Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize „Léčebný kód“

Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií
Úvod
Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou
hluboce miloval. Jeho žena po několika letech společného života onemocněla depresí, která
jí žít rodinným životem často nedovolovala. Ačkoliv měla významně vysoké IQ a přečetla
veškerou literaturu 2o. století na toto téma, nepodařilo se jí, a to ani s pomocí milovaného
manžela, odborníka v oboru psychiatrie, tuto chorobu zvládnout. V roce 2001, po 15 ti letém
manželství, jejich synovi bylo v té době 6 let, se zase dostala do hluboké deprese. Její
manžel, náš autor, byl v té době mimo domov. Na letišti, odkud se právě vracel domů, přijal
od manželky telefonicky tuto neblahou zprávu. Cítil se tak bezmocný a tak zoufalý, že se
začal vroucně modlit. Ještě v modlitbách se posadil do letadla a to se vzneslo. Najednou měl
pocit, že přesně ví, jak své manželce pomoci. Do jeho myšlenek vstoupila naléhavá myšlenka.
Věděl, že není jeho, ale sledoval ji. Vzal si papír a tužku, protože sled jeho myšlenek byl velmi
rychlý. A tak si vše poznamenal. Když se vrátil domů, okamžitě tuto léčbu zahájil. Manželka
se uzdravila do 45 minut a deprese se jí až do roku 2011, kdy byla tato kniha napsána, již
nevrátila.
Druhý z autorů, také lékař, se díky metodě léčebného kódu, po třech týdnech jejího
praktikování, vyléčil ze smrtelné choroby. Z vděčnosti a v úžasu se rozhodl, že svůj další život
zasvětí propagováním této metody. Nyní léčí pacienty převážně s rakovinou.
Nemusíte chápat princip této metody, abyste se uzdravili. Ale mně to nedalo, a přestože je
tento text dost odborný a já jsem stavební inženýrka, rozhodla jsem se, že to nastuduji,
abych tento princip pochopila. Text má 310 stránek. Když jsem jej četla podruhé, udělala
jsem to tak, jak jsem byla vždy zvyklá studovat. Podtrhla jsem si zvýrazňovačem myšlenky,
které mě zaujaly, ale také ty, jimž jsem neporozuměla, ale které se zdály být pro pochopení
smyslu důležité. S výsledkem svého poznání vás v této knize seznámím.
Neporušuji tím autorský zákon, protože autorům nejde v tomto případě o zisky; Vyzývají
totiž na posledních stránkách své knihy svého čtenáře, aby seznámil s touto jednoduchou
metodou svou rodinu a své přátele, protože autoři se budou těšit z každého zdravého
člověka na této planetě.
Kniha stála pouhých 400 Kč a studovala jsem ji jen několik málo měsíců, než jsem poznala, že
už se asi více nedozvím. Ale lhala bych, kdybych nepřiznala, že jsem princip této metody
přesto pochopila. Jsem povoláním také učitelka, takže chápu principy učení se. Věřím, že
mou snahu, seznámit vás s touto metodou, oceníte i vy.
Metoda byla 10 let ověřována v soukromém léčebném sanatoriu oběma lékaři. Svorně
uvádějí, že se za celou dobu nesetkali s člověkem, kterému by tato metoda nějakým
způsobem ublížila. Dokonce oba tvrdí, že se za celou tu dlouhou dobu nesetkali s pacientem,
kterého by touto metodou nevyléčili.

Metoda
Jako všechny geniální nápady i tento je zcela prostý. Šest minut cvičení denně z vás udělá
zdravého člověka. Zbavíte se všech svých problémů najednou. Informace zde uvedené mají
takovou sílu, že dokážou vyléčit celý váš život najednou.
Objev léčebných kódů je v podstatě objevem čtyř léčivých center v těle. Jsou to totiž řídícími
centry každé buňky v těle. Váš imunitní systém pak vyléčí vše, protože prostřednictvím
vašich rukou začne do těchto řídících center proudit léčebná energie.
Cvičením ovlivňujeme:
1. Kořen nosu (uprostřed mezi obočím) (hypofýza + epifýza)
2. Spánky (ovlivňujete hypotalamus a obě hemisféry)
3. Spodní čelist (emoce + amygdala + hypokampus) pro zdraví páteře + centrál.
nervového systému
4. Ohryzek (uprostřed krku) (ovlivňujete páteř, centrál. nervový systém + štítná žláza)
Léčebný kód provádíte tak, že namíříte všech pět prstů obou rukou na svoje léčivá centra ve
vzdálenosti 7 – 8 cm od těla, po dobu 30 vteřin. Ruce a prsty pak řídí proudění energie
v léčivých centrech.

