
 

 

1 

 

                                      @TheHealingCode کانال هیلینگ کدز در تلگرام:  ----دکتر زهره لطیفی -: مهدی مرویینمترجم و مدرس

        /www.instagram.com/mehdimarvi5آدرس اینستاگرام:
سلف هیلینگ    

 

 

 

 

 مهدی مروی

www.marvi5.ir 

 

@TheHealingCodes   :كانال تخصصی هيلينگ كدز در تلگرام  

 

file:///D:/Healig%20code%20the%20best%20remedy/The%20Healing%20code/آماده%20سازی%20کارگاه%20های%20کدهای%20شفابخش/مطالب%20خانم%20دایانا/ترجمه%20مقالات%20خانم%20دایانا/مقاله%20جدید%20در%20مورد%20بخشش/بخشش%20خود%20و%20دیگران/www.marvi5.ir
https://t.me/TheHealingCodes


 

 

2 

 

                                      @TheHealingCode کانال هیلینگ کدز در تلگرام:  ----دکتر زهره لطیفی -: مهدی مرویینمترجم و مدرس

        /www.instagram.com/mehdimarvi5آدرس اینستاگرام:
سلف هیلینگ    

 .ه است، که با نگرانی از مشکالت چشم پسرش به من آمد، ارسال شدهدرمن،  مراجعزیر توسط رضایت نامه 

    طور که می بینید، او حتی  و هماناو جزئیات و این که چه کاری انجام داده است را دقیقا شرح داد 

کدهای عملکرداز  او تا این حد خودتان ببینید که چرا توانیدمی شما ، بنابراین کردهعکس هایی را تهیه 

  .است و راضی خوشحال برای پسرش، بخششفا

که نشان می دهد شما می توانید کدهای  ،دارم این استچیز دیگری که من در مورد داستان هدر دوست 

  .به وضوح مؤثر استآن را برای افراد دیگر انجام دهید، و  بخششفا

ما وقتی به ما نگاه می کند، کمی  و نیمه سال 2، متوجه شدیم که چشم چپ پسر2112آوریل  3در تاریخ 

 ام داشت راکه لوچی ن عارضهکردم که بتواند این  یمن بالفاصله شروع به جستجوی پزشک .انحراف دارد

در  .می پرداخت چشم کودکان بیماری هاییک اپتومتریست پیدا کردم که به طور خاص با من  .کند درمان

 . به تدریج بدتر شد پسرمانچشم انحراف ، بودیم در هفته بعد منتظر تاریخ قرار مالقات ما حالی که

و مشخص  ،پسر ما دالتون انجام شد ی بر چشمدر مالقات اولیه اپتومتریست، معاینه دقیق 2112 آوریل  9

 ویزیتاندازه گیری دور چشم او در آن  .نامیده می شود چشمان همگراعارضه لوچی دارد که نوعی  اوشد که 

بیشتر کودکان  .تجویز کرداصالحی بود، لنزهای  بینکه کمی دور به دلیل این دکتر برای او .دیوپتر بود 21

  .دچار مشکل نمی شوند لوچیمانند  ،تطابق چشماما معمواًل به دلیل مشکالت  ،هستند بیندر سن او دور

  .به طور تمام وقت کرد دنزعینک دالتون شروع به  2112آوریل  11
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من و همسرم از همان  .که کدهای شفابخش را دریافت کردیم بود ااولین جلسه ما با دایان 2112آوریل 11

بر دقیقه  1ا ت 5را روزانه  دهاکدر ابتدا، یکی از ما  .دیمابتدا کدهای مربوط به دالتون را هر روز انجام می دا

 دالتون ویسرا به  فاشانجام می دادیم و خودمان  آن ها را دادیم و سپس تمام وقت روی دالتون انجام می

دها کشروع به انجام دالتون انجام دادیم،  ر رویبرا  دهاککه ما هفته  2 تا 3بعد از تقریبًا  .می کردیم وانهر

را  Alpha Inducer ز هر جلسه تمرینما همچنین قبل افا را به او هدیه دادیم. شروی خودمان کردیم و  بر

جدید را از  فارشیسما هر دو هفته یکبار کدهای  .)این تمرین متعلق به تکنیک مسترکی است( شروع کردیم

 .دریافت کردیم ادایان

 11دیوپتر به  21چشم دالتون از دور که  وقتی مطلع شدیممالقات اپتومتریست! ما از  ر طید 2112 یم12

این بدان معنی است  !خوشحال شدیمبسیار یافته است،  اهشک

او  که وقتی او از فاصله دور به چیزهایی نگاه می کرد، چشمان

مستقیم بود، اما وقتی او به اشیاء نزدیک چشم نگاه می کرد، 

از دالتون دکتر  .چرخیدبعضی از قسمت ها می  هنوز هم در

برای چشم،  نحرافابقیه فع رهیجان زده شد و برای  واپیشرفت 

برای گرفتن لنزهای جدید کرد.  تجویز عدسی دو دیداو عینک با 

 .دیروز طول می کش 11

به خاطر ، ودیمبدر حالی که منتظر ورود لنزها  ی،سیزدهم ماه م

    ژوئن به خارج از شهر تعطیالت تا نهم برای باید این که ما 

من جدید بودم. سازگاری بولتون با لنزهای  نگرانمن  ،می رفتیم

از زمانی که  وصبر کنیم توانیم  میبه مطب پزشک او زنگ زدم و یک پرستار با دکتر صحبت کرد و او گفت 

  .لنزهای جدید خود استفاده کنداز  دالتونتعطیالت برگشتیم 

یک  که هر دو هفته یفارشس ین مدت، من و همسرم کدهای شفابخشا طول در ،2112ژوئن  11 ی تام12

ما هر روز این کار را دادیم.  می دالتون هدیه، انجام می دادیم و شفا را به مدریافت می کردی ااز دایان بار

را گاهی اوقات یک ساعت در روز برای دالتون انجام  بخشمن شخصًا کدهای شفا .انجام می دادیم ادقانهص

 .را انجام می داددقیقه  31 تا 21 لو شوهرم حداق ،می دادم
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که  واستمخمن  عدیبمالقات  ر طید 2112ژوئن 19

جدیدش، معاینه  ز استفاده از لنزهایا قبل دالتون

 نحرافانشان داد که  عاینهم .کامل دیگری انجام دهد

 فرصچشم او کاماًل اصالح شده است و اندازه گیری 

بدان معنا بود که او نیازی به این  !است دیوپتر

سپاسگزار بودیم و  سیاربما لنزهای دو دید ندارد! 

برنامه این بود که تا  .هیجان زده شد نیز دکترش

 شعینک اصلی خوداز هفته دیگر  1بعدی  عاینهم

 انجام کدها را ادامه دادیم.ما  .ستفاده کندا

 

چشم های او هیچ دالتون مشخص شد که  عاینهمدر این قرار مالقات بعد از  ،2112 والیج31

 !شتا هم ندارعینک خود  ستفاده ازاو حتی نیازی به  !انحرافی ندارند

ز عینک خود استفاده اماه دیگر  1 فقط برای احتیاط توصیه کرد که وا، بعد از صحبت با پزشک

او یکسان باشد، وی از عینک خود  عدی معاینهبماه  1پس از آن اگر همه موارد در  .کند

  !ابدیمی  یخالص

 این اولین بار است که من تا"این سخنان پزشک وی است: 

این  خود به خودی صالحاکنون در چنین مدت کوتاهی 

ها طول  ها، بعضی اوقات سال معمواًل ماه. مشکل را دیده ام

سال است که این کار را  11می کشد تا اصالح شود، و من 

 ."می کنم
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فوق العاده خود که  اپتومتریست ما از .هستیمبسیار شکرگزار مانهبودی پسرببرای ما  ،ژوئیه31

ه ب اما از دایان .، سپاسگزاریماقدام کردمعالجه  کارانه برای با یک رویکرد بسیار آگاهانه و محافظه

       ، تشکر کدهای شفابخش خاطر مراقبت واقعی و استعداد فوق العاده اش به عنوان مربی

را برای  یک هایی مانند کدهای شفابخشه تکنما از خالق خویش سپاسگزاریم ک .کنیم می

شفای الهی بتواند  کمک می کند و باعث می شود ز ریشهابه ما در بهبود مشکالت خود  کمک

و برای  ،ای قرار دادن افراد مناسب در مسیرهای ما در صورت لزومبرهمچنین اتفاق بیفتد و 

  .حفظ موجودیت ما

صحبت کردم، متوجه شدم که آلرژی دالتون از بین رفته  ابا دایان نمالقات ماقرار وقتی برای 

 فکرش را کنید، کهچه  و هر گربه ها، سگ هاهمچنین او به بسیاری از غذاها و  !است

هفته گذشته، او به  1تا  1اما برای  .داشت وی پوستشرزیادی  اول هایتاو  .حساسیت داشت

چشم او متمرکز بودیم و  شکلمما خیلی روی  !هیچ وجه دچار مشکالت پوستی نشده است

  !همه چیز را در مورد آلرژی او فراموش کردیم

 .در اینجا برخی از عکس های دالتون و آلرژی های وی وجود دارد

 .بخشکدهای شفا با ل از بهبودیآلرژی دالتون قب
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آخرین تصویر در آزمایش  ،ج تست آلرژی دالتوننتا

آلرژی وی است و واکنش پاهای او از آلرژن ها را 

بود، چون کهیر و خارش ی باشد که یک گربه یا سگ او حتی نمی توانست در همان اتاق .نشان می دهد

دو  طرافادر او تا به امروز  ولی ،برداریم خانه خوداز را  الیچهقما مجبور شدیم هر  .پیدا می کرد وحشتناک

 !است بوده مشکلهیچ بدون  نو سگ ماگربه 
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