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Tervendavad koodid Plejaadlastelt  

920 tervendavat koodi on jaotatud 24 erinevasse ossa, vastavalt teemadele. 

Enne kui kasutama hakkad, loe eelnevalt kindlasti läbi lõpus olev oluline info koodide kohta ning 

soovitused nende kasutamiseks. 

 

I  Kesknärvisüsteem 

Peavalu 

• 23 74 555    peavalude korral üldiselt 

• 58 33 554    migreen 

• 95 96 562    migreeni korral, mis ei reageeri koodile 58 33 554 või peavalu, 
mis muidu ei reageeri koodile 23 74 555 näiteks peavalud, mis kaasnevad palaviku või 
külmetusega 

• 42 37 346    silmade ärrituse korral, eriti kui see on seotud peavaluga 

  
Seljavalu 

• 71 81 533    seljavalu üldiselt 

• 71 91 334    nimmevalu, alaseljavalu (lumbago) 
• 87 47 838    probleemid istmikunärviga 

• 78 78 833    pikenenud selgroolüli ketta korral 
• 89 87 438    bulgeeruva või päriliku selgroolüli ketta korral 

  
Krooniline valu 

• 23 31 443    krooniline valu üldiselt 

• 15 35 991    kompleksne regionaalne valusündroom (CRPS) 
• 45 46 162    vöötohatis (shingles) 
• 91 582 7139   valuvaigistite sõltuvuse korral 
• 91 278 596   kinnisidee taolised mõtted valuga toime tulekuks 

• 92 367 9342   et sulgeda valuretseptorid, mis on seotud  kompleksse regionaalse 
valusündroomiga (CRPS) 

• 17 16 911    õlavalu üldiselt 

  
Insult 

• 78 89 535    esmaabi insuldi korral kuni haiglasse jõudmiseni 
• 54 32 175    insuldist taastumiseks 

• 69 78 55123  et meenuks, kuidas süüa, närida, neelata peale rasket neuroloogilist vigastust või 
pikaajalist intubatsiooni 

  
Neuroloogiline defitsiit, degeneratsiooni sümptomid ja infektsiooni haigused 

• 66 51 816   kes kannatavad anoksilise mälukahjustuse all, et see paraneks, kui see on nende 
elulepingus, et paranemine algaks 

• 88 21 233   herpesviirused 

• 33 45 634   igat sorti rakukahjustused 
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• 88 33 421   raskused kuulmisega ja kurtuse korral  
• 46 19 551   kuulmiskadu seoses vananemisega 

• 87 89 114   Amyotrophic Lateral Sclerosis 

• 55 96 183   ajuhalvatus 

• 41 57 051   Guillan-Barré-st taastumiseks ja kõik selle etapid 

• 53 59 816   jäsemevöö lihaseline düstroofia - Limb Girdle Muscular Dystrophy (LGMD) 
• 45 96 151   multiple sclerosis üldiselt 

• 19 86 116   relapsing – remitting multiple sclerosis 

• 81 23 7961 Parkinsoni tõbi 
• 29 56 932   dementsus 

• 25 49 563   Alzheimeri dementsuse korral (võib kasutada koos 29 56 932) 
• 07 43 131   diabetes insipidus 

• 65 57 142   neuropaatia ja närvide kahjustused, kõik põhjused 

• 69 78 55123   et meenuks, kuidas süüa, närida, neelata peale rasket neuroloogilist vigastust või 
pikaajalist intubatsiooni 

• 34 56 879   tinnitus 

• 72 52 594   haardejõu taastamiseks (haardevõime kaotus kätes) 
• 98 72 7458  trigeminal neuralgia 

• 11 21 495    pikaajalise unetuse korral 
• 56 17 112    unetus, kui see on olustikuline, tingitud mürast, reisimisest, palavusest 

• 46 19 207    unetus, kui see on seotud liigse mure ja stressiga 

• 33 72 413    düsleksia ja teiste õppimishäirete korral 
• 40 04 100    vertiigo korral (tunned, et tuba keerleb) 

• 30 13 103    pearingluse leevendamiseks 

• 23 66 182 973 437 9  halvatuse korral 
• 22 11 377    mälu parandamiseks 

• 23 22 941 760 9395  igapäevane unustamine ja asjade valesse kohta panek 

 
II A   Psühholoogilised probleemid üldiselt 

  
Sõltuvus 

• 84 72 723     sõltuvuse korral 
• 56 17 998     kes on jõudnud kainuseni, et ära hoida tagasilangust 

• 01 61 510     kes kannatavad mistahes sõltuvuse all ja nende perekonnale ja sõpradele, kes on 
mõjutatud teise sõltuvusest, kellest nad hoolivad 

• 55 65 569     kui on viha ohjeldamisega raskusi, või nendele, kes on nende läheduses (seda võib 
anda kellegile, kes karjub igaühe peale) 

• 456 923 8484 79256    aitab halbadest harjumustest vabaneda 

• 78 19 335      söömishäirete korral 
• 25 65 993      morbiidne rasvumine ja kõik sellega seonduv 

• 25 36 397      alkoholism ja sellega seotud kuritarvitamised 

• 99 61 553      et terveneda suitsetamisega seotud sõltuvusest – tubakaga ja mitte-tubakaga 
seotud 

• 91 582 7139  sõltuvus valuvaigistitest 

• 91 278 596    valu ohjamisega seotud kinnisideed 

• 92 367 9342  et sulgeda valuretseptorid, mis on seotud  kompleksse regionaalse 
valusündroomiga (CRPS) 

 Ärevus ja depressioon 

• 40 50 666    agorafoobia 
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• 29 38 516    ärevus, mis on mingi tulemuse saavutamisega seotud (perfomance-related) 
• 11 66 767    ärevus ja hirm seoses meditsiiniliste protseduuridega 

• 11 25 612    ärevus haiglate ja tervishoiu ees üldiselt 

• 33 49 586    ärevus seoses ema ja lapse lahusolekuga; koduigatsuse korral 
• 64 07 991    küünte närimine, juustest kiskumine ja teised ärevushäirega seotud käitumised 

• 25 36 933    üldise ärevushäire korral (Generalized anxiety disorder – GAD) 
• 53 14 80853  reetmise korral ja sellega seotud haavade korral 
• 99 61 378    lohutuseks and ja hinge rahustuseks, mida vaid Jumalik Ema võib anda (Divine 

Mother) 
• 116 116 1998   leina ja kaotuse korral 
• 43 85 103     et kõikehõlmavat leina vähendada ja tervendada 

• 96 93 587     kui on suutmatus surma aktsepteerida 

• 88 75 369     et Üleminek lõpule viia armastuse ja kergusega 

• 21 46 015     psühholoogiline “lukku minek” traumale, kui sellest on saanud harjumus 

• 10 22 58 725 49633  süütunne ja/või häbi 
• 11 66 518     PTSD-ga seotud hüpervalvsuse korral 
• 12 31 511     PTSD-ga seotud dissotsatsiooni korral 
• 56 11 213     et kustutada mälestused, mis ei ole sulle vajalikud, mis tõmbavad sind alla 

• 10 23 519     kui kipud olukorrast enda jaoks katastroofi tegema  
• 11 11 115     et leevendada šokki ja hirmu, mis tuleneb erinevast katastroofiolukorrast 

(loodusõnnetused, isiklikud tragöödiad, kaotus, kriisiolukorrad  jne.) 
• 72 84 555      paanikahood 

• 25 37 536      valusad mälestused minevikust, nii teadlikud kui alateadlikud (PTSD) 

• 21 35 619      et lasta minna seostel, mis tekitavad hirmu (et lõpetada nende meenutamine ja 
nendele mõtlemine) 

• 19 66 551      avaliku esinemise ärevus 

• 55 16 987      vaimne kaitse kiusajate eest 

• 25 33 698      koduvägivalla ohvrid 

• 996 187         et vähendada klišee energiat, et vähendada naiselt naisele hävitava iseloomu 
mõju, nii sotsiaalses kui töökeskkonnas 

• 56 117 571    nendele, kes teisi kiusavad, et täita end ARMASTUSEGA, mitte sooviga kiusata 
teisi 

• 81 76 619      et vähendada vaenulikkust ja viha kellegi suunas 

• 04 73 732      aitab hoida end tagasi, kui kõik sind testivad 

• 11 96 888      madala enesehinnangu korral, et taastada endas terviklikkus 

• 96 15 646      õpilastele, töötajatele, vanematele ja vabakutselistele, kes puutuvad 
ületöötamisega kokku 

• 29 63 586      laste ja täiskasvanute depressiooni korral 
• 22 26 111      lapsel ja noorukieas ette tuleva depressiooni korral 
• 51 56 886      et suurendada motivatsiooni, kus seda on vähe või puudub 

• 15 28 051      olukorras, kus vanemad “suruvad” oma last mingis olukorras parem olema või 
käituma mingil viisil… lapsele, et seda olukorda kergemini üle elada  

• 08 08 316     moraali kaotuse korral või demoraliseerimise korral 
• 131 294 784 585   sotsiaalselt kõrvalejäänutele, et tunda inimkonna armastust ja toetust 

• 58 963 8114    et leevendada valutavat südant  
• 443 792 854 61523  suitsiidsete mõtete, impulsside või idee korral 
• 25 39 561 615  lootus igatpidi paremale elule ja tervitada uut  

 Psühiaatriline tasakaalutus, mis vajab tervendamist 

• 92 03 179      anoreksia, kõikide põhjustega 
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• 25 39 579      bipolaarsed häired, maania 

• 96 15 581      isiksuse piirhäired 

• 51 56 931      kes lõikavad ennast või vigastavad ennast mistahes viisil 
• 64 07 991      küünte närimine, juustest kiskumine ja teised ärevushäirega seotud käitumised 

• 25 36 933      üldine ärevushäire (GAD) 
• 97 96 533      nartsissistlik isikuhäire 

• 22 33 516      neurotransmitteri tasakaalustamatus (for neurotransmitter imbalance) 

• 06 06 119      vastandlik trotslik käitumine – for oppositional defiant disorder (ODD) 
• 25 37 536      valusad mälestused minevikust, nii teadlikud kui alateadlikud (PTSD) 

• 22 26 111      laste ja noorukite depressioon 

• 86 42 789      märkimisväärsete käitumishäiretega lastele, aktiivsus-ja tähelepanuhäired (NB! 
Loe all olevad hoiatused) 

• 16 612 485 97895 harvaesineva ADD/ADHD korral, mis ei allu ravile (palun lugege kindlasti 
allpool olevat kasutusjuhendit ja kasutage koodi 86 42 789 ENNE, kui kasutate seda koodi) 

• 13 31 413      skisofreenia 

• 668 725 8114 98725 688986 621   akuutse antipsühootilise akiteesia korral ja teiste 
extrapüramiidsete sümptomite korral 

   
Eneseabi 
• 99 69 158      mahajäetuse või hüljatuse tunde korral 
• 28 34 515      erksuse jaoks, kui on vaja olla hilja tööl 
• 66 82 121      viha korral 
• 55 65 569      kui on viha ohjeldamisega raskusi, või nendele, kes on nende läheduses (seda 

võib anda kellegile, kes karjub igaühe peale) 
• 92 03 179     anoreksia, kõik põhjused 

• 456 923 8484 79256    aitab halbadest harjumustest loobuda 

• 53 14 80853  reetmine ja reetmisest tulenevad haavad 

• 55 16 987      vaimne kaitse kiusamise korral 
• 45 892 456 7478 69925   kustutab negatiivsed emotsioonid 

• 45 32 246      kindlustunde jaoks 

• 99 61 378      lohutuseks ja hinge rahustuseks, mida vaid Jumalik Ema võib anda (Divine 
Mother) 

• 11 21 222      annab julgust 

• 45 826 9994 5789   et parandada loovat voogu ja inspiratsiooni 
• 33 72 413      düsleksia ja teised õppimishäired 

• 16 23 948      et tõusta kõrgemale kaosest, segadusest, häirimisest ja hilinemisest 

• 83 48 806      vastupidavuse jaoks, püsivuse jaoks, et joosta võistlusel ja võita 

• 16 16 714      et kohaneda uuega, omaks võtta ja tervitada seda! 

• 31 76 981      et kergendada grupi sotsiaaldünaamikate tõlgendamist ja nendes orienteerumist 

• 42 58 725      hirm 

• 45 88 623      fookus 

• 22 26 980      fookuse ja vaimse selguse jaoks 

• 33 45 10101  andestamine 

• 21 46 015      psühholoogiline ‘kivistumise’ vastus traumale, kui sellest on saanud harjumus 

• 51 86 923      maandamine 

• 10 22 58 725 49633  süütunne ja/või häbi 
• 65 62 792      harmoonia, andestamine ja lahendus peale teistega konflikti 
• 25 67 993      et oleks lõbus! ja positiivsem väljavaade 
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• 96 55 178      et lootus voolaks sinust teisteni grupis, ükskõik kui palju – sinu energia ei vaibu, 
sest Taevas toetab sinu püüdlusi ning annab lootust läbi sinu teistele ja sinu lootus kasvab 
veelgi 

• 24 824 9625  motivatsiooni suurendamiseks 

• 51 56 886       motivatsiooni suurendamiseks kus seda on vähe või ei ole üldse 

• 89 76 548       otsustamatuse korral 
• 23 65 189       et astuda samme edasi, kuigi ühiskonnas on levinud kahtlus sellisele 

tegutsemisele, et vabaneda enesekahtluse haardest 

• 80 80 561       et nende kahtlused, kes ootavad ja viivitavad, muuta enesekindluseks. Seda koos 
terve ja tasakaalus, egovaba, sooviga 

• 56 11 213       et kustutada mälestused, mis ei ole sinu jaoks õiged, mis tirivad sind alla 

• 21 346 922    armukadeduse korral 
• 99 61 546      aitab töö kaotuse korral ja tööle naasmise juures (et terveneda) 

• 11 96 888      madala enesehinnangu korral, et taastada tervislik pilt endast 

• 64 07 991      küünte närimine, juustest kiskumine ja teised obsessiiv-kompulsiivsed 
ärevuskäitumised 

• 57 11 936      õudusunenäod 

• 96 15 646      õpilastele, töötajatele, vanematele, ettevõtjatele, et vastu pidada ületööd tehes 

• 72 84 555      paanikahood 

• 29 37 651      kroonilise organiseerimatuse ja edasilükkamise korral 
• 42 84 899      et parandada oskust olla kannatlik 

• 96 41 327      kannatlikkuse jaoks raskustes 

• 76 33 121      problemaatilised mõtted 

• 18 62 398      et olla professionaalsem käitumises ja väljavaadetes 

• 19 66 551      avaliku esinemise ärevus 

• 12 215 987 6412   vabastab liigse energia 

• 56 11 926      et aidata vanemaid, kelle lapsed on noorukieas, tulla toime nende tujudega 

• 22 21 568      et muuta pahameelt ja viia see rahu vibratsioonile 

• 1323 498 725 et muuta halba suhtumist (muuta negatiivne armastuseks) 

• 84 72 167      et suurendada enesearmastust ja enesehinnangut kuni optimaalse terve 
tasemeni 

• 51 34 581      et särada heledalt, vaatamata sellele, mis elus toimub 

• 04 73 732      aitab jääda rahulikuks, kui teised sind testivad 

• 13 13 514      et vähendada stressi / lõõgastuda 

• 05 50 561      et stressi maha rahustada 

• 24 27 483      restart (see on nagu vajutaks ‘restart’ nuppu — annab sulle värske alguse, kui 
seda kasutad. Seda võid kasutada mitu korda päeva jooksul, et päevaga edasi saada) 

• 25 39 561 615  lootus paremale elule igal alal ja et tervitada uut! 

• 03 05 791      et kõik mis juhtub, juhtub parimal eesmärgil ja usaldada, et see juhtub ainult 
sellel eesmärgil 

• 33 96 815      heaolu, õitsengu jaoks 

• 21 21 817       sooviga kohtuda uute väljakutsetega ja huviga täielikult nautida, mida Elu 
Kogemusel on pakkuda 

• 35 42 888      tahtejõud 

• 73 75 766      et oma haavatud sisemisele lapsele and õnnistus suhtlemiseks, et ta annaks sulle 
oma vajadustest teada ja et tervenemine saaks alata 

• 96 13 756     et aidata transseksuaale, transvestiite ja neid, kellel on raskusi enda soo 
identiteediga, kõikides etappides 

• 44 70 831     et suurendada avastamise vaimu, seiklusi ja põnevust (zest for life) 
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• 22 33 586     sotsiaalselt kõrvalejäänutele, et tunda Armastust ja Kõiksuse toetust 

• 51 56 321     kui oled ülekoormatud ja tunned, et kõik tuleb sulle ühel ajal kõikidest 
suundadest  

• 32 485 7852  et ära hoida või vabastada end emotsionaalsetest seostest seoses teiste 
väljendamistega 

• 16 36 893     et muuta vastupidiseks vastuvõtlikkus vägivallale, mis tuleb meediast, 
televisioonist, filmidest 

   
Vaimsed töövahendid 

• 44 44 444    olla ärkvel ja avatud inglitele 

• 89 65 215    et aktsepteerida Mis On – sinu panus olukorras, et näha seda selgelt ja juhatus 
liikuda sellest olukorrast välja 

• 996 187        et vähendada klišee energiat, et vähendada naiselt naisele hävitava iseloomu 
mõju, nii sotsiaalses kui töökeskkonnas 

• 56 117 571    nendele, kes teisi kiusavad, et täita end ARMASTUSEGA, mitte sooviga kiusata 
teisi 

• 1323 498 725  et muuta halba suhtumist (muuta negatiivne armastuseks) 

• 56 78 321     et lihtsalt identifitseerida teise energeetiline allkiri  
• 65 62 792     harmoonia, andestamine ja lahendus peale teistega konflikti 
• 08 22 517     et kogeda õnnelikkust igavesti – sina isiklikut, ja paaride poolt, kui see on mõlema 

soov, kes on paaris 

• 21 21 653     et TEADA südame soove, vaba konfliktsetest mõtetest ja energiast 

• 45 826 9994 5789   et suurendada loovat voogu ja inspiratsiooni 
• 45 892 456 7478 69925   puhastab negatiivsed emotsioonid 

• 12 215 987 6412   vabastab liigse energia 

• 22 21 568    et muuta pahameelt ja viia see rahu vibratsioonile 

• 25 19 876    kes on end kaotanud ja sotsiaalses isolatsioonis, et leida tee ja eesmärk 

• 84 72 167    et suurendada enesearmastust ja enesehinnangut kuni optimaalse terve tasemeni 
• 58 963 8114  et leevendada valutavat südant  
• 56 11 213    et kustutada mälestused, mis ei ole sulle vajalikud, mis tõmbavad sind alla 

• 24 824 9625   motivatsiooni suurendamiseks 

• 23 65 189     et astuda samme edasi, kuigi ühiskonnas on levinud kahtlus sellisele 
tegutsemisele, et vabaneda enesekahtluse haardest 

• 51 34 581    et särada heledalt, vaatamata sellele, mis elus toimub 

• 99 25 881    et inimesed oleksid nii täis armastust ja austust sinu vastu, et välja ei tule midagi 
peale armastuse ja austuse sinu vastu; ja et sa oleksid nii täis armastust ja austust nende vastu, 
et sinust ei saa midagi välja tulla peale armastuse ja austuse nende vastu (see on kaitseks teiste 
inimeste projektsioonide ja väärtõlgendust eest) 

• 14 72 896    et parandada ühtsustunnet Kõigega Mis On  
• 18 51 350    et kogeda mereääre energiat, kui oled sisemaal   

  
Energia ja uni 
• 24 58 972    et parandada kroonilise väsimuse sümptomeid 

• 51 56 886    et suurendada motivatsiooni, kus seda on vähe või puudub 

• 96 15 646    õpilastele, töötajatele, vanematele, ettevõtjatele, et vastu pidada ületööd tehes 

• 10 42 7896  parem une kvaliteet 

• 11 21 495     unetus, mis on pikaajaline 

• 56 17 112     unetus, mis on situatsiooniline, nt. müra, reisimine, kuumus  
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II B   Ekstreemne psühholoogiline stress 

  
• 53 14 80853  reetmine ja reetmise haavad 

• 45 36 812    lootusetus ja meeleheide 

• 443 792 854 61523 suitsiidsete mõtete, impulsside või idee korral 
• 55 69 872    suitsiidne mõtlemine (ideed) 
• 51 56 938    suitsiidsed plaanid 

• 51 51 517    suitsiidikatse 

• 82 19 576    küber-kiusamise ohvritele 

• 55 16 987    vaimne kaitse kiusajate jaoks 

• 22 26 111    laste ja noorukite depressioon 
 

• 15 28 051    olukorras, kus vanemad “suruvad” oma last mingis olukorras parem olema või 
käituma mingil viisil… lapsele, et seda olukorda kergemini üle elada 

• 81 87 591    kes näevad pealt suitsiidi või avastavad surnukeha 

• 88 22 531    nendele, kes on vihkamise sihtmärgid, sest on “erinevad” – et saada tugevust ja 
soovi vastu pidada 

• 51 56 931    kes lõikavad ennast või vigastavad ennast mistahes viisil 
• 22 33 586    sotsiaalselt kõrvalejäänutele, et tunda Armastust ja Kõiksuse toetust 

• 51 56 321    neile, kes tunnevad end ülekoormatuna ja tunnevad, et kõik tuleb sulle ühel ajal 
kõikidest suundadest  
 

Viimased kuus koodi on uued, Kõiksuse Emalt (Divine Mother). Neid koode võib anda neile, kes 
kannatavad – kasuta oma keha kui surrogaati koodidele või kirjuta koodid pildile. Neid koode võivad 
kasutada ka ise need, kes kannatavad, et vähendada vaeva. 
Kõiksuse Ema IMETLEB kõiki oma lapsi ja soovib igaühele teada anda, kui PALJU ta hoolib. 

  

III       Pea ja kael 
 
Igemed ja hambad 

• 33 89 847      optimaalne hingamisteede toimimine 

• 45 64 686     et joondada ja tugevdada hambaid 

• 42 12 993      igemepõletik 

• 42 66 953     veritsevad igemed 

• 35 41 553      hambavalu 

 
Kõrvad, nina, kurk 

• 13 14 335       allergiad,  üldiselt 

• 88 21 233      herpesviiruse kahjustuse korral 
• 22 55 732      põsekoopa põletik (sinuses) 
• 56 23 899      keskkõrva põletiku korral 
• 44 88 772      kurguvalu korral (farüngiit) 
• 52 18 913       neelupõletik (pharyngitris) tilkuvast ninast koos kroonilise ninaõõne vaevusega 

• 80 13 494      tonsilliidi korral 
• 51 86 256      parotiidse näärmekasvaja korral 
• 52 53 112       häälepaelte paralüüs ja sõlmed 

Kael 
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• 12 66 523      torticollis 

• 59 89 123      rindkereava sündroom (thoracic outlet syndrome) 
Kuulmine 

• 46 19 551     presbüakuusia (kuulmise vähenemine vananeva eaga) 
• 88 33 421    kuulmisraskused ja kurtus 

• 34 56 879    tinnitus (müra või kohin kõrvus) 
 
 

 IV       Silmad ja nägemine 

  
• 77 78 177   katarakt ehk läätsekae 

• 77 78 176   glaukoomi korral ehk kõrge rõhk silmas  
• 51 60 641   maakuli degeneratsioon ehk kollatäht 

• 04 96 512   koloboom 

• 42 37 346   silma ärritus, eriti mis on seotud peavaluga 

• 44 37 224   konjuktiviit 

• 45 82 531   ‘punane silm’– konjuktiviit, kui see on haruldane ja korduv 

• 13 78 887   odraiva 

• 33 69 878   silmavigastuse korral 
• 00 77 106   silmade väsimuse korral 

Nägemine 

• 24 17 158   kaugnägelikkus (hyperopia)  
• 76 14 182   lühinägelikkus (myopia)  
• 99 65 491   halb nägemine ja pime olemine, kõik põhjused 

• 29 37 853   nägemise parandamiseks 

• 31 36 407   monokluaarne nägemine ehk “laisk silm” (amblüoopia) 

 

V       Sisesekretsioonisüsteem ja ainevahetus 

  
• 25 22 36 581  adrenaliini puudus pikaajaliselt 

• 67 13 134    et parandada adrenaliini funktsiooni 
• 31 25 065    et vähendada Cushing’i sündroomi ja lisamõjusid kroonilise kortikosteroidide 

kasutamisest 

• 44 34 131    diabeedi korral ja et tasakaalustada insuliini taset 

• 44 34 135    diabeetilise haavandi / jalgade infektsiooni korral 
• 15 31 916    eel-diabeet, kellel on väga kõrge risk diabeediks ning samuti neile, kel on olnud 

diabeet raseduse ajal 
• 31 22 778    kaalu vähendamiseks 

• 25 65 993    morbiidne rasvumine ja kõik sellega seonduv 

• 97 48 784    et parandada ajuripatsi toimimist 

• 93 19 162    et koordineerida ja tugevdada hüpotalamus-ajuripatsi telge  
• 15 24 191     et reguleerida kasvuhormoonide tootmist ajuripatsis 

• 52 81 197     Graves-i tõbi 
• 42 66 981     Hashimoto türeoidiit  
• 33 56 763     papillaar kilpnäärme vähk 

• 86 86 694     kilpnäärme töö reguleerimiseks 

• 25 11 216     kilpnäärme sõlmed, mis on biopsiaga kontrollitud, mis ei ole pahaloomulised 

• 16 11 219     vähene kilpnäärme suurenemine 
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• 56 16 921     madala testosterooni korral 
• 81 63 957     hormonaalne tasakaalutus 

• 11 23 526     podagra 

• 55 65 971     inimkeha optimaalse pH jaoks 

  

  
VI         Süda ja vereringe 

 

Vererõhk 

• 11 84 744       vererõhu reguleerimiseks, kasutamiseks nii madala kui kõrge vererõhu korral 
• 88 63 292      kõrge vererõhk (hypertension) 

Süda 

• 98 88 119      südamelihase ehk müokardi infarkt, esimese ravina, teel haiglasse  
• 33 59 674      hüpertroofiline kardiomüopaatia 

• 13 48 782      südame rütmihäirete ja rütmihäirete korral stabiilse hemodünaamikaga (kui ei ole 
eluohtlik) 

• 78 94 825     südame-veresoonkonna funktsiooni parandamiseks 

Südame kirurgia 

• 51 05 623       rinnaku haava infektsioon 

  
Vereringe  
• 11 11 171       aneemia ja tervem veri 
• 64 825 7493  kõhuaordi aneurüsmi puhul, mis on kliiniliselt stabiilne ja ei ole rebenenud 

• 99 62 157       kui on raske veenist verd võtta (for difficult iv and blood draw veins) 

• 22 71 536       hüperlipideemia 

• 08 12 706       lipödeem (rasvkoe ebaloomulik jaotumine alakehas koos lümfi talitushäirega) 

• 55 65 192       jalgade turse (pitting edema) 
• 40 20 168       veenilaiendite korral, kerge 

• 96 52 881       veenilaiendite korral, mõõdukas kuni raske 

 

VII    Veri  
  
• 11 11 171      aneemia korral ja tervema vere jaoks 

• 40 69 997      lümfoom 

• 51 61 987      hulgimüeloom 

• 91 89 319      leukeemia üldiselt 

• 82 16 148      müelodüsplastilise 5q deletsioonisündroomi korral 
• 45 16 192      pahaloomuline aneemia 

• 99 62 157      kui on raskusi intravenoossete ja vere võtmise veenidega 

•  69 78 551324 69    et suurendada valgevereliblede arvu neutropeenia korral  
•  19 16 557    idiopaatiline trombotsütopeenilise purpura (ITP)     

 

VIII  Kopsud ja hingamine (kopsuhaigused) 

  
• 84 72 723      sõltuvus (tubakas) 
• 99 61 553      et terveneda suitsetamisega seotud sõltuvusest – tubakaga ja mitte-tubakaga 

seotud 
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• 13 31 213      õhust põhjustatud allergiad 

• 31 27 459      mäehaigus (altitude sickness) 
• 21 22 413      astma 

• 53 12 798      bronhiit 

• 15 51 600      enneaegsete vastsündinute bronhopulmonaarne düsplaasia (BPD) 

• 43 54 565      kassi allergia 

• 27 38 963      krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK, COPD) 

• 11 72 844      et leevendada köha 

• 81 79 623      et leevendada köha, mis on tekkinud ravimite kõrvalmõjust 

• 52 48 194      tsüstiline fibroos 

• 88 81 643      kopsupõletiku korral 
• 72 64 892      gripi korral 
• 20 53 961      interstitsiaalsed kopsuhaigused 

• 33 89 847      hingamisteede funktsiooni optimeerimiseks  (ülemised hingamisteed–nina, neel, 
hingetoru, bronhid) 

• 87 65 423      respiratoorne distress 

• 25 56 551      et vähendada obstruktiivse uneapnoe mõjusid 

• 56 19 826      tümoomi korral (tüümusnäärme kasvaja) 
• 57 49 285      kopsude töö parandamiseks (bronhioolid ja kopsuparenhüüm) 

• 25 19 632      ülemiste hingamisteede infektsiooni korral 
• 16 55 057      mittetervenevatele haavadele ja/või empüeemi korral 

 

 IX     Seedesüsteem 

  
• 83 33 889     iiveldus 

• 83 41 783     merehaigus 

• 86 21 510     operatsioonijärgne iiveldus ja oksendamine (PONV) 
• 92 03 179     anoreksia, kõik põhjused 

• 87 47 988    hepatiit, viiruslikel ja teistel põhjustel 
• 22 35 966    C hepatiit 

• 56 59 327     hiatushernia 

• 26 11 351      rasvunud magu 

• 81 52 931     rasvunud magu, mis on tekitamas tsirroosi – mõõdukas olukord 

• 22 35 297    maksatsirroos 

• 25 36 591     söögitoru veenilaiendid, astsiit ja teised edasiarenenud tsirroosi tunnused 

• 72 48 496     maksavähi korral, mis on peamiselt hepatotsellulaarne kartsinoom 

• 45 39 373     pankreatiit ja sellest tulenevale 

• 64 47 196     kõhunäärmevähk 

• 46 99 156     kolangiokartsinoom 

• 13 45 899     kõhuvalu korral 
• 45 45 899     kõhulahtisus 

• 87 45 675     väga tugev kõhulahtisus 

• 45 55 899     kõhukinnisus 

• 25 35 896     kõhukinnisus, mis on krooniline ja kauakestev 

• 25 39 963     käärsoolevähi korral 
• 25 36 983     pärasoolevähi korral 
• 42 53 899     ärritunud soolestiku tasakaalustamiseks 
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• 33 37 899     et eemaldada parasiidid, ussid, samuti eeterlikud võõrkehad/parasiidid 

• 35 87 225     isu puuduse korral 
• 31 22 778     kaalu kaotamiseks 

• 25 65 993     morbiidse rasvumise ja kõige sellega kaasneva jaoks 

• 12 36 115     rasvumise korral lastel 
• 78 83 434     hemorroidide korral 
• 38 37 684     puhituse korral 
• 86 66 431     kõhupuhituse korral 
• 25 59 963     soolestiku enteraalne fistula põie, vagiina, rektumi, teise soole ja naha vahel 
• 27 55 362     mao refluks 

• 38 97 143     celiac sprue, kui on kauakestev 

• 46 11 615     celiac sprue, kui on uus 

• 77 74 321     seedimise hea tervise 

• 42 53 161     luksumine 

• 20 05 396     Crohn’i tõve korral 
• 48 69 117     haavandiline koliit 

• 56 59 853    inimestele, kes kannatavad pikka aega peale kõhuõõneoperatsiooni protseduuri 
valu või iivelduse käes  ja pärast kirurgiliste sisselõigete paranemist  

• 25 19 831     inimestele, kellel on stoom, et anda jõudu ja positiivset väljavaadet 

• 14 82 825     et leevendada kõhukrampe 

• 56 72 517     sapipõie funktsiooni parandamiseks 

• 56 78 917     sapipõie rünnak (cholecystitis) ja sapipõie haigus (cholelithiasis) 

• 52 82 698     et kaalus juurde võtta 

• 15 73 991     divertikuloos 

• 59 892 345 78122    haavandiline koliit (Clostridium Difficile Colitis) 
• 40 22 135     täiendav abi pimesoolepõletiku korral, mida ravitakse standardse arstiabiga 

• 15 35 796     peptilise haavandi korral 
• 16 18 215     lihtsa songa korral, mida saab kergesti vähendada 

  
X    Neerud 

  
• 68 43 833   neerukivide korral 
• 63 34 831   püeliidi, neeruvaagnapõletiku korral 
• 76 42 688   neerufunktsiooni tugevdamiseks 

• 87 33 478   põiepõletiku korral 
• 25 26 332   interstsitsiaalse tsüstiidi korral 
• 20 02 936   kes saavad neeruasendusravi, nii hemodialüüsi kui peritoneaaldialüüsi, et oleks 

sellisest ravist vähem tagasilööke ja kõrvaltoimeid ja üleüldise sujuvama kogemuse jaoks. See 
sisaldab juurdepääsu loomist (kateedri paigaldamine), selle avatuna hoidmist, vedeliku 
talumist ja elektrolüüsi sessioone. 

• 25 19 831     inimesed, kellel on stoom, tugevuseks ja positiivseks väljavaateks 

• 25 37 353     eesnäärme healoomulise hüpertroofia korral 
• 93 65 897     polütsüstiliste neeruhaiguste korral 
• 84 93 456     kroonilise neeruhaiguse korral 
• 35 47 375     kuseteede infektsiooni (UTI) korral 
• 27 42 363     ägeda glomerulonefriidi korral 
• 14 484 578 96231  lõppstaadiumis neeruhaiguse (End Stage Renal Disease ESRD) korral 
• 55 63 156     põievähi korral 
• 78 22 938     neeruvähi korral 



12 
 

 
                  www.kaialiisa.com 

 

XI        Naise reproduktiivorganid ja sünnitus 

  
• 11 12 121      sünnitus 

• 56 11 518      viljatuse korral (kui see ei ole ELU LEPINGUS) 
• 11 32 899      menstruatsiooniga kaasnevad sümptomid, puhitus, eelmenstruatsiooni sündroom 

(PMS), valu 

• 22 16 911     menstruatsiooniga kaasneva nõrkuse korral (menstrual weakness) 

• 31 31 798     menopausieelse, menopausijärgse ja menopausiga kaasnevate murede korral 
• 56 11 235     endometrioos (raske) 
• 83 83 456     kõikide munasarja tsüstide korral – lihtsad, dermoidsed, keerulised 

• 88 21 233     herpesviirus 

• 38 31 418     soolatüügaste eemaldamiseks 

• 56 22 161     polutsüstiline munasarja haigus, üldiselt  
• 25 38 576     munasarjavähk 

• 56 93 787     metaastiline munasarjavähk 

• 79 37 854     rinnavähk 

• 23 42 197     pärmiinfektsiooni korral 
• 29 35 531     emakavähk- endomeetrium 

• 92 96 144     emakakaelavähk 

• 42 21 14444  et parandada imetamist (ainult kui imetate) 

• 55 16 112     et aidata enneaegsetel lastel kosuda, kui see on Elu Plaanis kõrgemaks hüvanguks 

• 15 51 600     enneaegse vastsündinu bronhopulmonaalse düsplaasia (BPD) korral 
• 23 46 721     raseduse katkemise, loote kaotamise korral – see kood on nii isale kui ka emale 

ning kõigile, kes on paarile lähedased ja kurvastavad. Seda koodi võib kasutada ka varasemate 
olukordade parandamiseks. 

• 55 81 766     emaka prolaps või emaka atoonia sünnitusel 
• 01 22 427     tsüstocele ja rectocele, vähese kuni mõõduka raskusastmega 

 

  XII       Mehe reproduktiivorganid 

 

• 88 21 233     herpesviirus 

• 38 31 418     soolatüügaste eemaldamiseks 

• 25 37 353     eesnäärme healoomulise hüpertroofia korral 
• 42 56 102     eesnäärme vähi korral 
• 56 16 921     madal testosteroon 

• 56 92 556     peitunud peenis 

• 56 11 291     seminoom 

• 16 18 215     lihtsale songale, mida saab kergelt vähendada 

 

  XIII       Luud ja liigesed 

  

• 34 41 323      artriidi ja artroosi korral 

• 26 51 329      artriidi korral – degeneratiivne liigesehaigus (DJD) 
• 53 23 411      hobuste sarkoidid (pole kindel, kas see kehtib ka inimese sarkoidi kohta) 

• 83 73 879      reumaatiliste vaevuste korral 
• 43 14 223      üldise põletiku korral 
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• 35 31 223      mädane põletikukoht 

• 44 34 135      diabeetiline haavand / infektsioon jalgadel 
• 33 45 634      mistahes rakukahjustuste korral 
• 78 43 149      nikastuse korral 
• 33 14 871      psoriaasi korral 
• 20 06 391      psoriaatilise artriidi korral 
• 81 74 311      ekseemi korral üldjuhul 
• 29 58 321      kaasasündinud puusa düsplaasia korral 
• 86 47 890     luud, mis paranevad halvasti 
• 95 66 331     Wegeneri granulomatoosi korral 
• 88 45 363     valulike lihaste korral, eriti pärast treeningut 

• 57 43 868     selgroo joondamiseks ja sirgendamiseks. 
• 72 82 145     selgroo lisalülide olemasolust põhjustatud seisundite korral 
• 53 84 992     rebenenud eesmise ristluu ligamendi (ACL) korral 
• 74 99 845     põlve rebenenud meniski korral 
• 72 52 594     haardetugevuse taastamiseks (käte haardevõime kaotus) 
• 13 81 478     jäikade lihaste lõdvestamiseks 

• 13 87 494     jalgade krampide leevendamiseks 

• 24 58 972     kroonilise väsimuse sümptomite parandamiseks 

• 52 89 134     luupuse korral 
• 52 81 197     Graves’i tõve korral 
• 45 96 151     hulgiskleroosi korral 
• 29 89 596 125     muljumise närvivalu korral (üldine) 
• 25 69 12 58713     ulnaarnärvi valu korral 
• 59 72 81 5534921     vagusnärvi valu korral 
• 55 35 796     karpaalkanali sündroomi korral 

  
XIV        Infektsioon- ehk nakkushaigused 

  
 Üldised 

• 33 45 634     mis tahes rakukahjustuste korral 
• 43 14 223     üldise põletiku korral 
• 35 31 223     mädase põletikukoha korral 
• 38 89 332    palaviku alandamiseks 

• 20 02 351     laste palaviku korral 
• 17 84 292     palaviku alandamiseks täiskasvanutel 

 
Bakteriaalsed 

• 03 16 246  ägeda tselluliidi korral (otsides samal ajal meditsiinilist abi) 
• 11 89 876    bakteriaalse infektsiooni korral 
• 59 892 345 78122     Clostridium Difficile koliidi korral 
• 44 34 135    diabeetilise nakkuse/haavandi korral jalgadel 
• 16 99 156    leptospiroos 

• 25 37 661    MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) 
• 57 49 525    antimikroobilise toime jaoks 

• 45 82 531    raske ja korduva “roosa silma” — konjuktiviidi korral 
• 86 21 516    Q-palavik 

• 89 56 997   et kiirendada neelupõletikust taastumist samaaegse antibiootikumiraviga 
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Seened 

• 51 26 501   müektoomia (sealhulgas actinomycetes ja Eumycetoma) 
 
Viiruslik 

• 16 85 973    Dengue palavik 

• 23 31 878    tuulerõuged 

• 86 42 789    tüüpiliste lapseea seisundite ja haiguste korral (vaata allpool – oluline info ehk 
disclaimer) 

• 21 79 865    külmetusnähtude leevendamiseks, et saaksite puhata 

• 88 21 233    herpesviirus 

• 00 10 0010   HIV (human immunodeficiency virus) inimese immunpuudulikkuse viirus 

• 64 32 179    mononukleoos (ja Epstein-Barr-i viirus) 
• 55 76 392    leetrite puhangu ja muude viiruste leevendamiseks, mis “ringlevad” alates 29. 

jaanuar 2014 ja kõik pärast seda esinevad puhangud 

• 38 31 418    soolatüügaste eemaldamiseks 

• 55 65 792    inimeste ja loomade marutaudi korral, kui puudub meditsiiniline või veterinaarabi 
 
Ainuraksed (Protozoal) / parasiidid 

• 21 798 21 69542   Giardia nakkuse korral (giardiasis) 

  
Eluohtlikud 

• 25 79 512    sepsis 

• 99 61 542    septiline šokk / ARDS 

 

XV         Vähid ja kasvajad 

  
• 14 44 338     kõik vähktõved, üldiselt 

• 33 45 634     kõikvõimalikud rakukahjustused 

• 12 56 903     DNA tervendamine 

• 19 55 601     et tervendada vähki, kõikvõimalikes vormides 

• 55 63 156     põievähi korral 
• 79 37 854     rinnavähk 

• 16 53 111     ajukasvajad üldiselt (peamised kasvajad, mitte metastaatiline levik teiselt kasvajalt 
ajusse) 

• 92 96 144     emakakaelavähi korral 
• 46 99 156     sapijuha vähk (cholangiocarcinoma) 
• 81 01 952     seedetrakti strooma kasvaja (GIST) 
• 25 39 963     jämesoolevähi korral 
• 25 36 983     pärasoolevähi korral 
• 22 96 853     Hodgkin’i tõbi 
• 78 22 938     neeruvähi korral 
• 91 89 319     leukeemia üldiselt  
• 82 16 148     müelodüsplastilise 5q deletsioonisündroomi korral 
• 40 69 997     lümfoom 

• 11 47 382     Merkeli-rakuline kartsinoom 

• 25 38 576     munasarjavähi korral 
• 56 93 787     metastaatilise munasarjavähi korral 
• 64 47 196     kõhunäärmevähi korral 
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• 51 86 256     parotiidse näärme kasvaja 

• 29 35 531     emakavähk – endomeetrium 

• 25 67 983     sarkoomi korral 
• 25 36 573     naha lamerakkvähi korral 
• 91 87 225     lamerakkvähi korral, kui see on invasiivne 

• 56 19 826     tümoom (harknäärme kasvaja) 

  
XVI     Vähi kõrvalmõjud 

  
• 96 97 521     vähiga seotud valu ja kannatuse leevendamiseks ja abiks 

• 77 53 696     hingamisraskuste korral, kui vähk on kaugele arenenud – et aidata vähendada 
õhupuuduse tunnet ja sellest tulevate hädade korral  

• 31 25 065     et vähendada Cushing-i sündroomi ja kortikosteroidide kroonilisest kasutamisest 
tulenevaid kõrvalmõjusid 

• 89 78 211     lümfodeemi (lümfitursete) korral 
• 51 66 813     radiatsiooni proktiit 

• 15 62 556     väärikuseks ja lohutuseks kui on progresseeruv surmaga lõppev haigus 

• 96 93 587     suutmatus aktsepteerida surma 

• 88 75 369     et lõpetada Üleminek õnnistuse ja kergusega 

• 12 46 861     siiajäänud inimeste lein 

• 25 19 831     inimestele, kelle on stoomid, et anda tugevust ja positiivset vaadet 

• 11 31 561      neile, kes eitavad tõsist, eluohtlikku meditsiinilist olukorda, et abi leida 

• 92 03 179     anoreksia, kõik põhjused 

 

XVII          Traumad, õnnetuses saadud nii nähtavad kui mittenähtavad vigastused 

  
• 44 56 789     lahtiste haavade tervendamiseks (kirjuta kood haava kohale õhku) 

• 33 78 133     raskete kõhuvigastuste tervendamiseks, kui operatsioon ei ole kättesaadav 

• 44 57 678     lahtiste luumurdude korral, kui operatsioon ei ole koheselt kättesaadav 

• 78 43 149     nihestuse korral 
• 15 01 777     hemostaas hemorragia korral (samal ajal otsides ka meditsiinilist abi) 

• 55 56 888     hemodünaamilise šoki korral, nii kompenseeritud, kui dekompenseeritud, samal 
ajal otsides arstiabi  (šokk võib olla hemorraagiline, septiline, kardiogeenne, neurogeenne, 
anafülaktiline, hüpovoleemiline…)  

• 19 19 311     põletused, samuti päikesepõletus 

• 18 19 811     kuumarabanduse esmaseks abiks, koos teiste abimeetmetega 

• 33 14 993    päikesepiste korral 
• 38 16 751     et toetada kuumuse taluvust, kui on piisavalt puhkust, varju, piisav hüdratsioon 

(vesi), vähem häda kuumast ilmast   
• 56 51 215     et kergendada kirurgilisi hädaolukordi ja et kogu paranemine kiireneb ja et kogeda 

parimat positiivset haiglaravi 
• 72 10 361     sujuva ja stabiilse anesteesia jaoks, operatsiooni ajal 
• 25 36 897     valu operatsioonikohas pärast seda kui kõik on paranenud 

• 31 27 459     mäehaigus (altitude sickness) 
• 15 36 896     vähendada kõrgustega / kõrgushaigusega seotud kehale avalduvat mõju 

• 25 33 577     kui põrutate ennast ja see teeb haiget – kerge tõmptrauma (mild blunt trauma) 
• 20 51 981     neile, kel on õnnetustele kalduvus 

• 13 81 478     et lõdvestada jäikasid lihaseid 
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• 13 87 494     et leevendada jalakrampe 

• 89 912 573   piitstraumast (whiplash) põhjustatud ebamugavustunde korral, juhul kui on 
kontrollitud, et ebastabiilne kõõlusvigastus ja kaela ebastabiilne luumurd puudub ja see on 
kontrollitud kvaliteetse CT ehk kompuutertomograafiaga skaneerimisel, MRI, painutus- ja 
sirutuspiltidel ja/või röntgenpiltidel litsentseeritud ortopeedi – traumade eksperdi poolt 

• 81 21 596    et parandada lihaste paindlikkust ja tugevust 

• 69 25 987    et suurendada liigeste liikumisulatust (to increase range of motion, ROM) 

• 21 59 687    et parandada proprioseptsiooni ja stabiliseerida kõndimist 

• 21 79 721    et vähendada fantoomvalu, seoses jäseme kaotusega 

• 21 89 233    proteesivalude leevendamiseks 

• 29 69 589    et parandada proteesiga jäseme liikuvust ja sellega toimetamist kergemaks 

• 61 62 9821   hüpotermia (alajahtumise) korral 

 

XVIII        Nahaga seotud 
 

• 87 68 433    sügelemise leevenduseks 

• 22 33 311     putukahammustused 

• 91 61 5982   Lyme-i tõbi 
• 72 84 986    tätoveeringutest paranemisel  
• 43 54 565    kassiallergia 

• 81 50 561    naha tundlikkus, mis tuleneb hõõrdumisest ja karvade (loomade puhul) või juuste 
kaotusest 

• 11 23 884    juuste kaotus 

• 33 48 452    juuste toitmiseks 

• 55 75 986    hüperpigmentatsioon 

• 12 56 316     hüperpigmentatsiooni ja keloidarmide paremaks väljanägemiseks, samal ajal kui 
nad paranevad koodidega 55 75 986 ja 41 52 896 

• 56 11 165     seborroiline keratoos 

• 41 52 896     keloidide eemaldamine 

• 13 20 999     sünnimärkide eemaldamine kehalt (oluline info – kui sünnimärk on vähiga seotud 
või midagi muud kui lihtsalt sünnimärk, see kood ei tööta. On ülioluline õige arstipoolne 
diagnoos, et sünnimärk ON tavaline sünnimärk, enne kui koodi kasutada. Mitte aega kaotada, 
kui on võimalus, et tegemist on hoopis nahavähi diagnoosiga, eriti kui see on melanoom. 
Kontrollige!) 

• 17 29 061    muuta vastupidiseks näo vananemise protsess  
• 16 56 821    akne, kõik variandid 

• 22 12 379    tsüstiline akne 

• 35 35 976    vitiliigo 

• 16 25 511     roosi korral 
• 03 16 246    akuutne ehk äge tselluliit (koodi kasutamisega samaaegselt otsida ka meditsiinilist 

abi)  
• 86 11 105    pemphigus vulgaris, pemphigus follaceus, paraneoplastiline pemphigus ja 

intraepidermaalne neutrofiilne IgA dermatoos 

• 33 14 871    psoriaas 

• 20 06 391   psoriaatiline artriit 

• 81 74 311    ekseem üldiselt 

• 45 62 156    lööve, mitte-spetsiifiline 

• 16 55 057    mitte-tervenevad haavad ja/või empüema 
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XIX      Vaimse olemuse tervendamine 

Tšakrate tervendamine 

Esimene tšakra (punane ehk juurtšakra) 
• 13 23 251   et optimeerida ja tasakaalustada baas- ehk juurtšakra (punane) energia 

• 10 010 5856   krooniline juurtšakra blokeering / suutmatus end maandada Ema Maaga / Gaia-
ga   

 
Teine tšakra (oranž ehk sakraal) 

• 54 28 131   et optimeerida ja tasakaalustada teise ehk sakraaltšakra (oranž) energia 

  
Kolmas tšakra (kollane ehk päikesepõimik) 

• 80 03 011   et optimeerida ja tasakaalustada kolmanda ehk päikesepõimiku (kollane) energia 

  
Neljas tšakra (roheline ehk südame) 

• 54 56 821  et optimeerida ja tasakaalustada neljanda ehk südametšakra (roheline) energia 

• 88 76 543     et avada enda südametšakra, kui see on suletud – hea kasutada madala 
enesehinnangu, enesearmastuse vähesuse, vähese enda aktsepteerimise korral ja hinge 
tasandi sügavate traumade korral. See ei lahenda karmalist tasakaalutust, kuid toetab oluliselt 
tervendamisprotsessi. Kasuta seda koodi Kõrgema Mina nõusolekuga või koos Sisemise 
Juhatusega. Samuti küsi nõusolekut hinge tasandilt, kui kasutad seda koodi kellegi teise 
tervendamiseks. 

  
Viies tšakra (sinine ehk kurgu) 

• 77 74 089  et optimeerida ja tasakaalustada viienda ehk kurgutšakra (sinine) energia 

• 88 26 789  et avada enda kurgutšakra suhtlemisvõime parandamiseks (kasuta seda iga kord 
ainult koos Kõrgema Mina nõusolekuga ja intuitiivse juhendamisega. Ilma sellise loata võib 
kõrvalmõjuna kaasneda energia segadus (energy jam) ja võib vaja minna näiteks reiki meistrit, 
kes selle vabastaks. See kood on võimas. 

  
Kuues tšakra (indigo ehk kolmas silm) 

• 82 88 133  et optimeerida ja tasakaalustada kuuenda ehk kolmanda silma (indigo) energia 

  
Seitsmes tšakra (valge ehk kroon) 

• 10 01 688  et optimeerida ja tasakaalustada seitsmenda ehk kroontšakra (valge) energia 

  
Kõrgemad tšakrad (hõbe, kuld ehk meistertšakra, Master Chakra) 

• 34 50 824  et optimeerida ja tasakaalustada meistertšakra (kõik tšakrad) energia 

  
Kõik tšakrad korraga 

• 56 51 521   tšakrate puhastamiseks  ja tasakaalustamiseks – ava ja tervenda neid (kogu 
komplekt) 

 

Divine Masculine/Divine Feminine (Yin ja Yang tervendamine) 
• 10 02 322   et parandada energiatasakaalu, suurendada Kõiksuse meesenergiat/Divine 

Masculine (Yang), kui see on liiga madal (kasutamiseks nii naistele kui meestele) 
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• 39 00 006  et parandada energiatasakaalu, suurendada Kõiksuse naisenergiat/Divine Feminine 
(Yin), kui see on liiga madal (kasutamiseks nii naistele kui meestele) 

  
Meridiaanide tervendamine 

• 55 68 7321    et tasakaalustada ja optimeerida maksa meridiaani energiat (puit) 
• 66 78 5931    et tasakaalustada ja optimeerida sapipõie meridiaani energiat (puit)  
• 71 68 2561    et tasakaalustada ja optimeerida südame meridiaani energiat (tuli) 

• 21 34 7980    et tasakaalustada ja optimeerida peensoole meridiaani energiat (tuli) 

• 31 21 8881    et tasakaalustada ja optimeerida perikardi meridiaani energiat (tuli) 

• 45 67 8921    et tasakaalustada ja optimeerida kolmiksoojendi meridiaani energiat (tuli) 

• 51 21 9122    et tasakaalustada ja optimeerida kõhumeridiaani energiat (maa) 

• 61 81 2959    et tasakaalustada ja optimeerida põrna meridiaani energiat (maa) 

• 78 58 2191    et tasakaalustada ja optimeerida kopsumeridiaani energiat (metall) 

• 59 61 7982    et tasakaalustada ja optimeerida jämesoole meridiaani energiat (metall) 

• 81 21 5971    et tasakaalustada ja optimeerida neerude meridiaani energiat (vesi) 

• 21 81 9969    et tasakaalustada ja optimeerida põie meridiaani energiat (vesi) 

  
Kaitse 

• 15 52 296     energeetilise saaste kaitseks, mõttemustrite ja energiate eest, kui tegeled kellegi 
tervendamisega (see on Peaingel Raafaeli kaitse ja see on roheline) 

  
Soovimatu energia ja programeerimise eemaldamiseks 

• 33 37 899  et eemaldada parasiidid, ussid, samuti eeterlikud võõrkehad/parasiidid 

• 113 585 9623 4515  aitab eemalda psühholoogilise programmeerimise 

• 05 40 511   et hoida endast eemal massimeedia psühholoogilisi operatsioone ja kõiki 
valesündmusi (false flag events) 

• 45 892 456 7478 69925   kustutab negatiivsed emotsioonid 

• 23 65 189  et astuda samme edasi, kuigi ühiskonnas on levinud kahtlus sellisele tegutsemisele, 
et vabaneda enesekahtluse haardest 

• 131 415 6266 9014 50145  et eemaldada eeterlikud implantaadid 

• 14 898 7256   et vabastada hirmul-põhinevad (3D) mentaliteedid ehk mõtteviisid 

• 15 28 051    olukorras, kus vanemad “suruvad” oma last mingis olukorras parem olema või 
käituma mingil viisil… lapsele, et seda olukorda kergemini üle elada 

• 43 33 551    et vabaneda tumedatest jõududest ja saavutada vaimne sõltumatus 

• 56 99 651    et laiendada mõrasid looris ja avada see müstiline loor, mis on peale surutud neile, 
keda sügavalt mõjutab Need, Kes Südames Ei Ole Meie Parimaks Hüvanguks (samuti 
massihüsteeria korral) 

• 99 25 881    et inimesed oleksid nii täis armastust ja austust sinu vastu, et välja ei tule midagi 
peale armastuse ja austuse sinu vastu; ja et sa oleksid nii täis armastust ja austust nende vastu, 
et sinust ei saa midagi välja tulla peale armastuse ja austuse nende vastu (see on kaitseks teiste 
inimeste projektsioonide ja väärtõlgendust eest) 

  
Selgeltnägemine ja intuitsioon 

• 88 44 242    kolmanda silma avamiseks, juhul, kui see on praeguses eluplaanis lubatud 

• 52 484 965 1023   et parandada Kõiksuse juhatuse selgust ja vastuvõtmist (Divine guidance) 

• 85 31 901    et kutsuda Kõrgem Mina endaga suhtlema 

• 55 76 781    et parandada vaimset intuitsiooni 

Hinge tervendamiseks 
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• 88 27 465      hinge tervendamiseks. Selle koodiga aktiveerid kvanttervendamise energiaid, et 
kiirendada hinge tervendamise protsessi. Mis muidu võtaks aastaid aega, saab tervendada 
nädalate või kuudega. Sarnaselt teiste hingetasandi koodidega, küsi eelnevalt Kõrgemalt Minalt 
või Sisemiselt juhatuselt, kuidas seda õigesti kasutada. 

• 56 82 966     et kiiresti ära muuta kahju, mis on tekkinud paljude elukogemuste jooksul 
• 96 55 178     et parandada lootusenergia liikumist sinult teistele grupis, ükskõik kui suures, sinu 

energia ei vaibu, sest Taevas toetab sinu pingutusi ja toob lootuse teisteni läbi sinu ja sinu enda 
lootus suureneb veelgi 

• 03 01 556     et tugevdada ühendust Taevaga (Heaven) 
• 08 11 215     kõikide planeetide soodsaks toimimiseks, nagu on lubatud sinu Eluloos, nii et sa ei 

jäta ära midagi, mis on sinu sünnieelses Eluplaanis 

• 11 33 517    et tasakaalustada enda elukogemuse energiaid – et muuta nad sujuvamaks, 
ühtlasemaks, et ei oleks selliseid tõususid ja langusi, nii et enamusel päevadest oleks efekt 
palju meeldivam  

• 03 05 791      et kõik juhtub ainult parimaks ja et oleks usaldus, et kõik juhtub ainult ainult sellel 
eesmärgil  

• 56 11 213      et kustutada mälestused, mis ei ole sulle vajalikud, mis tõmbavad sind alla 

• 16 18 256      et tervendada toksilise häbi, lõpetada tsükkel, mis muidu levib generatsioone 

• 16 15 333      et tervendada kõikehõlmav toksiline häbi 
• 15 18 215      et tervendada kõikehõlmav toksiline süütunne 

• 42 60 512      et jälle enda eluga rajale tagasi saada, kui see on sealt kõrvale kaldunud 

• 49 22 249      et ametlikult jätta enda suurimad painajad seljataha (see võib vajada mõningast 
tegutsemist; tööd enda Vaimuga, et see aitaks lahendada, mis on veel jäänud lahendamata ja 
kindlasti astuda vajalikud sammud, et sellega ühele poole saada) 

• 73 75 766     et anda õnnistus enda haavatud sisemisele lapsele suhtlemiseks, et ta annaks sulle 
oma vajadustest teada ja et tervenemine saaks alata 

• 40 44 010     hinge tervendamiseks sügavamal tasandil 
• 86 15 613     kõigile, kes soovivad muutust, millest nad on alati unistanud (näiteks lapsena 

soovisid jõuludeks või sünnipäevaks klaverit, kuid seda ei juhtunud). Salajane soov, mis on 
teada vaid Jumalale/Loojale ja sulle ja et see läheks täide 

• 06 11 916     reisimiseks. Võimaluste tekkimiseks, kui naudid reisimist, nii tööalaselt kui 
puhkusreisid 

• 823 494 7815 72954  et aktiveerida sinu Tõeline Potentsiaal 
• 56 57 893     et kogeda Tingimusteta Armastust 

  
Maandamine 

• 05 50 561    et rahustada stressi 
• 51 86 923    maandamine 

• 04 73 732    et jääda rahulikuks, kui kõik sind testib 

• 10 010 5856  kroonilise juurtšakra blokeeringu korral/suutmatus end maandada Ema 
Maaga/Gaia-ga   

  
Eelmised elud 

• 32 27 5427   et kergitada eelmiste elude mäletamise loori 
• 18 61 999     et pingutuseta, kergelt lahendada konflikt, mille oleme siia kaasa toonud 

eelmisest elus 

• 56 82 966     et kiiresti ära muuta kahju, mis on sulle tekkinud paljude elukogemuste jooksul 
• 479 626 8554 9723  Akashi kirjete muutmiseks, häälestuseks (kui on lubatud praeguse 

Eluplaaniga) 
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 Suhted 

• 21 42 14314  “sädeme” jaoks, kui see on suhtes kaduma läinud, kuid ainult siis, kui see on 
mõlema Kõrgemaks Hüvanguks, et “taasühendada”. Palun pange tähele, see on väga kõrge 
energia, sellel koodil on kaks lisanumbrit. 

• 56 12 147      et suurendada armastava suhte libiidot, kui ei ole eluõppetundi kirjutatud Elu 
Lepingusse, sel juhul ainult peale selle eluõpetunni läbimist 

• 08 22 517      et elada õnnelikult igavesti – nii isiklikul tasemel kui paaridena, kui see on 
mõlemapoolne soov 

• 01 22 276      et armastus jälle uueks muuta 

• 91 00 418      et suurendada tõenäosust luua romantiline suhe (kui see on Elu Lepingus lubatud) 
• 43 11 902      et leida endale õige sõber ja partner 

• 35 26 195      naisele, kes on pühendunud suhtele, kuid kelle partner otsib suhet väljaspool 
kodu, et kergendada kannatusi ja et elu pöörduks rõõmsaks pühendunud suhteks, mis on 
parim võimalus, sobivus mõlema jaoks (see kood on ka mehele, kes on pühendunud suhtele ja 
kes kannatab sama all, kui partner “vaatab ringi” ja ei kohtle neid õigesti.) 

• 33 45 10101   andestamiseks 

• 34 61 179       et südamete vahel voolav armastus oleks takistamatu ja et see voolaks mõlemas 
suunas, nii nagu Taevas 

• 22 70 002      kui süda on murtud, inglid pakuvad kindlustunnet, et armastus tuleb jälle sinu 
juurde tagasi, võibolla küll uue suhtena, kuid see tuleb sinu hinge 

• 42 60 512     et jälle enda eluga rajale tagasi saada, kui see on sealt kõrvale kaldunud 

  
Vaimne Ärkamine ja Tõusmine 

• 111 4823 79777 420 1111  et avalduks sinu identiteet kõrgematel tasanditel 
• 71 65 884    Maapealsele Meeskonnale, et kogeda paremat ühendust Allikaga 

• 15 00 201   et äratada need, kes on pimedad inimeste, loomade, taimede  kannatustele ja Gaia 
õrnadele ökosüsteemidele 

• 44 44 444    et ärgata, olla avatud kõigele, mis on ingellik 

• 56 78 321    et kergesti ära tunda, tuvastada teise energiasignatuur  
• 65 62 792    harmooniaks, andestuseks ja lahenduseks peale konflikti teistega 

• 21 21 653    et TEADA enda südamesoove, vaba konfliktsetest mõtetest ja energiast 

• 45 36 010    RAHU, Kõiksuse Rahu jaoks, et täita enda süda ja mõjutada nende aurat, kes on 
sinu lähedal 

• 22 21 568    et muuta pahameelt ja vahetada see rahu vibratsiooni vastu 

• 77 12 000    et sinu mineviks muutuks kergesti harmooniaks sinu olevikuga, et tervendada ilma 
valuta kõik ja kõikidel tasemetel 

• 21 36 521    et aktepteerida Kõiksuse Sekkumise hierarhiat 

• 16 57 922    et kogeda ÕNDSUST 

• 16 57 996    juubeldamiseks 

• 52 60 931    et olla muretu 

• 00 53 111    ARMASTUSE pomm (kujutlematult suurendada enda maailmas armastust!) 

• 88 88 013    et tunda vanusest rõõmu 24/7 

• 21 85 006    et suurendada Reiki Energiat ühe taseme võrra, võrreldes eelmisest Reiki tunnist 

• 84 72 167    et suurendada enesearmastust ja enesehinnangut kuni optimaalse terve tasemeni 
• 20 20 228    et tihendada aurat rünnakute vastu, saada Kõiksuse Abi ja Peaingel Miikaeli isikik 

kaitse 

• 93 96 557    et saavutada Täielik Teadlikkus (teha seda samm sammult, parima tulemuse jaoks 
korrata kord päevas iga päev) 

• 458 874 6996 8528    fokusseerida kogu energia Praegusele hetkele 
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• 25 19 876     kui oled end kaotanud ja sotsiaalses isolatsioonis, et leida tee ja eesmärk 

• 1123 4561 8729 11 11 72654  et end vabastada Karmalistest võlgadest 

• 86 85 931      vaimu suuremeelsus 

• 31 57 825      kes kõhklevad ja kahtlevad, et nende Kõiksuse Olemus neid aktsepteeriks 

• 51 34 581      et särada heledalt, vaatamata sellele, mis enda elus toimub 

• 96 71 115      soov olla inimkonna teenistuses  
• 15 16 995     suutlikkus olla südamest teiste teenistuses, perfektse mõistmisega, armastuse ja 

kergusega 

• 76 82 630    Tervenemise vaimu ja meeskonnatöö heaks, kui töötad grupiga 

• 51 76 481     et avada nende silmad, kes vaimselt magavad (et pühkida “uni” nende silmist ja 
aidata neil näha nende eesmärki, nende rolli Valgustöötajana) 

• 56 11 752     suutlikkus veelgi enam ärgata, olla niipalju kui võimalik Kõiksusele avatud, “saada 
üle mineviku vaimsetest muredest” kiiresti ja täielikult 

• 86 12 547    olla täidetud tunnustusega, tänuga ja NÄHA imesid, nii nagu nad on – kingitus, mis 
on Taevast 

• 13 58 372    et vaimsed teadmised teha vabalt kättesaadavaks kõrgemaks hüvanguks (see on 
nii üksikisikutele kui gruppidele, kui on soov neid Kõiksuse Tervendavaid koode kasutada) 

• 43 33 551    et vabaneda tumedatest jõududest ja saavutada vaimne suveräänsus 

• 96 91 771    et oleks tugevust hoida enda sagedus kõrgel, kui need, kes on madalama 
sagedusega sinu ümber lajatavad sulle ja “testivad” sind 

• 07 99 720    sisemise tugevuse ja rahustava energia jaoks, seoses võitlustega, mis on seotud 
sinu sisemise kasvuga 

• 12 16 458    neile, kes kogevad raskusi, et viia ära fookus, mis on kolmandas dimensioonis 
(vaesus, nälg, ebamugavus) viienda dimensiooni tasemele (suutlikkus manifesteerida, abiks 
ingellikud meetodid ja MITTE läbi suure pangakonto) 

• 15 01 807    et paremini ära tunda hinge originaal vibratsiooni, kes on tõepoolest Galaktika 
päritolu. Et vähendada tähelepanu pööramist neile, kes Ei Ole need kelleks nad ennast 
esitlevad, “tähe päritolu” – et  aidata eristada õige “tegelik prohvet” või “Kõiksuse saadik 
Taevast” valedest. 

• 16 91 405    aktsepteerida ja lubada, et Galaktilisel viisil asju teha – tervitada viisi, kuidas 
Galaktikas töötatakse ja nende kultuuri 

• 56 57 893    Tingimusteta Armastuse kogemiseks 

  
Vaimne tervenemine üldiselt 

• 33 45 10101   andeks andmiseks 

• 11 21 222        julguse jaoks 

• 55 56 318        et vabaneda turvaliselt neist, Kellel Ei Ole Meie Kõrgeim Heaolu Südames, mis 
iganes on seos selle organisatsiooniga 

• 12 54 681        füüsilise tervisemure korral, mis praegu kõige rohkem häirib, et sellega toime 
tulla ja aktsepteerida seda õppetundi hingena nii kiiresti kui võimalik, et oleks võimalik igas 
mõttes terveneda 

• 16 23 948        et tõusta kõrgemale kaosest, segadusest, häirimisest ja hilinemisest 

• 16 16 714        et kergesti kohaneda uuega, muutus omaks võtta ja tervitada seda! 

• 13 13 42525    et liikuda edasi, üle saada takistustest 

• 51 56 886        et suurendada motivatsiooni, kus seda on vähe või see puudub 

• 22 18 609        et tulevik saabuks õnnistustega, elu kogemuseks – midagi, mis sa soovid, et 
saabuks 

• 08 08 888        millegi uue jaoks, mis on teretulnud 

• 20 61 416        hea õnn kõikides ettevõtmistes 
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• 08 22 517        et kogeda õnnelikkust igavesti – sina isiklikult, ja paaride poolt, kui see on 
mõlema soov, kes on paaris 

• 27 41 300        et kõik, mis oled kunagi soovinud, saaks tõeks – ainult siis, kui see on Kõrgeimaks 
Hüvanguks 

• 06 11 507        harmooniaks kõikidel teemadel – nii väljavaates kui ka teistele nakatavas mõjus 

• 62 61 715        armastatute jaoks, kellel on operatsioon, kõrgeimaks ingellikuks armastuseks ja 
toetuseks kõikidele tervishoiutöötajatele, kes tema eest hoolitsevad, parima tulemuse 
saamiseks 

• 96 15 646        õpilastele, töötajatele, vanematele ja vabakutselistele, kes puutuvad 
ületöötamisega kokku 

• 13 24 56868    et aktsepteerida Mis On – olukord sinu elus, mis on sulle esile toodud 

• 89 65 215        et aktsepteerida Mis On – sinu panus enda hetke olukorda, et näha seda selgelt 
ja juhenduseks, et juhtida end välja sellest olukorrast 

• 23 26 940        et aktsepteerida Mis On ja sellest edasi – et olla motiveeritud, et teha muudatusi 
oma elus, ümbruses, sõprades, töös (et mitte “kinni jääda”) 

• 54 37 117         õnnelikkuse ja julguse jaoks, mis on seotud elu õppetundide ja väljakutsetega 

• 21 21 817         soov kohtuda uute väljakutsetega ja huvi täielikult nautida, mis Elu Kogemusel 
on pakkuda 

• 88 66 556        et elimineerida enda vastupanu sellele, mis on seotud eluteekonna ülesandega 

• 89 96 7899     enese-tervenduse häälestuseks 

• 17 94 625 826 95413  kaitse häälestuseks 

• 24 27 483        restart (see on nagu vajutaks ‘restart’ nuppu — annab sulle värske alguse, kui 
seda kasutad. Võid seda kasutada mitu korda päeva jooksul, et päevaga edasi saada) 

• 17 41 366      kui kõik ei ole “õige” – et momentum “pöörduks” sinu kasuks (eeldusel, et see on 
vastavuses sinu Elu Plaaniga) 

• 02 87 297      et kõik areneks õigel kiirusel, õigel hetkel, kõrgeima heaolu hüvanguks, terviku 
hüvanguks, kõigi kõrgeimaks hüvanguks  

• 1323 498 725   et muuta halba suhtumist (muuta negatiivne armastuseks) 
• 12 57 901       kõikvõimaliku ärritava tunde vähendamiseks, et kogeda kannatlikkust ja rahu 

kõikides elu olukordades  
• 31 12 016      et isikliku vaimse kasvuga seoses vaimne “sügis” puhkeks hiilgavaks “kevadeks” 

• 43 85 103      kõikehõlmava leina vähendamiseks ja tervendamiseks 

• 45 826 9994 5789  et suurendada loovat voogu ja inspiratsiooni 
• 56 57 893     et kogeda Tingimusteta Armastust 

  
Teine pool 
• 996 812 551  paremaks suhtluseks nendega, kes on Taevas (ja vähendades loori üldiselt) 
• 14 16 990      et saaksid selgeks Sealpoolsuse ja Loomise mõistatused (mysteries of Afterlife and 

Creation) 
  
Kaksikhinged ja Kaksikleegid 

• 18 26 753      Kaksikhingedele Taevas, kes tunnevad puudust oma armastatutest, kes on 
inkarneerunud 

• 13 421 86 931 10405  et parandada Kaksikleekide ühendust ja ühtsust (Twin Flame) 

• 12 15 316    “Et mu süda oleks terviklik, pean sinuga olema” – sõnum, et sinu Kaksikhing (Soul 
Twin) tunneks sinu armastust ja ühtekuuluvust. See läheb nendelt sinuni ja tagasi. 

• 33 31 156     et sinu süda saaks iga päev olla sinu armastusega – kui nad ei ole inkarneerunud ja 
sina oled (see saadab neile sõnumi, et olla “lähedal”, nii et sa tunned seda)  
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Energia suurendamine ja heaolu 

• 28 34 515       erksuse jaoks, kui on vaja olla hilja tööl 
• 24 868 5492   energia suurendamiseks (kasutada kuni kord päevas) 
• 91 97 865      et taastada, tasakaalustada ja taaselustada keha kõiki sümptomeid, kes kogeb 

ägeda või kroonilise unepuuduse tagajärgi  
• 14 72 896      et suurendada ühtsustunnet Kõigega Mis On 

• 823 494 7815 72954  et aktiveerida enda Tõeline Potentsiaal 
• 25 39 561 615   lootus igatpidi paremale elule ja tervitada uut  
• 55 59 627   kui sul on täiesti puudus lootusest ja vajad Kõiksuse Juhendamist, et aidata sul 

teekonda jätkata 

• 99 61 378    lohutuseks and ja hinge rahustuseks, mida vaid Jumalik Ema võib anda (Divine 
Mother) 

• 11 21 222      julguse jaoks 

• 89 66 186    vastupidavuse jaoks, visaduse jaoks enda Elu Reisil 
• 05 50 561    et rahustada stressi 
• 56 51 215     et kergendada kirurgilisi hädaolukordi ja et kogu paranemine kiireneks ja et 

kogeda parimat positiivset haiglaravi 
• 56 57 893    et kogeda Tingimusteta Armastust 

  
Gaia energeetiline ühendus 

• 11 22 232    taimeriigi häälestus 

• 43 44 578 923 10774 Gaia häälestus (sisaldab olulist maandamise abi) 
• 18 51 350     et kogeda merekaldal olemise energiat, kui oled sisemaal 
• 99 62 753     et Armastus ja Õnn külvaks üle kogu planeedi 
• 19 83 202     Uute Horisontide jaoks 

  
Töö elementaalide ja Kõrgemate Reaalsustega (Higher Realms) 

• 13 44 578     Ükssarvedele häälestamine 

• 13 31 989      Draakonitele häälestamine  
• 34 86 789     Elementaalidele häälestamine 

  
Töö koos Jumaliku Emaga 

• 99 61 378    lohutuseks ja hinge rahustuseks, mida vaid Jumalik Ema võib anda (Divine Mother) 

  
Edasijõudnud võimed 

• 11 111 1111 11111 1111 111 11    vooluringi uuendamiseks (circuit upgrade) ~KASUTA AINULT, 
kui on luba antud, see on erakordselt suure energiaga 

• 1111 742 893 4114 87878 01543 1111  “üllatus” kood Galaktikast ~ KASUTA AINULT, kui on 
luba antud, see on erakordselt suure energiaga 

• 11 67 692     aitab manifesteerimisel 
• 25 21 064    et tähistada imet, mis on juba antud 

• 79 78 726    et aktsepteerida enda elu õppetunde  
• 565 482 999 6567   et aeglustada aega 

• 31 12 197    et mitte hilineda kokkusaamisele, koosolekule, tööle vm kohta jõudmisega kui oled 
teel ja seal on liiklusummik vms. (sa painutad aega ja kutsud Kõiksuse Toetust, näiteks, et ka 
NEMAD jäävad hiljaks!) 

• 42 88 112    et parandada ajaliine (koos Kõiksuse juhendamise ja toetusega) 
• 8 408 7908 1302 45854 622287 11111 8   võimsaks enda-häälestuseks 

• 0 2345 7000 13134 42145 789 0       juurdepääsuks kõrgematele dimensioonidele 



24 
 

 
                  www.kaialiisa.com 

 

• 11 747 8991 4253 78796 44410 11   kõikjal kohalolu jaoks (omnipresence, Brahman) 
• 1111 7777 17171 7777 1111    et aktiveerida Uue Maa portaal 
• 82 494 782 9009 4142 96543    suutlikkus kuju muuta (for the ability to shape shift) 

• 55555 42894 78625 90094 8888878 11111 10010 77795    kokkupõimumiseks (for 
intertwinement) 

• 01232 58756 92254 622622784457894012345678977874564 
223245789214687811214501438728354378289770     “Spectrum” (see on pikk number) 

• 5012 4788 9623 458456 53321    kaugvaatamise võime jaoks (remote viewing ability) 
• 4554 2123 5678 14114 09234       telekinees 

• 696969 1111 888 08080 888 1111 696969    sakraal-südame aktiveerimine  (toimetaja  lemmik) 
• 10203 45156 22124 78 87 485 72631 11 21 232457894    et läbistada mateeriat (for phase 

through matte 

• 432 568 787 426     uue Ajastu jaoks (for the New Era) 
• 99 62 753     et planeet üle külvata Armastuse ja Õnnega 

• 56 57 893     et kogeda Tingimusteta Armastust 

 

XX       Toidu, mida tarbid, tervendamiseks ja keskkonna toksiinidele 
 

Söök ja jook 

• 24 57 892     neutraliseerib kõik toksilised komponendid, mis on tekkinud toidu töötlemisega 

• 24 67 987     neutraliseerib tootmise lihtsustamiseks mõeldud mitte tervislikud, odavad 
toidulisandid 

• 24 60 123     muudab puu-ja juurviljad täielikult küpseks, maksimaalselt tervislikuks 

• 42 67 982     Päästab toidu, teeb söödavaks, mis peaaegu hallitusega rikutud (maitseb hästi) 

• 99 42 167     neutraliseerib etanooli mõju (EtOH või alkohol). Kasuta ettevaatlikult, kus alkoholi 
on kasutatud, et pärssida mikroobide kasvu toidus ja meditsiinis 

• 81 52 936     et neutraliseerida pestitsiidid toidus, mida sööd 

• 88 44 578    suurendab toidu toiteväärtust (võib kombineerida teiste koodidega.Kui kasutad 
ainult ühte koodi, siis kasuta seda) 
 

Vee koodid 

• et tasakaalustada nais- ja meesenergiaid, kirjuta need kaks numbrit veekonteineri (veenõu) 
vastaskülgedele 99 77 654 ja 44 66 111 See loob energiakeerise (vorteksi), mis tervendab vett. 
Seda võib kasutada, et tasakaalustada enda energiad, perekonnas, töö juures (kirjuta need 
kohvimasinale, veekannule, veejahutajale jne!) 

• 34 02 991     et neutraliseerida vürtsikat toitu (ei mõjuta maitset/vürtsikust, minimeerib 
seedetrakti ärritust) 

• 77 74 321       seedimise tervise jaoks 

• 82 44 619     et neutraliseerida suhkru kahjulikku mõju (ei mõjuta maitset) kui tarbitakse 
mõõdukalt 

• 42 52 7671   et neutraliseerida fluoriidi kahjulikku mõju kui tarbitakse mõõdukalt 

• 42 88 974    et neutraliseerida soola kahjulikku mõju (ei mõjuta maitset) kui tarbitakse 
mõõdukalt 

• 11 23 879     et pikendada külmutatud toidu eluiga 

 

GMO neutraliseerimine 
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• 24 46 713     neutraliseerib geneetiliselt manipuleeritud toidud ehk GMO (Genetically Modified 
Organisms) 

• 82 41 576     Võimsam ja efektiivsem kood GMO neutraliseerimiseks (ettevaatust energia-
tundlikel inimestel, kes võivad seda energia “hoogu” tunda ning alati maandage ennast 
korralikult enne selle koodi kasutamist. See on palju võimsam kui eelmine kood, sest tervendav 
energia, mis tuleb Vaimult (Spirit) on intensiivsem 

• 42 615 725 98897 45625       puhastada marihuaanast igasugune GMO ja toksilised kemikaalid 

  
Suitsetamine ja sellega seotud mured 

• 99 61 553    et terveneda täielikult suitsetamisega seotud sõltuvusest – tubakaga ja mitte-
tubakaga seotud 

• 42 615 725 98897 45625        puhastada marihuaanas misiganes GMO ja/või toksilised 
kemikaalid 

• 12 485 7994 86892    et lisada marihuaanale tervendavad energiad, armastus ja õnnistused 

  
Keskkonna toksiinid 

• 33 37 899    et eemaldada parasiidid, ussid, samuti eeterlikud võõrkehad/parasiidid 

• 86 45 378     inimestele ja loomadele, kes on mõnda aega saanud kõrget, potensiaalselt 
surmavat radiatsiooni. Seda koodi võib kasutada ainult sellel juhul. See on võimas ja võib 
muidu kahju tekitada.  

• 56 892 484 7576   et neutraliseerida keemiarajad (chemtrails) 
• 57 56 105  pestitsiidide neutraliseerimiseks keskkonnas, peale pikaajalist kasutamist. 

Muuhulgas ka Round Up. 
• 43 54 565    kassiallergia 

• 72 82 490    et aidata mürkidest puhastuda 

• 10 42 789    et eemaldada olemasolev platseeboefekt 

• 43 33 556    Arstirohtudele allergia puhul üldiselt, et vähendada nende reaktsiooni, kuid mitte 
vähendada nende kasulikku efekti meditsiinilises mõttes  

• 88 66 125    Arstirohtudele kõrvalmõjude puhul üldiselt, et vähendada nende kõrvaltoimet, 
kuid mitte vähendada nende kasulikku efekti meditsiinilises mõttes  

• 12 12 126    et neutraliseerida lõhnad, mis ei ole meeldivad 

• 21 51 669    et kaitsta sõidukit vandaalide ja varaste eest 

• 51 28 952    et kaitsta hooneid gaffiti ja plakatite/siltide kleepimise eest 

• 1331 28940 71345 100214 56789   baastaseme kaitse EMF-i ehk elektrimagnetvälja eest ja 
ümbritseva raadiosageduse elektromagneetilise radiatsiooni eest  

  
Raskemetalli mürgitus 

• 19 86 451     plii allaneelamise ja mürgituse korral (kasuta koos kelaativa raviga koos 
tavapärase raviga) 

• 52 99 767     itai-itai/kaadmiumi allaneelamise ja mürgituse korral (kasuta koos tavapärase 
raviga) 

• 59 11 226     elavhõbeda mürgitus (kasuta koos tavapärase raviga) 
  
Radiatsioon and Elektromagneetiline kokkupuude 

• 13 18 045    EMF-i ehk elektrimagnetväljaga kokkupuutumise korral või madala-tasemega 
radiatsiooni korral – et ära muuta tervisemõjud füüsilisele kehale ja energiakehas ehk auras 

• 12 56 903   et tervendada DNA-d 
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XXI     Muud Energiatervendamised – komposiidid 

 

Et tervendada haavad, mis on seotud Ükskõik Millise Isa Kujuga (muuhulgas ka Kirikuga) 

• 15 73 691   Vaimsed Haavad 

• 17 37 562   Mentaalsed Haavad 

• 55 65 786   Emotsionaalsed Haavad 

• 18 57 991   Füüsilised Haavad 

• 80 90 561   Seksuaalsed Haavad 

• 26 58 347   Lohutuseks ja tervenduseks, kui teised, kes ei ole ärganud, solvavad ja haavavad 
sind sinu Valguse tõttu. Peaingel Miikael lõikab läbi ka kõik sidemed, sinu ja selle olukorra 
vahel, et aidata sul terveneda, kui kasutad seda koodi. 

• 12 56 903   et tervendada DNA-d 

 

XXII    Sotsiaalsed ja Perekondlikud küsimused 

 

Akadeemilised mured 

• 84 629 585 4519   akadeemiliseks eduks (kui on lubatud Elu Plaaniga) 
• 15 64 211    et saada sisse kooli, enda arendamiseks, enda valikul – või midagi paremat 

Spordiga seotud  
• 20 02 004      et parandada sportlikke tulemusi 

Finantsilised- ja tööga seotud sotsiaalsed teemad  
• 99 67 153      et lihtsustada finantspiirangute olukorda (raha vähesus) 
• 13 24 686 9789 4516  finantsiline turvalisus (kui on lubatud Elu Plaaniga) 
• 81 69 153 2   kodutus 

• 85 47 132      et leida ja hoida elamist, mis on sulle õige  
• 06 17 557      et vaesus kaoks alatiseks Gaialt ja tema elanikelt 

• 31 56 887      et üle saada vaesusest 

• 80 49 627     et tõsta end üles, ilma kõrvalise abita,  ja luua edukalt finantsiline küllus, nii et sa 
ei võlgne kellegile midagi (“pull yourself up by the bootsraps”) 

• 61 79 255      pensioniajaga kohanemiseks 

• 99 61 546      et aidata terveneda töökoha kaotuse korral ja töökoha taastamisel 
• 53 99 350      et hobi, mida armastad, saaks kasumlikuks 

• 25 51 789 2254 31   tervishoiutöötajatele ja kõikidele tervendajatele, kõikides praktikates, et 
vältida läbipõlemist “tootmissurve” vastu (suutlikkus olla produktiivne ja ellu jääda meditsiini / 
tervendajate valdkonnas) ja suurendada kaastunnet, rahulolu, tunnustust oma töö eest, mille 
eest nad on nii õnnistatud 

• 51 22 349      hooldajatele: et neid toetada ja et nad suudaksid seda teha, mis on nende 
ülesande juures vajalik 

• 06 11 916      reisimiseks. Võimaluste tekkimiseks, kui naudid reisimist, nii tööalaselt kui 
puhkusreisid 

• 86 85 931     vaimu suuremeelsuse jaoks 

• 96 81 257     et ootamatult sülle kukuks (for an unexpected windfall) 
  
Perekondlikud mured 

• 21 69 587 2196     lapsevanemaks olemise vastutusega kaasneva hirmu korral 
• 69 29 588      lapsevanemate probleemide leevendamiseks 

• 19 59 688      et paremini liituda uue segaperena 
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• 32 34 343      et peatada meeleheide ja usaldada Kõiksust kui teine lapsevanem teeb lapsele 
haiget, oma kangekaelsuse, teadmatuse ja kiuslikkuse tõttu (kui see jääb allapoole 
väärkohtlemist, kuid häirib sind ja sinu last)   

• 19 08 516      vanematele, kes igatsevad oma lapsi – erilise õnnistuse jaoks kergendada nende 
südant, kui töö või kohutused eraldavad neid füüsiliselt 

• 55 01 012      Et lapsed saaksid rohkem olla oma vanematega, kes peavad töötama, et pere 
toetada.  Et oleks rohkem võimalusi vastastikkuseks nautimiseks, rahuloluks ja õnneks 

• 21 79 665      ema-poja suhte armukadedus  
• 69 79 228     isa-tütre suhte armukadedus 

• 12 66 978      et lihtsustada üksikvanemate elu 

• 996 187        et vähendada klišee energiat, et vähendada naiselt naisele hävitava iseloomu 
mõju, nii sotsiaalses kui töökeskkonnas 

• 81 76 619     et vähendada vaenulikkust ja riidu 

• 25 19 876     kes on end kaotanud ja sotsiaalses isolatsioonis, et leida tee ja eesmärk 

• 01 61 510     neile, kes kannatavad ükskõik millise sõltuvuse all ja nende vanematele ja 
sõpradele kelle elu see mõjutab 

• 51 22 349    hoidjatele: et neid toetada ja et nad suudaksid seda teha, mis on nende ülesande 
juures vajalik 

• 35 26 195    naisele, kes on pühendunud suhtele, kuid kelle partner otsib suhet väljaspool 
kodu, et kergendada kannatusi ja et elu pöörduks rõõmsaks pühendunud suhteks, mis on 
parim võimalus, sobivus mõlema jaoks (see kood on ka mehele, kes on pühendunud suhtele ja 
kes kannatab sama all, kui partner “vaatab ringi” ja ei kohtle neid õigesti.) 

 

XXIII    Koodid loomadele* (vt kindlasti ka allolevat märkust) 

 

Kõikidele loomadele 

• 29 58 734     loomade haavade hoolduseks 

•  29 56 7892156    väärkoheldud loomadele 

• 21 76 9654321     loomadele, kes kannatavad alatoitumise all 
• 86 55 158     metsloomadele, nende elupaikade suurendamiseks 

• 33 37 899    et eemaldada parasiidid, ussid, samuti eeterlikud võõrkehad/parasiidid 

• 96 76 269    kõrva seenhaiguste ja lestade korral 
• 42 92 532    kuiva naha sügelemise korral 
• 81 50 561     naha tundlikkus, mis tuleneb hõõrdumisest ja karvade kaotusest 

  
Mesilastele 

• 21 71 2156 43  et stabiliseerida mesilaste kolooniaid 

• 21 98 5792      et parandada mesilaste toitumist 

• 71 21 9681       et eemaldada varraolestad ja teised mesilastega seotud parasiidid 

• 81 91 271 58    et suurendada mesilaste paljunemist 

• 91 62 5543 21  et neutraliseerida mesilastele ohtlike kemikaalide mõju 

Kassidele 

• 21 76 582    abi juuksepallide korral 
• 92 72 821    kasside alumiste kuseteede infektsiooni korral 
• 51 28 765    kasside silmaprobleemid 

• 08 19 541    kasside hambakivi 
• 58 22 237    et julgustada koduste kasside tervislikku toitumist 
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Koertele, kõik kodused koerad ja need, kes Looduses nagu rebased, koiotid, hundid, dingod ja 
teised sarnased 

• 22 50 967    liigse haukumise korral 
• 66 77 232    vaktsineerimisega kaasnev köha koertel 
• 42 75 995    märg ekseem ehk kuum laik ehk hotspot koertel 
• 28 78 562    halva hingeõhu korral, kui hambaravi  on tehtud 

• 91 52 701     koerte katk, samal ajal vaktsineerimisega 

• 01 62 615    koerte sarkoptoos 

• 55 65 792    marutaudi korral, nii inimestele kui loomadele, kui ei ole meditsiiniline- või 
veterinaarabi kättesaadav 

  
Hobustele, kõik kodustatud ja metsikud, samuti muulad, eeslid, minihobused, ponid ja teised 
sarnased 

• 78 98 221    teetanus (ehk lockjaw) koos vaktsineerimise ja raviplaaniga 

• 91 25 876    hobuste gripi korral, samal ajal vaktsineerimise ja antibiootikumide kuuriga 

• 96 25 876    hobuste hüperviiruse, rinokopsupõletiku, rinoviiruse, viirusliku abordi korral. 
Kasutada samaaegselt vaktsineerimise, raviplaani ja parimate ravipraktikatega 

• 69 79 891    Lääne-Niiluse viiruse korral koos samaaegse  vaktsineerimise ja raviplaaniga 

• 99 66 554   hingamisraskustega abstsessi korral, kasutada  koos haavaraviga, samaaegselt 
antibiootikumide ja raviplaaniga 

• 32 52 781    Potomaci hobuste palavik, samaaegse oksütetratsükliini raviga 

• 21 79 895    lihastest / skeletist põhjustatud lonkamise korral 
• 27 67 599    navikulaarne haigus (navicular disease) 

• 98 21 765    vihmamädaniku (rain rot) raskematel juhtudel, kui nakkus on mõjutanud naha 
sügavamaid kihte – vajalik ka veterinaararsti antibiootikumide süstimine 

• 79 52 349    seeninfektsiooni korral (thrush) 
• 22 59 681    krooniline laminiit, vajalik, et veterinaar määrab diagnoosi ja raviplaani 
• 99 22 579    kooliku korral — vajalik on veterinaari diagnoos ja raviplaan  
• 10 92 598    rabdomüolüüs (asotuuria ehk tying up) – vajalik on veterinaari diagnoos ja 

raviplaan 

 
Mittesoovitud kutsikad 

• 99 96 913     termiidid (kui ei ole just sinu Elu Loos neid kogeda) 

  
* NB ! Kõik inimese koodid on ohutud kasutada ka loomadel. On ainult kaks erandit, need on 
kirjas allpool XXV-s ehk Kuidas kasutada osas. Ära kasuta neid kahte koodi loomadel. Kõik teised 
koodid on ohutud ja võib igal ajal loomadel kasutada. 

 

XXIV    Koodid tehnikale ja tööriistadele 

  
• 70 47 898    elektroonikale, et töötaks püsivalt parimal viisil 
• 77 20 154     kõikidele sõidukitele, et töötaksid sujuvalt 

• 24 73 726     et reisides lennud oleksid sujuvad ja õigeaegsed 

  

XXV    Oluline info ehk Disclaimer 
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Peaingel Raafael ütleb koodide 86 42 789 ja 16 612 485 97895 kohta: 
1. Neid kahte koodi on ohutu kasutada lastel – selle energias on turvaelement – seda ei ole liiga 

palju ja selle kasutamine ei saa kahju teha. 
2. Need mõlemad koodid on kahesuguse otstarbega. Esiteks mentaalsete/käitusmisprobleemide 

korral ja teiseks tavaliste lastehaiguste korral. 
3. ADHD ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire korral: jätka ka arsti väljakirjutatud rohtudega, sest 

järsk ravi lõpetamine võib kaasa tuua lapse tervisele olulisi tagajärgi. 
4. ADHD kahtluse korral: kood ei tee kahju, kuid kui paranemist pole näha, kasutage täielikku 

meditsiinilist abi. 
5. NB! Neid kahte koodi ei tohi KUNAGI kasutada loomadel – energia on nii tugev, et võib looma 

lühikese ajaga tappa. 

Kuidas neid kahte koodi õigesti kasutada: 
• kirjuta kood rinnapiirkonda 
• las isik puhkab vähemalt tunni 
• väldi suuri pingeid, sõiduki juhtimist- vastutus on mõned tunnid piiratud 
• Seda koodi võib kasutada samal eesmärgil leetrite, punetiste (Rubella), põletikust tingitud 

kõrva/nina/ kurguvalu, lastehalvatuse (polio) korral. 
• Kuula enda südant ja sisemist juhatust. 
• Harjuta, kuni tunned, et oskad neid kasutada maksimaalse tulemuslikkusega 
• Küsi Kõiksuse Abi, et aidata iga kord ja parandada vead, mis oled kogemata nende kasutamisel 

teinud 
 

 
Viited: 
• http://soul4free.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-

health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-
nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04/ 

• http://soul4free.wordpress.com/2014/05/16/consciousness-is-the-key-to-the-divine-codes-
the-divine-mother-shekinah-through-marc-gamma-16-05-2014/ 

• http://illuminations2012.wordpress.com/2014/05/05/divine-mother-shekinah-message-to-all-
mankind-on-earth-part-1-through-rilana-jaun-dtd-05-04-201/ 

• http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/05/31/more-healing-codes-the-divine-
mother-through-isabel-henn-may-31-2014/ 

• https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/08/more-healing-codes-2-the-divine-
mother-through-isabel-henn-june-08-2014/ 

• http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/12/more-healing-codes-3-the-divine-
mother-through-isabel-henn-june-12-2014/ 

• http://reikidoc.blogspot.de/2014/04/reiki-doc-protocols-for-using-angelic.html 
• http://sirianheaven.wordpress.com/2014/06/21/tsunami-of-love-and-more-healing-codes-4-

the-divine-mother-through-isabel-henn-june-21-2014/ 

• http://sirianheaven.wordpress.com/2014/07/30/mehr-heilcodes-5-die-gottliche-mutter-
durch-isabel-henn-30-juli-2014/ 

• personal communication, August 13, 2014, Isabel Henn (code for itching) 
• from Ross, September 4, 2014 (codes from then until September 30, 2014) 
• from Linda Jollo, personal communication, Altitude Sickness, number verified by both myself, 

and Isabel Henn 
• 86 42 789 Archangel Raphael through Marc Gamma, in clouding disclaimer, personal 

communication. 

http://soul4free.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04/
http://soul4free.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04/
http://soul4free.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04/
http://soul4free.wordpress.com/2014/05/16/consciousness-is-the-key-to-the-divine-codes-the-divine-mother-shekinah-through-marc-gamma-16-05-2014/
http://soul4free.wordpress.com/2014/05/16/consciousness-is-the-key-to-the-divine-codes-the-divine-mother-shekinah-through-marc-gamma-16-05-2014/
http://illuminations2012.wordpress.com/2014/05/05/divine-mother-shekinah-message-to-all-mankind-on-earth-part-1-through-rilana-jaun-dtd-05-04-201/
http://illuminations2012.wordpress.com/2014/05/05/divine-mother-shekinah-message-to-all-mankind-on-earth-part-1-through-rilana-jaun-dtd-05-04-201/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/05/31/more-healing-codes-the-divine-mother-through-isabel-henn-may-31-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/05/31/more-healing-codes-the-divine-mother-through-isabel-henn-may-31-2014/
https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/08/more-healing-codes-2-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-08-2014/
https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/08/more-healing-codes-2-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-08-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/12/more-healing-codes-3-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-12-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/12/more-healing-codes-3-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-12-2014/
http://reikidoc.blogspot.de/2014/04/reiki-doc-protocols-for-using-angelic.html
http://sirianheaven.wordpress.com/2014/06/21/tsunami-of-love-and-more-healing-codes-4-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-21-2014/
http://sirianheaven.wordpress.com/2014/06/21/tsunami-of-love-and-more-healing-codes-4-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-21-2014/
http://sirianheaven.wordpress.com/2014/07/30/mehr-heilcodes-5-die-gottliche-mutter-durch-isabel-henn-30-juli-2014/
http://sirianheaven.wordpress.com/2014/07/30/mehr-heilcodes-5-die-gottliche-mutter-durch-isabel-henn-30-juli-2014/
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• from Aeona Rose, personal communication, February 27, 2015– the long number sequences 
from ‘to slow down time’ through ‘phase through matter’, including the Opening The New 
Earth Portal code. 

For completeness, this just came out at 1633 today, and is very helpful in ‘how’ to use the codes. It is from 

Divine Mother herself. http://sirianheaven.wordpress.com/2014/06/14/the-healing-codes-of-the-divine-

mother-and-how-to-use-them-june-14-2014/ 

For reference:  http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/2014/09/judith-kusel-pulling-together-of-core.html 
  
  
Carla, REIKI-DOC, on ainuke inimene, kellele koodid on usaldatud. 
Marc Gamma on isik, kes alustas koodide vastuvõtmist. 
  
Copyright © 2012 – 2017 by Reiki Doc. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s 

name and the link to the original site is given.  www.reikidoc.blogspot.com  This is the only site on the internet that is guaranteed to 

have the most up-to-date compilation of the Divine Healing Codes. 

All other lists, translations, formats are without permission and once distributed to the public online, without including a link to the 

original site in its entirely–This Link HERE–there will be no guarantee, spiritual or technical–for the validity of those publications.  The 

responsibility for the accuracy and spiritual intent of the Divine Healing Codes is solely connected to this blog post. 

 

XXVI    Kuidas kasutada 

 
Need tervendavad koodid on kvantravivahendid, mida on ohutu kasutada kõigil ja kõigel ning neil pole 

kõrvaltoimeid. Kuna need on kvantumid, on neid kasutava inimese kavatsusel ja energial pisut “mõju” sellele, 

kui võimsad need kasutamisel saavad olema. 

Selle käes, kellel on võimas südameenergia (st teie eesmärgi tugevust ja teie võimet olla aktiivselt seotud oma 

elu missiooniga ning olla ühendatud Allikaga), nad töötavad koheselt. 

 

Kuidas tervendavaid koode kasutada? 

Teadke, et nende praktiseerimisel tulemused paranevad. Numbrite vahelised tühikud on TÄHTSAD – 

kopeerige need kindlasti täpselt nii, nagu need on kirjutatud. 

 

Koodide kasutamiseks on kolm viisi: 

1) kirjutage see kehaosale või paberile ja kleepige see kehale ükskõik kuhu aurasse. 

2) kirjuta see kehaosa kohal õhku 

3) kasutage veebi, oma telefoni või tahvelarvutit, millel on numbrid, tehke koodinumber 

ekraanil suureks ja hoidke seda kehaosa kohal või toidu kohal, mille suhtes soovite koodi 

rakendada, esitades kavatsuse seda kasutada. 

Kõigi kolme meetodi korral on peaingel Raphael ja Jumalik Ema tegelikult ise kohal ning annavad selle 

toimimiseks väe, paigas kus nad ise tegutsevad. 

Teie praktika, oskus, soov, kavatsus ja usaldus on need, mis aitavad tervendusel NENDE juurest Teie ja Teie 

aura kaudu aidata terveks saada seda, mida te ihaldate. 

http://sirianheaven.wordpress.com/2014/06/14/the-healing-codes-of-the-divine-mother-and-how-to-use-them-june-14-2014/
http://sirianheaven.wordpress.com/2014/06/14/the-healing-codes-of-the-divine-mother-and-how-to-use-them-june-14-2014/
http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/2014/09/judith-kusel-pulling-together-of-core.html
http://reikidoc.blogspot.com/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html
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Sel ajal on ka Gaial avalduvatel energiatel sellele võimas mõju. Need energiad pole Atlantisest ja Lemuuriast 

alates olnud nii kõrged – mõelge sellele kui “energiasupile”, mis annab nende koodide toimimisele olulist 

tervendavat energiat. 

Mida kõrgem on vibratsioon, seda paremini need koodid igal moel tööle hakkavad. 

 

Kas ravikoode saab omavahel ühendada või korrata? 

Jah. Nende koodide segamine ei kahjusta. Neid saab soovitud tulemuse saavutamiseks kasutada nii sageli kui 

soovitakse. 

 

MIDA TEHA, KUI TERVENDAVAD KOODID EI TÖÖTA? 

See on energiaga tervendamine. See aitab alati ja sellel pole kõrvaltoimeid. Paranemine võib toimuda ka 

sügavamatel tasanditel kui see, mis silmale nähtav. Haigus on energia tasakaalustamatuse tagajärg, mida 

enamikul inimestel peale psüühiliste ravitsejate on väga raske näha. Kui tasakaalustamatust ei õnnestu 

parandada, avaldub see füüsilises kehas. Nii et pidage meeles, et kui kasutate energiaravi, läheb tervendamine 

nii kaasneva energia tasakaalustamatusse kui ka füüsilisse seisundisse. Mõnikord paraneb füüsiline kõigepealt. 

Mõnikord toimub sügavam tervenemine. Mõlemal juhul toimub paranemine ja peate seda usaldama. 

 

Kas ravikoodid asendavad arste? 

Võib-olla Lemuuria ja Atlantise ajal nad seda kunagi tegid. Tänapäeval on haigustega seotud paranemise 

trend, mida võib nimetada „mis iganes töötab!“  või „võta parim ja jäta ülejäänu“. Imeline ravitseja dr Masaru 

Emoto näiteks nõuab, et kõik tema patsiendid jätkaksid tavapärast ravi ja tema vee “tasakaalustav” 

energiatervendus on kiht, mis sellega kaasas käib. 

Võite mõelda neile koodidele kui võimsatele “kihtidele”, mida saaksite kogu teie tervenemisele lisada – 

sarnaselt Reikiga. Pidage meeles, et meditsiin ja meditsiinilised intuitiivid on ka need, kes annavad diagnoosi ja 

raviplaani. Nad tunnevad haigust ja selle loomulikku kulgu. On hea, kui kellelgi on neid teadmisi, et jälgida teie 

edusamme ja võib-olla ka koodide imet. 

Armastus on kõrgeima vibratsiooni energia. See on hädavajalik eluks ja tervenemiseks, mis toimub kõiges, 

kõikjal. Tervendamiskoode hakkavad korraldama süsteemid (Systems) ja seda dokumenti uuendatakse, kuna 

üha enam tervendamiskoode tuleb Jumalikust Emast, peaingel Raphaelist ja Allikast. 

Need on Vaimu kingitus ja neid tuleb tasuta kasutada ning jagada. Siin on meeldetuletus nii Marc Gamma kui 

ka Isabel Hennilt, koodide esimestelt algatajatelt. Kõik dokumendid, mis on seotud nende koodide 

avastamisega, on loetletud lehe allosas olevates viidetes. Pange tähele, et Marc on oma ajaveebi sulgenud ja 

mõned temalt saadud lingid ei pruugi töötada. 

Isabel Henn palub, et lisataks sellesse dokumenti edaspidi – Jumaliku Ema taotlusel: 

Seda koodide komplekti ja nende kasutamise juhiseid ei tohi KUNAGI müüa, vaid neid tuleb alati jagada tasuta 

ja ilma nõudmise või vahetamiseta. 

See on kirjutatud kõigi inimeste ja kõigi olendite tasuta kasutamiseks, kuna ma annan koodid KÕIKidele tasuta 

kasutamiseks. Igal inimesel ja igal olendil on õigus kasutada neid koode tasuta ja vabalt. 

Samuti ei ole lubatud seda komplekti muuta, kui ma ei anna selleks oma isiklikku korraldust. Ilma minu 

volituseta või vahetusvastaseks ülekandmiseks on koodid kasutud, kuna nad nõuavad inimeste teatud 

teadvustatust ja kindlat sagedustaset, et neid saaks kasutada. Ma ütlen teile seda selleks, et peatada kõik 

selle eesmärgi ideed enne, kui nad isegi alguse saavad. See on kehtiv dokument, siia integreeritakse kõik uued 

koodid ja sõnumite lingid. 



32 
 

 
                  www.kaialiisa.com 

 

Ja pidage meeles numbritevahelisi tühikuid, kuna need on olulised. 

Ilma nendeta koodid ei tööta. Kirjutage numbrikoodid õigesti. ” 

Originaal lehekülg: 

https://reikidoc.blogspot.com/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html 

Hetkel tervendavaid koode 

920 

viimati lisatud uusi koode 01.2019 
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