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 درس چهارم

 پاسخ داده می شود:در این درس به سواالت زیر 

 دلیل که ممکن است سرعت درمان را ُکند نماید. 8 ●

 نشانه های وقوع درمان چیست؟ ●

 

 

 دلیل که ممکن است سرعت درمان را ُکند نماید 8

اغلب افراد نتایج شگفت انگیزی با انجام متداوم کد شفابخش کسب می کنند. با این حال، برخی افراد نتایج 

 به خصوص اگر مشکل آنها جسمانی باشد. دلخواه را کسب نمی کنند،

 دلیل که ثابت می کنند ممکن است افراد به نتایج دلخواه دست پیدا نکنند را بیان  8دکتر الکساندر لوید 

 می کند.

در صورتی که شما نتایج دلخواهی را با استفاده از کدهای شفابخش کسب نکرده اید، یکی از این موارد و یا 

 ممکن است در کند شدن سرعت درمان شما دخیل باشند.حتی بیشتر از آنها 

     لطفا فقط با خودتان صادق باشید. آیا شما در زندگی خود مرتبا کاری را انجام . تضاد در خودآگاه. 1

می دهید و یا انجام نمی دهید که نظام ارزشی شما را در هم می شکند؟ ممکن است آن یک کار بزرگ و یا 

عالوه بر این، ممکن است آن چیزی باشد که شما از وجودش کامال بی اطالع باشید و یک کار کوچک باشد. 

 به نوعی به زندگی شما استرس وارد کند.

به عنوان مثال، ممکن است شما آلرژی و حساسیت به یک غذای ناشناخته داشته باشید. بسیاری از مردم 

ه خود هنوز ناشناخته است و مشکالت حساسیت های غذایی مثل حساسیت به گلوتن)نشاسته( دارند، ک

زیادی را در بدن آنها ایجاد می کند. دقیقا با خوردن غذا، ممکن است که شما استرس به خود وارد کنید که 

 این خود برای سیستم ایمنی بدن شما چالش برانگیز است و مانع بهبودی شما می شود.

ترس به شما وارد می شود، با وجود انجام در هر صورت، اگر زندگی شما در شرایطی است که مدام اس

 کدهای شفابخش ممکن است طول درمان ُکند پیش رود.
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برخی از خاطرات پنهان، برنامه های بنیادی، به خصوص اگر مربوط به یک مسئله مهم یا  خود تخریبی:. 2

گاهی اوقات ممکن  امنیتی باشد. این ها مسائلی هستند که شما آنها را با کدهای شفابخش درمان می کنید.

 است که یک خاطره ارثی و یا ضربه تولد وجود داشته باشد که باید درمان شود.

 

. شما ممکن در رابطه با مشکالت جسمی ناشناخته، سیستم ایمنی شما اولویت بندی می کند. 3

مثال، یکی  است یک مشکل مهم داشته باشید که از وجود آن مطلع نباشید و یا به آن توجه نکنید. به عنوان

از مراجعه کنندگان که رفلکس اسید داشت و در حال کار کردن بر روی آنها بود، بعد از چند ماه بهبود 

 انجام داد، مشخص شد که او سرطان دارد. MRIنیافت. وقتی که او 

دکتر بن جانسون معتقد است که کدهای شفابخش سیستم ایمنی که بسیار هوشمند است را احیا می کند. 

در اولویت قرار می دهد. شاید در  کند،سیستم ایمنی بدن مشکلی را که بیشترین تهدید را متوجه بدن می 

سال به وجود  10حال حاضر سی تی اسکن آن را نشان ندهد )به طور مثال، سرطان ممکن است در طول 

آید(. در مورد مشکل جسمی، سیستم ایمنی بدن شما در حال نبرد با آن است و ممکن است که هنوز در 

هیچ آزمایشی نشان داده نشود، اما سیستم ایمنی بدن شما می داند که در حال نبرد با آن است و موردی 

 داده است.مثل رفلکس اسید که شما را ناامید کرده، در اولویت درمانی قرار 

 

 30. دکتر بن جانسون کدها را روزانه ممکن است که شما این فرایند را به اندازه کافی انجام ندهید. 4

ماه انجام داد و بیماری لوگهریگ او درمان شد. در صورتی که شما یک  4-3ساعت و در طول  3دقیقه تا 

 ت زمان انجام آنها را بیشتر کنید.مشکل مهم دارید، ممکن است نیاز باشد که تعداد دفعات کدها و مد

این، طبق گفته دکتر الکساندر لوید سرعت درمان را ُکند  تمرکز بیش از حد بر روی مسائل جسمی.. 5

کند. به احساس های خود در مورد مشکل جسمی و خاطراتی که مربوط به آن احساس ها هستند  می

مشکالت مربوط به "قلب" را شفا می بخشد.  تمرکز کنید. به یاد داشته باشید که کدهای شفابخش فقط

کدها هرگز به طور مستقیم بر روی هیچ مشکل جسمی کار نمی کنند. کدها فقط بر روی مشکالت بنیادی 

 "قلب" که موجب استرس می شوند و سپس باعث ایجاد اختالل در عملکرد اعضای بدن می شود.
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به یاد داشته باشید که  نمایان نشده است. کدها اثربخش هستند، ولی هنوز اثرات آنها کامال. 6

مسائل مربوط به "قلب" شما سال ها طول می کشد تا ایجاد و آشکار شوند. ممکن است قبل از درمان 

 مشکالت فیزیکی، بسیاری از مسائل مربوط به "قلب" نیاز به درمان داشته باشند.

 

و این صرفا به منظور بازگشت ما به او است.  ممکن است خداوند به بیماری اجازه بروز دهد مشیت الهی.. 7

او به نحوی که ما به بیماری و ناخوشی فکر می کنیم، نگاه نمی کند. تنها هدف او سعادت ما است، که او را 

بشناسیم و به او اعتماد کنیم، و او اهمیتی نمی دهد که ما یک بیماری نه چندان مهم را تحمل کنیم، چون 

یدا کرده و به سوی او متمایل می شویم. خداوند چیزهای زیادی دارد که به ما بدهد، در این صورت خود را پ

اما دیدگاه او کامال متفاوت از ما است. وقتی که او ) و فقط او ( در تمام زندگی ما جای داشته باشد و تمام 

به کنیم و از آنها لذت چیزی باشد که داریم، در آن صورت ما می توانیم همه آنچه که او برای ما دارد را تجر

ببریم. در واقع تا وقتی که شما از خداوند خشمگین بوده و نتوانید زمان بندی او را بپذیرید، درمان انجام 

 نشده و به آن مرحله نرسیده اید.

نیست. خدا همه ما را دوست  دیگری این یکی از سخت ترین جنبه های زندگی معنوی است، ولی هیچ راه

ن معنا است که اجازه دهیم تا او راه خود را در پیش گیرد. او کامال مشتاق است تا چیزهای دارد، و این بدا

همه دنیوی )فیزیکی( را قربانی چیزهای معنوی )ابدی( کند. وقتی که ما هم این دیدگاه را کسب کردیم، 
 تغییر پیدا می کند. چیز

 

م ایمنی قادر به کنترل آن نیست. ما در . سموم موجود در محیط زیست شما به قدری زیاد است که سیست8

ها )از لحاض ژنتیکی دستکاری شده( که مواد غذایی، آب و  GMOیک محیط بسیار سمی زندگی می کنیم، 

هوای ما را تحت تاثیر قرار می دهند، مکمل های واکسن که فلزات سنگین و سموم دیگر را به بدن ما وارد 

و سایر مواد  گالیفوزیتکه به طور سیستماتیک توسط  (ریزاندامگان بوم  زیستمی کنند، میکروبیوم )

 شیمیایی تخریب می شود.

عالوه بر از بین بردن خاطرات سمی، سعی کنید تا جایی که می توانید سموم را از محیط خود برطرف کنید. 

 فقط غذاهای ارگانیگ و غیر دستکاری شده ژنتیکی مصرف کنید. مکمل های خود را بررسی کنید، آیا آنها

مصنوعی و یا کامال طبیعی هستند؟ مایه تاسف است که امروز ما باید در مورد این چیزها بسیار آموزش دیده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
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و مطلع باشیم. در صورتی که غذای طبیعی مصرف نکنیم و به طور مدام در معرض سموم باشیم، حتی با 

 یم.وجود انجام کدهای شفابخش، ممکن است سیستم ایمنی خود را تحت فشار قرار ده

      نکته مهم این که: همه چیز به سیستم ایمنی بدن ختم می شود. این امر مربوط به انجام آنچه که ما 

می توانیم برای حذف سموم )احساسی، معنوی، فیزیکی( و تقویت توانایی بدن برای درمان خود انجام دهیم، 

 می شود.

با خودتان کامال صادق باشید. در صورتی که موردی از  بنابراین اگر شما کامال بهبود نیافته اید، آرام باشید و

تضاد در خوداگاه و یا خودتخریبی دارید، به درگاه قدرت مطلق دعا کنید و کدها را به منظور درمان آن انجام 

 دهید.

در صورتی که شما کد شفابخش را حداقل دو مرتبه در روز انجام ندادید، تعداد دفعات انجام و مدت زمان را 

 ایش دهید.افز

اگر پی برده اید که هیچ موردی از تضاد در خوداگاه و یا خودتخریبی ندارید، و کدها را نیز به طور مرتب 

 انجام می دهید، صبر و ایمان را داشته باشید و مطمئن باشید که درمان در حال وقوع است.

تمرکز کنید، و مطمئن باشید که  بامبو را به خاطر داشته باشید! بر معنویت و تقویت ایمان خود به خداوند

سخن او حقیقت محض است. منتظر هر آنچه که خداوند ممکن است بخواهد به شما بیاموزد باشید و بر 

 اولویت های معنوی )عشق و حقیقت( تمرکز کنید.

 می توانید از خداوند بخواهید که نورش را بر روی آنچه که نیاز به درمان دارد بتاباند.

 

 برای ردیابی تغییراتراه هایی 
نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است که وقتی به نظر می رسد شفا حاصل نشده است، غالبا ما 

تغییرات را در خودمان آن گونه که دیگران به آن پی برده اند، مشاهده نکرده ایم. اکثر اوقات تغییراتی در 

یجاد می شود که خود به وجود آنها پی نمی برند، در واقع بسیاری از افراد با استفاده از کدهای شفابخش ا

 فرایند درمان به تدریج انجام می شود و ممکن شما متوجه آن نشوید.

می توانید در این مورد از اعضا خانواده یا دوستان نزدیک خود در صورت مشاهده هر گونه تغییری در شما 

 ر مفید است.سوال کنید. همچنین انجام تست ردیاب قلب نیز بسیا
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در کدهای شفابخش ما بر این باوریم که همیشه با این کدها شفا حاصل می شود. ممکن است که ما از 

تغییراتی آگاه باشیم و یا نباشیم. کدهای شفابخش استرس را از بدن برطرف می کنند و استرس عامل تمام 

 مشکالت است.

کامال بی تاب هستید، این تنها چیزی است که باید اگر در مورد پیشرفت خود احساس ناامیدی می کنید و 

حتما بر روی آن کار کنید تا درمان شود! این خود ممکن است تنها چیزی باشد که درمان شما را تهدید 

کند. نابردباری و بی قراری با سیستم ایمنی بدن که باید آن را برای درمان بدن خود فعال کنید، ارتباط 

 دارد.

برای درمان مشکالتی که فکر می کنید تا کنون نتایج دلخواهی برای شما در بر نداشته از کدهای شفابخش 

استفاده کنید. در نتیجه استفاده از کدهای شفابخش درمان شما ادامه یافته و مسائل مربوط به "قلب" شما 

انجام ا را درمان می شوند. تنها زمانی که کدهای شفابخش مفید واقع نمی شوند زمانی است که هرگز آنه
 .ندهید

طبق گفته دکتر لوید و دکتر جانسون، " خالف این را برای ما ثابت کنید! " کدهای شفابخش را به طور 

 پیوسته و به درستی انجام دهید و مطمئن باشید مسائل مربوط به "قلب" شما درمان می شوند.

 

لف درمانی در شما می شود. شاید درمان استرس در خاطرات اصلی و بنیادی منجر به بروز نشانه های مخت

مشکل جسمی شما به آن سرعتی که می خواهید برطرف نشود، اما به دنبال نشانه های درمانی دیگری 

مانند توانمندی بیشتر برای تمرکز کردن، و یا یک طرز رفتار مالیم تر و باگذشت تر نسبت به دیگران باشید. 

ندی جدید، مانند تمرکز بر روی فرایند و ارتباط باشید. چنین به جای تمرکز بر نتایج، به دنبال یک توانم

   نشانه های درمانی ممکن است نامحسوس باشند، اما نشانگرهای بسیار مهمی بوده که حاکی از وقوع 

 درمان های اصلی و کلی هستند.

 

 

 




