
Helende Codes

De codes werken op kwantumniveau en daarom zijn ze zo effectief. Zoals bij alle energetische 
genezingen komt de kracht van je intentie en het openen van je hart om de liefde in het 
Universum te ontvangen. Oefen de codes wanneer je je sterk voelt om je persoonlijke helende 
kracht te activeren, zodat je uit dat reservoir kunt trekken als je emotioneel of fysiek uitgeput 
bent. Op deze manier neem je verantwoordelijkheid voor je eigen zelfgenezing, want daar ligt 
alle genezing. 

HOE DE HEALING CODES TE GEBRUIKEN? 
De spaties tussen de cijfers zijn BELANGRIJK - zorg ervoor dat u ze precies kopieert zoals ze zijn 
geschreven, zodat ze werken. Er zijn drie manieren om de codes te gebruiken: 

De spaties tussen de cijfers maken deel uit van de code, laat ze niet weg. 
Kopieer en gebruik de nummers precies zoals ze zijn geschreven om hun kracht te activeren 
Het plaatsen van de codes in het energieveld van het lichaam is alles wat nodig is, ze hoeven 
niet in het exacte deel van het lichaam te zijn dat ongemak bevat. 
schrijf de codes in de lucht, groot of klein, jij beslist 
schrijf de codes op een briefje, stop het in je zak, tas of onder je kussen 
teken de codes met je vinger op je lichaam. 
Ontspan, je kunt dit niet verkeerd doen. Liefde en de kracht van je intentie beheersen de 
uitkomst. 
  
Je bent niet alleen, Aartsengel Raphael en de Goddelijke Moeder zullen daadwerkelijk 
aanwezig zijn en zorgen voor extra kracht om de code te laten werken. 

Het is jouw beoefening, vaardigheid, verlangen, intentie en vertrouwen die het verschil zullen 
maken in de genezing die van HEN door jou en je aura gaat om te helpen wat je wenst te 
herstellen. 

Er is ook een krachtige invloed van de energieën die op dit moment op Gaia zijn, ze zijn niet zo 
hoog geweest sinds de dagen van Atlantis en Lemurië - beschouw het als een 'Energiesoep' die 
de essentiële helende energie levert voor deze codes om werk ook. Hoe hoger de trilling, hoe 
beter deze codes gaan werken, in alle opzichten. Volg deze meditatie om deze energie volledig 
te voelen en te voelen. 

KUNNEN DE HEALING CODES GECOMBINEERD OF HERHAALD WORDEN? 
Ja. Het kan geen kwaad om deze codes te mixen. Ze kunnen zo vaak als gewenst worden 
gebruikt om het gewenste resultaat te bereiken.  

WAT ALS DE HEALING CODES NIET LIJKEN TE WERKEN? 
Net als bij Reiki kan energetische genezing plaatsvinden op diepere niveaus dan op het eerste 
gezicht lijkt. Ziekte is het resultaat van een onbalans in energie die voor de meeste mensen, 
behalve voor paranormale genezers, heel moeilijk te zien is. Wanneer de onbalans niet wordt 
gecorrigeerd, manifesteert het zich in het fysieke mentale of emotionele lichaam. Dus onthoud 
dat wanneer je energetische medicijnen gebruikt, de genezing zowel naar de onderliggende 
energie-onbalans als naar het fysieke gaat. Soms geneest het fysieke eerst, soms komen er 
nieuwe percepties van oude problemen in je op, waardoor de genezing op een dieper niveau 
kan plaatsvinden. . Hoe dan ook, er vindt genezing plaats, vertrouw erop. 
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VERVANGEN DE GENEZINGSCODES ARTSEN? 
Tegenwoordig ontdekken meer artsen in de medische gemeenschap de waarde van 
energiegeneeskunde, waar ze samenwerken om een holistische benadering van gezondheid te 
creëren. Patiënten doen er verstandig aan om de wijsheid van hun artsen te blijven volgen en 
tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen voor hun holistische zorg. Deze codes 
ondersteunen medisch ingrijpen. Beschouw deze codes als krachtige 'lagen' om toe te voegen 
aan je algehele genezing - net zoals de hands-on genezing van Reiki. Onthoud dat uw artsen 
bekend zijn met ziekte en het natuurlijke verloop ervan. Het is goed om iemand met deze kennis 
te hebben om uw voortgang bij te houden, en misschien het wonder van de genezingscodes 
rechtstreeks te zien door hun resultaat op uw inspanningen! 

hartboomLiefde is een energie van de hoogste vibratie 

Het is essentieel voor het leven en voor alle genezing die plaatsvindt, in alles, overal. 

De Healing Codes zullen door Systems worden georganiseerd en dit document zal worden 
bijgewerkt naarmate er meer en meer Healing Codes binnenkomen. 

Ze zijn een geschenk van Spirit en mogen gratis worden gebruikt en vrijelijk worden gedeeld. 
Hier is een herinnering van zowel Marc Gamma als Isabel Henn, de eerste opstellers van de 
codes.:Alle documenten met betrekking tot hun ontdekking staan vermeld in de referenties 
onderaan de pagina. Houd er rekening mee dat Marc zijn blog heeft gesloten en dat sommige 
links van hem mogelijk niet verschijnen. 

Isabel Henn vraagt om dit vanaf nu in dit document op te nemen – op verzoek van de 
Goddelijke Moeder: 

Deze verzameling codes en de instructie hoe ze te gebruiken mogen NOOIT worden verkocht, 
maar altijd gratis en zonder enige claim of uitwisseling worden gedeeld. Het is geschreven voor 
gratis gebruik door alle mensen en alle wezens, aangezien ik de codes geef voor gratis gebruik 

door ALLEN. Elk mens, elk wezen heeft het recht om deze codes gratis en kosteloos te gebruiken. 
Het is ook niet toegestaan om deze montage te wijzigen, tenzij ik hiervoor mijn passende 

persoonlijke opdracht geef. Zonder de autorisatie via mij of als een overdracht tegen uitwisseling 
zijn de codes nutteloos, omdat ze een bepaald bewustzijn en een bepaald frequentieniveau van 
de mensen vragen zodat ze kunnen worden gebruikt. Ik zeg je dit om alle ideeën voor dit doel te 
stoppen voordat ze zelfs maar beginnen. Dit is een levend document, alle nieuwe codes en de 

links naar de berichten zullen hier worden geïntegreerd. 

En onthoud alstublieft de spaties in de nummerreeksen, want ze zijn belangrijk. Zonder hen 
zullen de codes niet werken, maar het zou te ver leiden om het hier uit te leggen. Zorg ervoor dat 

u de cijfercodes correct schrijft.” 
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Indelingen naar ziekten

Codes om het COVID-19-virus te weerstaan

1.  I.Het centrale zenuwstelsel

2 A II A. Voor psychologische problemen in het algemeen

2 b II B. Voor extreme psychologische nood:

3 III. Het hoofd en de nek

4 IV. De ogen en visie

5 V. Het endocriene systeem

6 VI. Het hart en de bloedsomloop

7 VII. Het bloed

8 VIII. De longen en ademhaling (longziekte)

9 IX. Het spijsverteringsstelsel

10 X. Het nierstelsel

11 XI. De vrouwelijke voortplantingsorganen

12 XII. De mannelijke voortplantingsorganen

13 XIII. Botten, gewrichten en auto-immuunziekten

14 XIV. Besmettelijke ziekte

15 XV. Kanker

16 XVI. Bijwerkingen van kanker

17 XVII. Trauma, zoals bij stomp en doordringend letsel als gevolg van ongevallen

18 XVIII. Huid condities:

19 XIX. Genezing van een spirituele aard

20 XX. Genezing van het voedsel dat men consumeert en milieutoxines

21 XXI. Ander

22 XXII. Voor sociale en gezinsproblemen

23 XXIII. Codes voor dieren

Codes om het COVID-19-virus te weerstaan

88 81 643 voor longontsteking

72 64 892 voor griep
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33 89 847 om de luchtwegfunctie te optimaliseren (bovenste luchtwegen – neus, 
keelholte, luchtpijp, bronchiën)

87 65 423 voor ademnood

57 49 285 ter verbetering van de longfunctie (bronchiolen en longparenchym)

89364 378 longcapaciteit uitbreiden

682431905 versterken de longen

Codes om het COVID-19-virus te weerstaan

I. Het centrale zenuwstelsel

23 74 555 om hoofdpijn in het algemeen te genezen

58 33 554  om migraine te genezen

95 96 562 voor migraine die niet reageert op 58 33 554 of hoofdpijn die anderszins niet 
reageert op 23 74 555 – bijvoorbeeld hoofdpijn met het begin van griep of 
verkoudheid

42 37 346 Bij oogirritatie, vooral die welke gepaard gaat met hoofdpijn

71 81 533 Bij rugpijn in het algemeen

71 91 334 bij lumbago

87 47 838 Bij problemen met de heupzenuw

78 78 833 Bij verzakte tussenwervelschijf

89 87 438 Bij een uitpuilende of hernia tussenwervelschijf

23 31 443 Bij chronische pijn in het algemeen

45 46 162 Bij gordelroos

78 89 535 Bij eerste hulp bij beroertes op weg naar definitieve behandeling in ziekenhuis

54 32 175 Bij herstel van een beroerte

88 21 233 herpesvirussen                                                                                                        *

33 45 634 cellulaire schade van welke aard dan ook

88 33 421 slechthorendheid en doofheid

87 89 114 amyotrofische laterale sclerose

55 96 183   hersenverlamming

45 96 151   multiple sclerose

81 23 7961 de ziekte van Parkinson

29 56 932   dementie
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25 49 563  de ziekte van Alzheimer (kan samen met 29 56 932) worden gebruikt

07 43 131   diabetes insipidus

65 57 142   neuropathie en zenuwbeschadiging door alle oorzaken

34 56 879  tinnitus

72 52 594  om de grijpkracht te herstellen (verlies van grip in handen)

98 72 7458  trigeminusneuralgie

11 21 495   slapeloosheid

33 72 413  dyslexie en andere leerstoornissen

40 04 100   duizeligheid (je voelt alsof de kamer draait)

30 13 103  om duizeligheid te verlichten

23 66 182 
973 437 9 

 verlamming

22 11 377 om het geheugen te verbeteren

23 22 941 
760 9395 

 dagelijkse vergeetachtigheid en het kwijtraken van dingen

I. Het centrale zenuwstelsel

II A: Voor psychologische problemen in het algemeen

84 72 723 voor verslaving

78 19 335 voor eetstoornis

33 49 586 voor angst door scheiding tussen moeder en kind; voor heimwee

25 36 397 voor de ziekte van alcohol en zijn misbruiken

25 37 536 voor pijnlijke herinneringen aan het verleden, zowel bewust als onbewust 
(PTSS)

86 42 789 voor kinderen met opmerkelijke gedragsstoornissen (zie disclaimer)

16 612 485 
97895

voor ernstige ADD/ADHD die niet reageert op behandeling (volg de 
richtlijnen in de disclaimer en gebruik EERST 86 42 789 voordat u deze code 
gebruikt)

25 36 933 voor gegeneraliseerde angststoornis (GAD)

25 39 579 voor bipolaire stoornis, manie

25 33 698 voor slachtoffers van huiselijk geweld

29 63 586 Bij depressie bij kinderen en volwassenen
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25 67 993 om plezier te hebben! en een positievere kijk

45 32 246 voor vertrouwen

35 42 888  voor wilskracht

51 86 923 voor aarding

45 88 623 voor focus

72 84 555 voor paniekaanvallen

42 58 725 uit angst

66 82 121 voor woede

76 33 121 voor problematische gedachten

44 70 831 om een geest van ontdekking, avontuur en levensvreugde te versterken

33 45 10101 voor vergeving

13 13 514 voor stressverlichting/ontspanning

33 96 815 voor welzijn

13 31 413 voor schizofrenie

42 84 899 voor meer geduld

11 21 222 voor moed

51 56 931 voor degenen die zichzelf snijden of zich op enigerlei wijze verwonden

22 33 586 voor sociale verschoppelingen om de liefde en steun van het goddelijke te 
voelen

51 56 321 voor degenen die overweldigd zijn en voelen dat 'alles tegelijk van alle 
kanten op hen afkomt'

55 16 987 voor spirituele bescherming tegen pestkoppen

996187 om de energie van kliekjes te verlichten en de destructieve karaktermoord die 
door vrouwen wordt getoond aan andere vrouwen in een sociale of 
werksituatie

56117571 voor degenen die anderen pesten om vervuld te worden met LIEFDE in plaats 
van het verlangen om anderen te pesten

11 96 888 11 96 888 voor een laag zelfbeeld om een gezond zelfbeeld te worden

21346922 voor jaloezie

45 892 456 
7478 69925

verhelpt negatieve emoties

II A: Voor psychologische problemen in het algemeen
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12 215 987 
6412

maakt overtollige energie vrij

58 963 8114 om een pijnlijk hart te kalmeren

24 824 9625 om de motivatie te vergroten

45 826 9994 
5789

om de creatieve stroom en inspiratie te verbeteren

24 58 972 om de symptomen van chronische vermoeidheid te verbeteren

32 485 7852 om emotionele gehechtheid aan de uitingen van anderen te voorkomen en/
of los te laten

14 72 896 om een gevoel van eenheid met Al Dat Is te bevorderen

11 21 495 voor slapeloosheid

33 72 413 voor dyslexie en andere leerstoornissen

25 65 993 voor morbide obesitas en al zijn gevolgen

99 61 553 om alle afhankelijkheid van roken te genezen - tabak en niet-tabak

64 07 991 voor nagelbijten, haren trekken en ander obsessief-compulsief angstgedrag

55 65 569 voor degenen die problemen hebben met woedebeheersing en voor 
degenen die om hen heen zijn (ik gaf deze aan een chirurg die gisteren tegen 
iedereen in de kamer schreeuwde)

456 923 8484 
79256

om te helpen bij het doorbreken van slechte gewoonten

116 116 1998 voor ondersteuning bij rouw en verlies

10 42 7896 om de slaapkwaliteit te verbeteren

29 37 651 voor chronische desorganisatie en uitstelgedrag

53 14 80853 voor verraad en de wonden van verraad

443 792 854 
61523

voor suïcidale gedachten, impulsen en ideeën

131294784585 voor sociale verschoppelingen om liefde en steun van de rest van de 
mensheid te voelen

10 22 58 725 
49633 

wegens schuld en/of schaamte

99 61 378 voor troost en troost voor de ziel die alleen de Goddelijke Moeder kan geven

1323 498 725 om een slechte houding om te keren (negativiteit veranderen in liefde)

II A: Voor psychologische problemen in het algemeen
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25 39 561 615 om in alle opzichten op een beter leven te hopen en het nieuwe te 
verwelkomen

22 33 516 voor onbalans van neurotransmitters

11 66 518 voor hypervigilantie geassocieerd met PTSD

12 31 511 voor dissociatie geassocieerd met PTSD

10 23 519 voor catastroferen

18 62 398 om professioneler te zijn in gedrag en in vooruitzichten

29 38 516 voor angst die prestatiegerelateerd is

11 66 767 voor angst en angst voor medische procedures

89 65 215 voor acceptatie van wat is - uw bijdrage aan uw levenssituatie, om dit duidelijk 
te zien, en voor begeleiding om uw weg door de situatie te navigeren

99 69 158 voor gevoelens van verlatenheid

84 72 167 om eigenliefde en eigenwaarde te verhogen tot een optimaal gezond niveau

21 21 653 de verlangens van het hart KENNEN, vrij van tegenstrijdige gedachten en 
energie

99 25 881 dat mensen zo vol liefde en respect voor je zijn dat er niets anders uit kan 
komen dan liefde en respect voor jou; en dat je zo vervuld bent van liefde en 
respect voor hen dat er niets anders uit je kan komen dan liefde en respect 
voor hen (dit is ter bescherming tegen de projecties en verkeerde 
interpretaties van andere mensen)

22 21 568 om wrok op te heffen en naar de vibratie van vrede

65 62 792 voor harmonie, vergeving en oplossing na conflict met anderen

23 65 189 om stappen voorwaarts te zetten wanneer er aarzeling is als een gebruikelijke 
reactie die door de samenleving is ingebakken; bevrijden uit de greep van 
twijfel aan zichzelf

91 582 7139 voor verslaving aan pijnstillers

91278596 voor obsessieve gedachten over het omgaan met pijn

92 367 9342 om pijnpoortreceptoren te sluiten die verband houden met het complexe 
regionale pijnsyndroom

II A: Voor psychologische problemen in het algemeen

II B: Voor extreme psychologische nood:

De volgende zes zijn nieuw van de Goddelijke Moeder. Ze kunnen door de dierbaren 
worden gegeven aan degene die lijdt - gebruik je lichaam als surrogaat voor de codes, 
of trek de codes over op een foto. Ze kunnen ook worden gebruikt door degenen die 
aan zichzelf lijden om het leed te verlichten. De Goddelijke Moeder AANBIDT al Haar 
kinderen en wil dat iedereen weet hoeveel ze om hen geeft.
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443 792 854 
61523

Bij suïcidale gedachten, impulsen en ideeën

55 69 872 Bij zelfmoordgedachten (gedachten)

51 56 938 Bij zelfmoordplannen

51 51 517 Bij zelfmoordpoging

82 19 576 Bij slachtoffers van cyberpesten

81 87 591 voor degenen die getuige zijn van zelfmoord of het lichaam ontdekken

88 22 531 voor degenen die het doelwit zijn van haat omdat ze 'anders' zijn - voor de kracht om te 
overleven en de wil om te volharden

II B: Voor extreme psychologische nood:

III. Het hoofd en de nek

13 14 335 voor allergieën in het algemeen

35 41 553 Bij kiespijn

45 64 686 om tanden uit te lijnen en recht te zetten

88 21 233 voor herpesviruslaesies (wondjes)

22 55 732 voor sinussen

33 89 847 om de luchtwegfunctie te optimaliseren

56 23 899 Bij ontsteking van het middenoor

44 88 772 faryngitis (keelpijn, keelontsteking)

52 18 913  faryngitis door post-neusdruppels met chronische sinusaandoening

80 13 494 tonsillitis (ontstoken amandelen)

42 12 993 gingevitis (tandvlees ontsteking)

42 66 953 bloedend tandvlees

12 66 523 torticollis

59 89 123 thoracic outlet-syndroom

IV. De ogen en visie

77 78 176 bij glaucoom, hoge druk in het oog

77 78 177 bij cataract van de ooglens

13 78 887 bij stye (strontje, ontsteking haarzakje van wimpers)

44 37 224 bij conjunctivitis

29 37 853 bij verbetering van het gezichtsvermogen
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42 37 346 bij oogirritatie, vooral die welke gepaard gaat met hoofdpijn

99 65 491 bij slechtziendheid en blindheid van alle oorzaken

45 82 531 bij 'roze oog'-conjunctivitis die ernstig en terugkerend is

33 69 878 bij oogletsel

24 17 158 verziendheid (verziendheid)

76 14 182 bijziendheid (bijziendheid)

IV. De ogen en visie

V. Het endocriene systeem

44 34 131 bij diabetes en balanceren van de insulinespiegel

44 34 135 Bij diabetische ulcus/infectie van de voeten

31 22 778 om af te vallen

25 65 993 voor morbide obesitas en al zijn gevolgen

86 86 694 voor de regulering van de schildklier

67 13 134 om de bijnierfunctie te verbeteren

25 22 36 581 bijnierinsufficiëntie van langdurige duur

97 48 784 om de hypofysefunctie te verbeteren

52 81 197 de ziekte van Graves

81 63 957 bij hormonale onbalans

15 31 916 voor pre-diabetes, voor iemand met een zeer hoog risico om diabetes te ontwikkelen, 
en ook voor diegenen die diabetes ervaren tijdens de zwangerschap

33 56 763 Bij papillaire schildklierkanker

56 16 921 voor laag testosteron

VI. Het hart en de bloedsomloop

11 84 744 voor de regulering van de bloeddruk, evenzeer te gebruiken voor hoge of lage druk

88 63 292 bij hoge bloeddruk (hypertensie)

98 88 119 myocardinfarct als eerstelijnsbehandeling op weg naar ziekenhuis

11 11 171 bloedarmoede en voor gezonder bloed

33 59 674 bij hypertrofc cardiomyopathie

40 20 168 bij spataderen

13 48 782 Bij hartritmestoornissen en ritmestoornissen met stabiele hemodynamiek (niet-
noodgeval)
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78 94 825 om de cardiovasculaire functie te verbeteren

64 825 7493 bij abdominaal aorta-aneurysma dat klinisch stabiel en niet gescheurd is

99 62 157 bij moeilijke infuus- en bloedafnameaders

22 71 536 voor hyperlipidemie

VI. Het hart en de bloedsomloop

VII. Het bloed

51 61 987 bij multipel myeloom

40 69 997 bij lymfoom

45 16 192 bij pernicieuze anemie

99 62 157 voor moeilijke infuus- en bloedafnameaders

69 78 551324 
69

ter verbetering van het aantal witte bloedcellen bij neutropenie

VIII. De longen en ademhaling (longziekte)

84 72 723 bij verslaving (tabak)

99 61 553 om alle afhankelijkheid van roken te genezen - tabak en niet-tabak

13 31 213 bij allergieën in de lucht

31 27 459 bij hoogteziekte

21 22 413 bij astma

53 12 798 bij bronchitis

43 54 565 bij kattenallergie

27 38 963 voor chronische obstructieve longziekte (COPD)

11 72 844 om hoest te verlichten

81 79 623 om hoest te verlichten van bijwerking van medicatie

52 48 194 bij cystische fibrose

88 81 643 voor longontsteking

72 64 892 Bij griep

20 53 961 voor interstitiële longziekte

33 89 847 om de luchtwegfunctie te optimaliseren (bovenste luchtwegen – neus, keelholte, 
luchtpijp, bronchiën)

87 65 423 voor ademnood

25 56 551 om de gevolgen van obstructieve slaapapneu te verminderen
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57 49 285 ter verbetering van de longfunctie (bronchiolen en longparenchym)

25 19 632 voor bovenste luchtweginfectie (URI)

VIII. De longen en ademhaling (longziekte)

IX. Het spijsverteringsstelsel

83 33 889 bij misselijkheid

83 41 783 bij reisziekte

87 47 988 bij hepatitis van virale oorsprong en andere redenen

22 35 966 bij hepatitis C

22 35 297 bij levercirrose

25 36 591 slokdarmvarices, ascites en andere symptomen van gevorderde cirrose

72 48 496 leverkanker die primair hepatocellulair carcinoom is

45 39 373 pancreatitis en zijn gevolgen

64 47 196 alvleesklierkanker

13 45 899 bij buikpijn

45 45 899 Bij diarree

87 45 675 zeer sterke diarree

45 55 899 constipatie

25 35 896 constipatie die chronisch en langdurig is

25 39 963 darmkanker

25 36 983 rectumkanker

42 53 899 voor het balanceren van een prikkelbare darm

33 37 899 voor het verwijderen van parasieten, wormen en ook etherische aanhechtingen/
parasieten

35 87 225 verlies van eetlust

31 22 778 om af te vallen

25 65 993 morbide obesitas en al zijn gevolgen

78 83 434 bij aambeien

38 37 684 bij een opgeblazen gevoel

86 66 431 bij winderigheid

25 59 963 bij enterische fistels van darm naar blaas, vagina, rectum, andere darm en huid

27 55 362 bij maagreflux

38 97 143 bij coeliakie
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77 74 321 voor een gezonde spijsvertering

42 53 161 hikken

20 05 396 de ziekte van Crohn

48 69 117 colitis ulcerosa

14 82 825 om maagkrampen te verlichten

56 72 517 om de galblaasfunctie te verbeteren

56 78 917 voor galblaasaanval (cholecystitis) en galblaasaandoeningen (cholelithiasis)

52 82 698 om aan te komen

15 73 991 diverticulose

59 892 345 
78122

 Clostridium difficile colitis

40 22 135 een aanvullend hulpmiddel bij appendicitis dat wordt behandeld met reguliere 
medische zorg

IX. Het spijsverteringsstelsel

X. Het nierstelsel

68 43 833 bij nierstenen

63 34 831 pyelitis, ontsteking van het nierbekken

76 42 688 versterking van de nierfunctie

87 33 478 blaasontsteking

25 26 332 interstitiële cystitis

20 02 936 voor degenen die nierfunctievervangende therapie ondergaan - zowel hemodialyse als 
peritoneale dialyse - om minder tegenslagen en bijwerkingen van een dergelijke 
behandeling te ervaren en over het algemeen een vlottere ervaring te hebben. Dit 
omvat het plaatsen van toegang voor dialyse, het werkend en open houden van de 
toegang en het tolereren van vloeistof- en elektrolytverschuivingen bij elke 
dialysesessie van een van beide soorten - hemodialyse of peritoneale dialyse.

25 37 353 goedaardige prostaathypertrofie

93 65 897 polycysteuze nierziekte

84 93 456 chronische nierziekte

35 47 375  urineweginfectie (UTI)

27 42 363  acute glomerulonefritis

14 484 578 
96231

eindstadium nierziekte (ESRD)

55 63 156 blaaskanker
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78 22 938  nierkanker

X. Het nierstelsel

XI. De vrouwelijke voortplantingsorganen

11 12 121 Bij  de bevalling

11 32 899 symptomen met menstruatie, opgeblazen gevoel, PMS, pijn

31 31 798 pre-menopauze, peri-menopauze en menopauze problemen

88 21 233 herpesvirus

38 31 418 het verwijderen van wratten

25 38 576 eierstokkanker

56 93 787 uitgezaaide eierstokkanker

79 37 854 borstkanker

23 42 197 bij  schimmelinfectie

29 35 531 baarmoederkanker – endometrium

92 96 144 baarmoederhalskanker

42 21 14444 ter bevordering van de lactatie (alleen bij borstvoeding)

23 46 721 voor een miskraam, foetale dood en verlies van zwangerschap - dit is voor zowel de 
vader als de moeder, en iedereen die dicht bij het paar staat en zal rouwen. Deze code 
kan ook worden gebruikt om situaties uit het verleden te genezen.

XII. De mannelijke voortplantingsorganen

88 21 233 herpesvirus

38 31 418 het verwijderen van wratten

25 37 353 goedaardige prostaathypertrofie

56 16 921 laag testosteron

XIII. Botten, gewrichten en auto-immuunziekten

34 41 323 artritis en artrose

26 51 329 artritis – degeneratieve gewrichtsziekte (DJD)

53 23 411 sarcoïden bij paarden (niet zeker of dit ook geldt voor sarcoïd bij mensen)

83 73 879  reumatische aandoeningen

43 14 223 algemene ontsteking

35 31 223 etterende ontstekingsplaatsen

44 34 135 diabetische ulcus/infectie van de voeten



Helende Codes

33 45 634 cellulaire schade van welke aard dan ook

78 43 149 verstuiking

33 14 871 psoriasis

20 06 391 artritis psoriatica

81 74 311 eczeem in het algemeen

29 58 321 aangeboren heupdysplasie

86 47 890 voor botten die slecht genezen

95 66 331 granulomatose van Wegener

88 45 363 voor pijnlijke spieren, vooral na inspanning

57 43 868 om de wervelkolom uit te lijnen en recht te trekken

72 82 145 voor aandoeningen veroorzaakt door de aanwezigheid van extra wervels

53 84 992 bij gescheurde voorste kruisband (ACL)

74 99 845 bij gescheurde meniscus in de knie

72 52 594 om de grijpkracht te herstellen (verlies van grip in handen)

13 81 478 om te helpen bij het ontspannen van stijve spieren

13 87 494 om krampen in de benen te verlichten

24 58 972 om de symptomen van chronische vermoeidheid te verbeteren

52 89 134 lupus

52 81 197 de ziekte van Graves (auto-immuunziekte, hyperthyreoïdie)

45 96 151 multiple sclerose

29 89 596 
125

bij beknelde zenuwpijn (algemeen)

25 69 12 
58713

bij pijn in de nervus ulnaris

59 72 81 
5534921

bij nervus vagus pijn

55 35 796 bij carpale tunnel

XIII. Botten, gewrichten en auto-immuunziekten

XIV. Besmettelijke ziekte

Algemeen

33 45 634 bij cellulaire schade van welke aard dan ook

43 14 223 bij algemene ontsteking

35 31 223 bij  etterende ontstekingsplaatsen



Helende Codes

38 89 332 voor het verlagen van koorts

20 02 351 voor koorts bij kinderen

17 84 292 voor koortsverlaging bij volwassenen

bacterieel

03 16 246 bij acute cellulitis (toe te passen bij medische hulp)

11 89 876 bij bacteriële infectie

59 892 345 
78122

bij Clostridium difficile colitis

44 34 135 bij diabetische ulcus/infectie van de voeten

25 37 661 bij MRSA (methicilline-resistente Staphylococcus aureus)

57 49 525 voor antimicrobiële werking

45 82 531 bij 'roze oog'-conjunctivitis die ernstig en terugkerend is

89 56 997 om het herstel van keelontsteking te bespoedigen met gelijktijdig antibioticaregime

Viraal

16 85 973 bij knokkelkoorts

23 31 878 bij waterpokken

86 42 789 bij typische kinderaandoeningen en ziekten (zie disclaimer)

21 79 865 voor het verlichten van verkoudheidssymptomen zodat u kunt rusten

88 21 233 bij herpesvirus

00 10 0010 Bij HIV (humaan immunodeficiëntievirus)

64 32 179 Bij mononucleosis (en Epstein-Barr-virus)

55 76 392 om de ernst van deze uitbraak van mazelen en andere virussen die 'rond gaan' te 
verminderen - 29 januari 2014 en alle 'uitbraken' daarna

38 31 418 Bij het verwijderen van wratten

55 65 792 Bij hondsdolheid bij mens en dier wanneer er geen medische of veterinaire hulp 
beschikbaar is

Protozoaal/
parasitair

21 798 21 
69542

voor Giardia-infectie (giardiasis)

Levensbedrei
gend

25 79 512 voor sepsis

XIV. Besmettelijke ziekte



Helende Codes

99 61 542 voor septische shock/ARDS

XIV. Besmettelijke ziekte

XV. Kanker

14 44 338 Bij alle vormen van kanker in het algemeen

33 45 634 Bij cellulaire schade van welke aard dan ook

55 63 156 Bij blaaskanker

79 37 854 Bij borstkanker

92 96 144 Bij baarmoederhalskanker

25 39 963 Bij darmkanker

25 36 983 Bij rectumkanker

22 96 853 Bij de ziekte van Hodgkin

78 22 938 Bij nierkanker

91 89 319 Bij leukemie in het algemeen

40 69 997 Bij ymfoom

11 47 382 Bij Merkelcelcarcinoom

25 38 576 Bij eierstokkanker

56 93 787 Bij uitgezaaide eierstokkanker

64 47 196 Bij alvleesklierkanker

29 35 531 baarmoederkanker – endometrium

25 67 983 sarcoom

25 36 573 Bij plaveiselcelkanker van de huid

XVI. Bijwerkingen van kanker

89 78 211 Bij lymfoedeem

XVII. Trauma, zoals bij stomp en doordringend letsel als gevolg van ongevallen

44 56 789 genezing van open wonden (schrijf in de lucht boven de wond)

33 78 133 genezing van ernstige verwondingen aan de buik wanneer chirurgie niet beschikbaar is

44 57 678 genezing van open fracturen wanneer chirurgie niet onmiddellijk beschikbaar is

78 43 149 voor verstuiking

19 19 311 voor brandwonden, ook zonnebrand

18 19 811 voor eerste hulp bij hitteberoerte, samen met andere maatregelen gedacht



Helende Codes

33 14 993 voor zonnesteek

25 36 897 voor pijn op de locatie van de operatie nadat alles is genezen

31 27 459 voor hoogteziekte

25 33 577 voor als je jezelf stoot en het doet pijn - licht stomp trauma

13 81 478 om te helpen bij het ontspannen van stijve spieren

13 87 494 om krampen in de benen te verlichten

89912573 voor het ongemak geassocieerd met whiplash na onstabiele ligamenteuze verwonding 
en onstabiele breuk van de nek is bewezen afwezig te zijn bij nekletsel door CT-scan 
met fijne snijwonden, MRI, flexie- en extensiefilms en/of röntgenfoto door erkende 
orthopedische trauma-experts

81 21 596 om de spierflexibiliteit en kracht te vergroten

69 25 987 om het bewegingsbereik (ROM) te vergroten

21 59 687 om de proprioceptie (=positiezin is het vermogen van een organisme om de positie van 
het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen) te verhogen en het lopen te 
stabiliseren

21 79 721 om fantoompijn door verlies van ledematen te verminderen

21 89 233 om prothetische pijn te verlichten

29 69 589 om de mobiliteit met een prothetisch ledemaat te vergroten en de beheersing hiervan 
gemakkelijker te maken

61 62 9821 voor onderkoeling

XVII. Trauma, zoals bij stomp en doordringend letsel als gevolg van ongevallen

XVIII. Huid condities:

87 68 433 voor verlichting van jeuk

22 33 311 voor insectenbeten

91 61 5982 voor de ziekte van Lyme

72 84 986 helpen bij het genezen van tatoeages

43 54 565 voor kattenallergie

11 23 884 voor haaruitval

33 48 452 om het haar te voeden

41 52 896 om keloïde te verwijderen

13 20 999 om moedervlekken op het lichaam te verwijderen (let op: als een moedervlek kanker is 
of iets anders dan een gewone moedervlek, werkt deze code niet. Het is absoluut 
noodzakelijk om de juiste diagnose te stellen dat dit echt een gewone moedervlek is 
door een arts voordat u deze code gebruikt. Er is geen tijd om uit te stellen als er een 
kans is op een diagnose van huidkanker, vooral als het melanoom is. Laat het 
controleren!)



Helende Codes

22 12 379 voor cystische acne

35 35 976 voor vitiligo

16 25 511 voor rosacea

03 16 246 voor acute cellulitis (toe te passen bij medische hulp)

XVIII. Huid condities:

XIX. Genezing van een spirituele aard

13 23 251 om de energie van het basis- of ‘wortelchakra’ te 
optimaliseren en in balans te brengen (rood)

54 28 131 om de energie van het tweede of ‘sacrale’ chakra (oranje) te 
optimaliseren en in balans te brengen

80 03 011 om de energie van het derde of ‘solar plexus’ chakra te 
optimaliseren en in evenwicht te brengen (geel)

54 56 821 om de energie van het vierde of ‘hart’ chakra (groen) te 
optimaliseren en in balans te brengen

77 74 089 om de energie van het vijfde of ‘keel’ chakra te optimaliseren 
en in balans te brengen (blauw)

82 88 133 om de energie van het zesde of 'derde oog' chakra (indigo) te 
optimaliseren en in balans te brengen

10 01 688 om de energie van het zevende of ‘kroon’ chakra (wit) te 
optimaliseren en in balans te brengen

34 50 824 om de energie van de hoofdchakra (alle) te optimaliseren en 
in balans te brengen

33 37 899 voor het verwijderen van parasieten, wormen en ook 
etherische aanhechtingen/parasieten

88 44 242 voor het openen van het derde oog, maar alleen als dit is 
toegestaan in uw huidige levensplan

88 26 789 voor het openen van de keelchakra voor een betere 
communicatieve vaardigheid (alleen gebruiken met 
toestemming van je Hogere Zelf en intuïtieve gids elke keer 
dat het wordt gebruikt - er is een risico op een bijwerking van 
energie 'opstopping' die mogelijk moet worden vrijgegeven 
door een Reiki Master in de persoon die het gebruikt zonder 
deze toestemming. Het is krachtig, deze code.)



Helende Codes

88 76 543 voor het openen van het hartchakra wanneer het gesloten is - 
goed voor een laag zelfbeeld, gebrek aan eigenliefde, slechte 
zelfacceptatie en diepe verwondingen op zielsniveau. Het zal 
karmische onbalans niet oplossen, maar het ondersteunt het 
genezingsproces enorm. Gebruik met toestemming van je 
Hogere Zelf of Innerlijke Begeleiding voor jou, en ook met 
toestemming op zielsniveau als het wordt gebruikt om een 
ander te helpen genezen.

88 27 465 voor zelfgenezing op de ziel. Met deze code worden 
kwantumgenezingsenergieën geleverd om het 
zielegenezingsproces te versnellen. Wat anders jaren zou 
duren, kan in weken of maanden worden genezen. Net als bij 
andere codes van spirituele aard, moet je bij je Hoger Zelf of 
Innerlijke leiding nagaan of het gebruik ervan gepast is.

51 86 923 voor aarding

76 76 893 voor fibromyalgie

56 15 327 voor chronisch vermoeidheidssyndroom

21 42 14314 om de 'vonk' die verloren was gegaan in relaties terug te 
winnen, maar alleen als het voor het hoogste goed van 
allemaal is; om ‘opnieuw te verbinden’. (let op: dit is een zeer 
hoge energie en heeft twee extra cijfers aan het einde van de 
genezingscode)

33 45 10101 voor vergeving

32 27 5427 om de sluier op te lichten over de herinnering aan vorige 
levens geleefd

996812551 voor verbeterde communicatie met degenen die in de hemel 
zijn (en het dunner maken van de sluier in het algemeen)

13 13 42525 om vooruit te gaan/obstakels te overwinnen

13 24 56868 voor acceptatie van wat is - de situatie in je leven die je wordt 
gepresenteerd

89 65 215 voor acceptatie van wat is - uw bijdrage aan uw levenssituatie, 
om dit duidelijk te zien, en voor begeleiding om uw weg door 
de situatie te navigeren

13 24 686 9789 4516 voor financiële zekerheid (indien toegestaan in levensplan)

84 629 585 4519 voor academisch succes (indien toegestaan in het levensplan)

479 626 8554 9723 voor een afstemming van de Akasha-kronieken (indien 
toegestaan in het huidige levensplan)

111 4823 79777 420 1111 om onze identiteit op de hogere niveaus te onthullen

10 010 5856 voor chronische blokkade van de wortelchakra/onvermogen 
om te aarden naar Gaia

XIX. Genezing van een spirituele aard



Helende Codes

89 96 7899 voor een zelfhelende afstemming

17 94 625 826 95413 bescherming afstemming

113 585 9623 4515 helpt bij het verwijderen van psychologische programmering

131 415 6266 9014 50145 om etherische implantaten te verwijderen

1323 498 725 om een slechte houding om te keren (negativiteit veranderen 
in liefde)

24 868 5492 voor een boost van energie (slechts eenmaal per 
dag gebruiken)

52 484 965 1023 om de helderheid en ontvangst van Goddelijke leiding te 
verbeteren

45 826 9994 5789 om de creatieve stroom en inspiratie te verbeteren

14 898 7256 om op angst gebaseerde (3D) mentaliteiten los te laten

91 21 6798 52 69 voor paroxismale extreme pijnstoornis

14 72 896 om een gevoel van eenheid met Al Dat Is te bevorderen

823 494 7815 72954 om uw ware potentieel te activeren

25 39 561 615 om in alle opzichten op een beter leven te hopen en het 
nieuwe te verwelkomen

11 22 232 afstemming plantenrijk

13 44 578 Eenhoorn afstemming

13 31 989 Drakenafstemming

34 86 789 elementaire afstemming

43 44 578 923 10774 Gaia afstemming (inclusief grote hulp aan de grond)

99 61 378 voor troost en troost voor de ziel die alleen de Goddelijke 
Moeder kan geven

11 21 222 voor moed

81 69 153 2 voor dakloosheid

12 66 978 voor het vergemakkelijken van het leven van alleenstaande 
ouders

996187 om de energie van kliekjes te verlichten en de destructieve 
karaktermoord die door vrouwen wordt getoond aan andere 
vrouwen in een sociale of werksituatie

93 96 557 om door te gaan naar volledig bewustzijn (moet in stappen 
worden gedaan. Herhaal eenmaal per dag voor maximaal 
effect.)

458 874 6996 8528 om alle energie te focussen op het Nu moment

XIX. Genezing van een spirituele aard



Helende Codes

1123 4561 8729 11 11 72654 voor kwijtschelding van karmische schuld

11 111 1111 11111 1111 111 11 circuitupgrade ~ GEBRUIK ALLEEN indien toestemming 
gegeven, aangezien dit extreem hoge energie is

1111 742 893 4114 87878 01543 1111 “verrassings”-code van de Galactics ~ GEBRUIK ALLEEN 
indien toestemming gegeven, aangezien dit extreem hoge 
energie is

11 67 692 voor hulp bij het manifesteren

25 21 064 om een wonder te vieren dat al is gegeven

79 78 726 voor acceptatie van iemands levenslessen

55 76 781 om spirituele intuïtie te laten groeien

43 33 551 voor vrijheid van de krachten van de duisternis en om 
spirituele soevereiniteit te verkrijgen

565 482 999 6567 om de tijd te vertragen

8 408 7908 1302 45854 622287 11111 
8

voor een krachtige zelfafstemming

0 2345 7000 13134 42145 789 0 voor hogere dimensionale toegang

11 747 8991 4253 78796 44410 11 voor alomtegenwoordigheid

42 615 725 98897 45625 om alle GGO's en/of giftige chemicaliën in marihuana te 
zuiveren en te reinigen

12 485 7994 86892 om de energieën van genezing, liefde en zegeningen toe te 
voegen aan marihuana

1111 7777 17171 7777 1111 om het Nieuwe Aarde-portaal te activeren

82 494 782 9009 4142 96543 voor de mogelijkheid tot shape shift

55555 42894 78625 90094 8888878 
11111 10010 77795

voor verstrengeling

01232 58756 92254 
6226227844578940123456789778745
64 
2232457892146878112145014387283
54378289770

“Spectrum” (let op dit is een lang nummer)

5012 4788 9623 458456 53321 voor de mogelijkheid om op afstand te kunnen kijken

4554 2123 5678 14114 09234 voor telekinese

696969 1111 888 08080 888 1111 
696969 

voor een Sacraal-Hart-activering (mijn favoriet)

10203 45156 22124 78 87 485 72631 
11 21 232457894

voor fase door materie

XIX. Genezing van een spirituele aard



Helende Codes

13 421 86 931 10405 ~ Om de verbinding en eenheid tussen Tweelingvlammen te 
versterken

XIX. Genezing van een spirituele aard

XX. Genezing van het voedsel dat men consumeert en milieutoxines

24 46 713 Neutraliseert genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen of GMO

82 41 576 Krachtiger en effectievere code voor het neutraliseren van GGO's (let op bij 
energiegevoelige mensen die deze 'boost' kunnen voelen en zorg er altijd voor dat u 
zich goed aardt voordat u deze code gebruikt. Dit is krachtiger dan de eerste code 
omdat de helende energie die door Spirit wordt uitgezonden, is intenser dan de eerste 
code)

24 57 892 Neutraliseert alle giftige componenten die tijdens de verwerking in voedsel worden 
geïntroduceerd

24 67 987 Neutraliseert kostenbesparende toevoegingen aan voedsel voor gemakkelijke 
productie, niet voor gezondheid

24 60 123 Laat groenten en fruit rijpen tot volledige rijpheid voor maximale gezondheid

42 67 982 Bespaart voedsel dat bijna bedorven is om eetbaar te zijn (smaakt goed)

99 42 167 Neutraliseert het effect van ethanol (EtOH of alcohol). Wees voorzichtig wanneer 
alcohol wordt gebruikt om microbiële groei in voedsel of medicijnen te remmen

99 61 553 om alle afhankelijkheid van roken te genezen - tabak en niet-tabak

88 44 578 Verhoogt de levengevende voeding van voedsel (kan worden gecombineerd met 
andere codes) Als u slechts één code gaat gebruiken, is dit de code die u moet 
gebruiken.

DE 
WATERCODE
S

- om de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht te brengen, schrijf deze twee 
getallen aan weerszijden van de watercontainer 99 77 654 en 44 66 111 - dit creëert 
een draaikolk die genezing in het water brengt dat men kan drinken om de energieën 
binnenin in evenwicht te brengen zichzelf en hun gezin en hun werkplek (schrijf het op 
het koffiezetapparaat en de waterkoeler!)

XX. Genezing van het voedsel dat men consumeert en milieutoxines

33 37 899 voor het verwijderen van parasieten, wormen en ook etherische aanhechtingen/
parasieten

86 45 378 voor mens en dier die al enige tijd zijn blootgesteld aan hoge, mogelijk dodelijke 
straling. (Deze code mag alleen in deze omstandigheden worden gebruikt. Hij is 
krachtig en kan anders schade veroorzaken.)

34 02 991 om gekruid voedsel te neutraliseren (heeft geen invloed op smaak/kruidigheid, 
minimaliseert GI-opflakkering)

77 74 321 voor een gezonde spijsvertering

82 44 619 om de schadelijke effecten van suiker te neutraliseren (heeft geen invloed op de smaak) 
indien met mate ingenomen



Helende Codes

42 52 7671 om de schadelijke effecten van fluoride te neutraliseren wanneer het met mate wordt 
ingenomen

42 88 974 om de schadelijke effecten van zout te neutraliseren als het met mate wordt ingenomen

56 892 484 
7576

om chemtrails te neutraliseren

11 23 879 om de houdbaarheid van diepvriesproducten te verlengen

43 54 565 voor kattenallergie

72 82 490 helpt bij het reinigen van gifstoffen

10 42 789 om het bestaande placebo-effect te verwijderen

12 12 126 om onaangename geuren te neutraliseren

21 51 669 om het voertuig te beschermen tegen vandalen en diefstal

51 28 952 om gebouwen te beschermen tegen graffiti en tagging

42 615 725 
98897 45625

om alle GGO's en/of giftige chemicaliën in marihuana te zuiveren en te reinigen

12 485 7994 
86892

om de energieën van genezing, liefde en zegeningen toe te voegen aan marihuana

XX. Genezing van het voedsel dat men consumeert en milieutoxines

XXI. Ander

99 62 753 voor liefde en geluk om de planeet te overweldigen

56 57 893 om onvoorwaardelijke liefde te ervaren

55 68 7321 om de energie van de levermeridiaan (hout) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

66 78 5931 om de energie van de galblaasmeridiaan (hout) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

71 68 2561 om de energie van de hartmeridiaan (vuur) in evenwicht te brengen en te optimaliseren

21 34 7980 om de energie van de dunne darmmeridiaan (vuur) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

31 21 8881 om de energie van de pericard meridiaan (vuur) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

45 67 8921 om de energie van triple warmer (vuur) in evenwicht te brengen en te optimaliseren

51 21 9122 om de energie van de maagmeridiaan (aarde) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

61 81 2959 om de energie van de miltmeridiaan (aarde) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

78 58 2191 om de energie van de longmeridiaan (metaal) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren



Helende Codes

59 61 7982 om de energie van de dikke darm (metaal) in evenwicht te brengen en te optimaliseren

81 21 5971 om de energie van de niermeridiaan (water) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

21 81 9969 om de energie van de blaasmeridiaan (water) in evenwicht te brengen en te 
optimaliseren

69 78 55123 om te onthouden hoe te eten, kauwen en slikken na ernstig neurologisch letsel of 
langdurige intubatie

15 36 896 om het effect op het lichaam van hoogteziekte/hoogteziekte te verminderen

99 67 153 om de toestand van financiële beperkingen te verlichten

25 51 789 
2254 31

voor gezondheidswerkers en genezers uit alle praktijken om burn-out te voorkomen, 
'productiedruk' tegen te gaan (het vermogen om te produceren en te overleven in de 
medische/genezende industrie) en om compassie, voldoening, geduld en waardering 
voor het werk te vergroten ze zijn zo gezegend om te kunnen doen.

XXI. Ander

XXII. Voor sociale en gezinsproblemen

21 69 587 
2196

uit angst voor de verantwoordelijkheid om ouder te zijn

69 29 588 voor het verlichten van problemen met stiefouderschap

19 59 688 voor binding binnen nieuwe samengestelde gezinnen

21 79 665 wegens jaloezie op moeder-zoonrelatie

69 79 228 wegens jaloezie op vader-dochterrelatie

61 79 255 voor aanpassing aan pensioen

81 69 153 2 voor dakloosheid

12 66 978 voor het vergemakkelijken van het leven van alleenstaande ouders

996187 om de energie van kliekjes te verlichten en de destructieve karaktermoord die door 
vrouwen wordt getoond aan andere vrouwen in een sociale of werksituatie

XXIII. Codes voor dieren

Voor alle dieren

29 56 
7892156

voor mishandelde dieren

29 58 734 voor wondverzorging voor dieren

21 76 
9654321 

voor dieren die lijden aan ondervoeding

33 37 899 (menselijke code is veilig voor dieren) voor het verwijderen van parasieten, wormen en 
ook etherische aanhechtingen/parasieten



Helende Codes

96 76 269 voor oorschimmel en mijten

42 92 532 voor jeukende droge huid

Voor bijen

21 71 2156 
43

om bijenvolken te stabiliseren

21 98 5792 om de bijenvoeding te verhogen

71 21 9681 voor het verwijderen van varroamijten en parasieten specifiek voor bijen

81 91 271 58 om de bijenreproductie te vergroten

91 62 5543 
21

om de schadelijke effecten van chemicaliën op het bijenleven te neutraliseren

Voor Katachtigen

21 76 582 voor hulp bij haarballen

92 72 821 voor lage urineweginfectie bij katten

51 28 765 voor oogproblemen bij katten

Voor honden: alle honden die in de natuur voorkomen, zoals vossen, coyotes, wolven, 
dingo's en dergelijke

22 50 967 voor overmatig blaffen

66 77 232 voor kennelhoest gelijktijdig met vaccinatie

42 75 995 voor hotspots

28 78 562 voor een slechte adem als alle tandheelkundige zorg up-to-date is

91 52 701 voor hondenziekte gelijktijdig met vaccinatie

55 65 792 voor hondsdolheid bij mens en dier wanneer er geen medische of veterinaire hulp 
beschikbaar is

Voor paardachtigen - alle paarden, gedomesticeerd en wild, evenals verwante wezens 
zoals muilezels, ezels, miniatuurpaarden, pony's en dergelijke

78 98 221 voor tetanus (kaakkramp) met gelijktijdige vaccinatie en behandelplan

91 25 876 voor paardeninfluenza met gelijktijdige vaccinatie en antibioticaregime

96 25 876 voor hypervirus bij paarden, rhinopneumonitis, neushoorn, virale abortus, gelijktijdige 
vaccinatie en behandelplan moeten hand in hand gaan met het gebruik van beste 
managementpraktijken

69 79 891 voor West-Nijlvirus met gelijktijdige vaccinatie en behandelplan

99 66 554 voor wurgabces en wondverzorging met gelijktijdige antibiotica en behandelplan

32 52 781 voor Potomac paardenkoorts met gelijktijdige behandeling met oxytetracycline

21 79 895 voor spier-/skeletkreupelheid
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Helende Codes

VRIJWARING 
Aartsengel Raphael zegt dit voor 86 42 789 en voor 16 612 485 97895: 

Deze code is veilig voor gebruik bij kinderen - er zit een veiligheidsfunctie in de energie - het 
zal niet te veel zijn en kan geen schade aanrichten. 
Het is een code met twee doelen, een voor mentale/gedragsproblemen en een voor 
veelvoorkomende kinderziektes. 
VOOR ADHD: zet alle medicijnen voort zoals voorgeschreven door een arts, want abrupt 
stoppen kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van uw kind. 
VOOR VERMOEDELIJKE ADHD: het gebruik van de code kan geen kwaad, maar als er geen 
verbetering wordt gezien, neem dan het kind mee voor een volledig medisch onderzoek. 
DEZE CODE MAG NOOIT OP DIEREN WORDEN TOEGEPAST - DE ENERGIE IS ZO STERK DAT 
ZE IN KORTE TIJD DOOD ZIJN. 

gebruik de code correct: 

schrijf de code op de borst 
de persoon minimaal een uur hebben laten rusten 
geen grote belasting, het besturen van een voertuig van welke aard dan ook - de reactietijd is 
enkele uren beperkt 
Deze code kan met dezelfde aanwijzingen worden gebruikt voor mazelen, Duitse mazelen 
(Rubella), oor-/neus-/keelpijn toe te schrijven aan ontsteking, polio 

Gebruik je hart en je innerlijke leiding 

Oefen totdat je voelt dat je de vaardigheid hebt om deze met maximaal voordeel toe te passen 
Vraag om Alle Goddelijke Hulp om je elke keer te helpen en om eventuele fouten te corrigeren die je per 
ongeluk maakt bij het gebruik ervan. 

Ik hou van jou. 
Aloha en Mahalos, Namasté, Vrede,Reiki Doc 
https://lightinternal.com/divine-healing-codes-and-how-to-use-them/

27 67 599 voor hoefkatrolziekte

98 21 765 voor regenrot Ernstigere gevallen waarin de infectie diepere huidlagen heeft aangetast 
– uw dierenarts moet antibiotica-injecties geven

79 52 349 voor spruw

22 59 681 voor oprichter hoefbevangenheid -laat uw dierenarts de aandoening en het 
behandelplan diagnosticeren

99 22 579 voor koliek - vereist uw dierenarts om de aandoening en het behandelplan te 
diagnosticeren

10 92 598 voor azoturie of vastbinden - vereist uw dierenarts om de aandoening en het 
behandelplan te diagnosticeren
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