروز تغییراتی قبل از بهبودی شما ممکن است .ناآشکار و نهان انجام می شوندبه صورت  باورهای ناسالم

در حال درمان  کههزاران یا میلیون ها خاطره پنهانی مخرب داشته باشید  مسائل جسمی و یا احساسی خود

 د.هستند و باید در ابتدا درمان شون

مطمئن باشید که این ساقه زیر زمینی در پس امیدوار باشید، و در کار درمانی خود استقامت داشته باشید و 

 منفی به مثبت است. از حال تغییر

شفا یابید، البته شفایی عمیق و در این راه ایمان و پشتکار داشته باشید. خواست خداوند این است که شما 

 !کلی

 وقتی که به یک بامبو نگاه می کنید این موارد را به خاطر داشته باشید.  زمان. ؛مراحل؛ باوررشد پنهان؛ 
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 چگونه روند درمانی خود را سرعت بخشیم؟

 با وجود این که صبور بودن در این راه الزم است، راه هایی برای سرعت بخشیدن به روند درمان وجود دارند.

مشخص کردن یک مشکل غیر فیزیکی و یا فیزیکی را درمان کنید، دارید که در صورتی که شما قصد 

احساس خود در مورد مشکل مورد نظر کمک بسیار زیادی در درمان ریشه ای و نه فقط عالئم آن به شما 

 می کند.

در  باور و یا تصویر منفی ،طبق گفته دکتر الکس لوید )نویسنده کتاب کد شفابخش(، ریشه اصلی مشکل

به ریشه مشکل دسترسی  احساسشما توسط گره خورده است.  احساس ت؛ و آن با یکمعنوی اس قلب

کنید، و به خصوص اگر بتوانید آن را با خاطرات اولیه و را مشخص  احساسوقتی که شدت  پیدا می کنید.

 هنگامی که چنین احساس مشابهی داشتید پیوند دهید، درمان سریع تر انجام می شود.

 -می های آموزش دیده کردن یک کودک گمشده تکه ای از لباس کودک را به سگ کارآگاهان برای پیدا

 د و به سرعت او را پیدا کنند.ندهند تا آن را بو کن

هنگامی که احساس و خاطره ای که به مشکالت شما مربوط می شود را شناسایی می کنید، در واقع شما به 

 یشه مشکل را یافته و آن را سریع تر شفا بخشد."قلب" خود آن بو و رایحه را داده اید تا بتواند ر

برخی از افراد با وجود این، اگر نمی توانید یک احساس و یا خاطره را شناسایی کنید ناامید و نگران نشوید. 

از "قلب" خود دور هستند که یافتن خاطرات اولیه و یا دسترسی به احساس ها برای آنها دشوار  ه قدریب

، و به همین ترتیب شما در این باشید که بدون خاطره یابی هم درمان انجام می شودتوجه داشته است. 

 فرایند آماده تر و ماهرتر می شوید.

 

 تناقض در رابطه با شفا

 -هر چه بیشتر آن را بخواهید و در طلب آن باشید، دست امر شفا وجود دارد:  تحقق یک تناقض در رابطه با

 نیافتنی تر می شود.
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ابتدا در این امر متعد شوید و سپس خود را هر چقدر که طول بهترین راه برای درمان سریع این است که 

زیاد بر روی نتایج تمرکز نکنید تا امر درمان برای شما امکان پذیر شود.  بکشد هم تسلیم این فرایند کنید.

 تالش" کنید!برای انجام امر درمان باید به آن " اجازه" دهید و نه این که " 

ما هیچ دخل و تصرفی در آنها آورده شوند.  یادبه  طبیعیبنابراین ما اجازه می دهیم تا خاطرات به صورت 

نداریم. بدون شک خاطراتی که به یاد آورده می شوند، خاطرات ناخودآگاه متصل به خود بسیار فراوانی را 

 د.دارند که بدون این که شما مطلع باشید در حال درمان هستن

 




