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Wat zijn Helende Codes?  

Helende Codes ook wel de Grabovoi codes zijn numerieke reeksen die kunnen helpen 
om zowel uw lichaam als uw geest te genezen. Ze zijn afkomstig van de Russische 
paranormaal begaafde Grigory Grabovoi. Hij creëerde ze met behulp van een 
radionische machine . 
 
Elke ziekte heeft een bepaalde trilling. De codes werken op het niveau van deze 
trilling. Het is een praktische toepassing van numerologie. 
Zoals bij alle energetische genezingen komt de kracht van je intentie en het openen 
van je hart om de liefde in het Universum te ontvangen. Oefen de codes wanneer je je 
sterk voelt om je persoonlijke helende kracht te activeren, zodat je uit dat reservoir 
kunt putten wanneer je emotioneel of fysiek uitgeput bent. Op deze manier neem je 
verantwoordelijkheid voor je eigen zelfgenezing, want daar ligt alle genezing. 
Behalve op het gebied van genezing zijn er ook codes voor andere aspecten van het 
leven, maar die laten we hier grotendeels buiten beschouwing. 

  

Hoe de Helende Codes te gebruiken? 

Het eerste dat je doet, is de reeks en de specifieke bedoeling ervan activeren. Elke keer 
dat je een nieuwe cijferreeks wilt activeren, zeg je het volgende hardop:  
 
• Activeer de reeks als volgt: 

”Ik [zeg je naam] ga de code activeren [zeg het nummer en de naam van de code, 
bijvoorbeeld 20 02 004 Voor verbetering van atletische prestaties] op [noem de datum]. 
Met het vertrouwen dat alles mogelijk is in dit proces van [noem de intentie 
bijvoorbeeld een gezonde conditie of genezing].  
Ik krijg onmiddellijk een oplossing voor problemen met deze code met de hulp van 
God / de Schepper / de Bron en in grote harmonie.  
Ik ben God / de Schepper / de Bron dankbaarheid verschuldigd voor de hulp in dit 
proces en zegen me met mijn verlangen met 100% positieve resultaten met dit proces. 
Dank u. Dank u. Dank u." 

 
• Visualisatie activering  

Nu moet je je ogen sluiten en een bol van wit licht visualiseren voor je hartchakra (op 
borsthoogte). Visualiseer de code die u hebt gekozen om mee te werken in de bol. 
 

• Sommige nummers hebben spaties ertussen; deze zijn essentieel voor het genereren 
van de juiste trilling, dus visualiseer de getallen met de juiste spaties erin. Herhaal 
de getallenreeks 28 keer achter elkaar. U kunt dit één keer per dag doen voor extra 
effect. Als je klaar bent, laat je de bol los aan het universum en vertrouw je erop dat 
het klaar is en het universum zal voorzien.  
 

• Besteed enige tijd aan het visualiseren van uw gewenste resultaat. Hoe voelt het? 
Wat doe je nu je het hebt? Hoe zou je leven ten goede veranderen? Focus nooit op 
het probleem, altijd de oplossing. Hoe meer je jezelf kunt zien met je gewenste leven, 
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hoe groter de kans dat het tot wasdom zal komen. 
 
• Manieren om de code te gebruiken zodra deze is geactiveerd:  

 
• Schrijf de code op. 

Een van de methoden is om het nummer op een stuk papier te schrijven. Leg het nummer 
dan onder mijn flesje water. Laat het daar een tijdje staan en drink het dan op. Je kunt het 
stuk papier ook over je drankje heen leggen. Water heeft een geheugen en doordringt de 
codes erin. 
 

• Zeg de code hardop. 
 

• Herhaal de hele dag het door jou gekozen nummer hardop.  
 

• Teken mentaal het nummer op je huid. 
 

• Teken met je vinger het nummer op je huid. Gebruik geen echte pen, dit is een 
visualisatietechniek.  
 

• Wijzig het toegangscodenummer op uw telefoon in de helende code. Als je op mij 
lijkt, log je meerdere keren per dag in op je telefoon, wat betekent dat je het nummer 
de hele dag door steeds weer zult zien.  
 

• Schrijf ze op je lichaam, 
bv. met een 
opmaakpotlood of een 
onuitwisbare viltstift.  
 

• Schrijf het nummer op 
een stuk papier voordat 
je naar bed gaat en leg 
het onder je kussen.  

 
• Schrijf het in je 

manifestatiedagboek. 
 

• Noteer het aantal in je 
manifestatiedagboek 
voor wanneer je je dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse doelen stelt. Herhaal het 
nog een keer als je je dankbaarheidslijst voor de dag schrijft.  

 
• Het plaatsen van de codes in het energieveld van het lichaam is alles wat nodig is, ze 

hoeven niet in het exacte deel van het lichaam te zijn dat ongemak bevat. 
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• Schrijf ze op een hechtpleister en plak die 
op je lichaam. 
 

• Schrijf de codes in de lucht. Als iemand 
anders dat doet, dan schrijf de code in de 
lucht, boven de persoon waarop de code 
wordt toegepast. 

 
• Schrijf de codes op een briefje, stop het in je 

zak of tas. 
 

• Druk de codes af op een stickervel, en plak 
een sticker op uw lichaam. Dat is 
gemakkelijk en snel te verwijderen. Het is 
niet nodig om de code aan te brengen op de 
eventuele plaats van de klacht; elke plaats 
op het lichaam is goed. 

 
• Alles codes voor mensen zijn in principe 

veilig voor gebruiken bij dieren.  
 

• Ontspan, je kunt dit niet verkeerd doen. 
Liefde en de kracht van je intentie 
beheersen de uitkomst. De codes zijn een 
geschenk van God / de Schepper / de Bron 
en zijn voor gratis gebruik en mogen vrijelijk worden gedeeld. 

  



 8 

Kunnen de healing codes gecombineerd of herhaald worden? 

Ja. Het kan geen kwaad om deze codes te mixen. Ze kunnen zo vaak als gewenst worden 
gebruikt om het gewenste resultaat te bereiken. 

  

Wat als de healing codes niet lijken te werken? 

Net als bij Reiki kan energetische genezing plaatsvinden op diepere niveaus dan op het 
eerste gezicht lijkt. Ziekte is het resultaat van een onbalans in energie die voor de 
meeste mensen, behalve voor paranormale genezers , heel moeilijk te zien is. Wanneer 
de onbalans niet wordt gecorrigeerd, manifesteert het zich in het fysieke mentale of 
emotionele lichaam. Dus onthoud dat wanneer je energetische medicijnen gebruikt, de 
genezing zowel naar de onderliggende energie-onbalans als naar het fysieke gaat. 
Soms geneest het fysieke eerst, soms komen er nieuwe percepties van oude problemen 
in me op, waardoor de genezing op een dieper niveau kan plaatsvinden. Hoe dan ook, 
genezing vindt plaats, vertrouw erop.  

 

Vervangen de genezingscodes artsen? 

Tegenwoordig ontdekken meer artsen in de medische gemeenschap de waarde van 
energiegeneeskunde, waar ze samenwerken om een holistische benadering van 
gezondheid te creëren. Patiënten doen er verstandig aan om de wijsheid van hun artsen 
te blijven volgen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen voor hun holistische 
zorg. Deze codes ondersteunen medisch ingrijpen. Beschouw deze codes als krachtige 
'lagen' om toe te voegen aan je algehele genezing - net zoals de hands-on genezing van 
Reiki. Onthoud dat uw artsen bekend zijn met ziekte en het natuurlijke verloop ervan. 
Het is goed om iemand met deze kennis te hebben om uw voortgang bij te houden, en 
misschien het wonder van de genezingscodes rechtstreeks te zien door hun resultaat op 
uw inspanningen! 
Liefde is een energie van de hoogste vibratie. Het is essentieel voor het leven en voor alle 
genezing die plaatsvindt, in alles, overal. De Helende Codes zijn een geschenk van God / 
de Schepper / de Bron en mogen gratis worden gebruikt en vrijelijk worden gedeeld.  
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Toepassing watercodes 

De watercodes ben je aan aan de voorzijde en de achterzijde van een kan of een glas 
water. De Bovis waarde (vitaliteit / energie) van het water zal onmiddellijk stijgen. 
Kraanwater met een Boviswaarde van bv. 6000 zal dan typisch stijgen naar 13000 Bovis. 
 

 
 

Over	de	Boviswaarde	
	

Fransman André Bovis heeft de boviswaarde bedacht. Hij heeft een frequentieschaal ontwikkeld 
die de vitaliteit der dingen aangeeft. Met behulp van een pendel of Biotensor wordt de 
Boviswaarde gemeten. Deze instrumenten meten trillingen die de Boviseenheden bepalen. Hoe 
lager het getal uitvalt, hoe minder levenskrachtig datgene is. Deze meting is correct wanneer 
verschillende tests telkens dezelfde resultaten opleveren (hetzelfde product, hetzelfde moment). 
Met de boviswaarde in het achterhoofd kijk je op een andere manier naar voedingsmiddelen en 
naar wat wel en niet gezond is voor je. Dit is een handig lijstje om in je achterhoofd te houden: 
 
0 – 3.000 Bovis: ziekmakend 
3.000 – 6.000 Bovis: vitaliteitsrovend 
6.000 – 8.000 Bovis: neutrale waarde 
8.000 – 18.000 Bovis: therapeutisch en vitaliserend 
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Bepaling effectiviteit of toestemming code 

Door middel van pendelen kan bepaald worden of en zo ja in welke mate een code voor 
een persoon werkzaam is en/of deze gebruikt mag worden. Dit is alleen mogelijk 
indien de persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.  
Er zijn ook enkele codes die ze alleen met toestemming gebruikt mogen worden. Ook 
deze toestemming kan gependeld worden.  
Om te bepalen in welke mate een code werkzaam is voor een persoon, gebruik de 0-
100 schaal om te pendelen in hoeverre een code werkzaam is voor een persoon. 
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Het	centrale	zenuwstelsel	

Codes Genezende  eigenschappen 

Hoofdpijn 

 23 74 555 Om hoofdpijn in het algemeen te genezen 
 58 33 554 Om migraine te genezen 
 95 96 562 Voor migraine die niet reageert op 58 33 554 of hoofdpijn op een 

andere manier niet reageren op 23 74 555 - bijvoorbeeld hoofdpijn 
met begin van griep of verkoudheid 

 42 37 346 Voor oog irritatie, vooral als die gepaard gaat met hoofdpijn 

Rugpijn 

 71 81 533 Voor rugpijn in algemeen 
 71 91 334 Voor spit, lumbago (pijn in de spieren en gewrichten van de 

onderrug) 
 87 47 838 Voor problemen met ischias de heupzenuw (een belangrijke zenuw die 

zich uitstrekt van de uiteinde van het ruggenmerg langs de 
achterkant van de dij, en verdeeld boven de kniegewricht. Het is de 
zenuw met de grootste diameter in het menselijk lichaam) 

 78 78 833 Voor verzakte tussenwervelschijf (een kraakbeenschijf tussen wervels 
in de ruggengraat die verplaatst is of gedeeltelijk uitsteekt, drukt op 
nabijgelegen zenuwen en rugpijn of ischias veroorzaken) 

 89 87 438 Voor een hernia of uitpuilende tussenwervel schijf 

Chronische Pijn 

 23 31 443 Voor chronische pijn in algemeen 
 15 35 991 Voor complex regionaal pijn syndroom (CRPS) 
 45 46 162 Voor gordelroos (een pijnlijk acuut ontsteking van de zenuwganglia, 

met een huid uitbarsting vaak vormen een riem rondom de centrum 
van de lichaam. het is veroorzaakt door de dezelfde virus als 
waterpokken) 

 91 582 7139 Voor verslaving naar pijnstillers 
 91 278 596 Voor obsessieve gedachten over het omgaan met pijn 
 92 367 9342 Om pijnpoortreceptoren te sluiten die verband houden met het 

complexe regionale pijnsyndroom 
 17 16 911 Voor schouderpijn in algemeen 

Hartinfarct 

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

 54 32 175 Voor herstel van een beroerte 
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 69 78 55123 Om te onthouden hoe te eten, kauwen, slikken na ernstig 
neurologisch letsel of langdurige intubatie 

Neurologisch tekorten, degeneratiesymptomen en infectieziekten 

 66 51 816 Voor degenen die lijden aan anoxisch hersenletsel om te versterken, 
als het in hun leven is 

 88 21 233 Voor herpes virussen 
 33 45 634 Voor cellulaire schade van welke aard dan ook 
 88 33 421 Voor slechthorendheid en doofheid 
 46 19 551 Voor presbyacusis (gehoorverlies bij ouderdom) 
 87 89 114 Voor amyotrofische laterale sclerose (een vorm van 

motorneuronziekte) 
 55 96 183 Voor hersenverlamming (spastische verlamming) 
 41 57 051 Voor het herstel van Guillain-Barré (een acute aandoening van de 

perifere) zenuwen, vaak voorafgegaan door een luchtweginfectie, die 
zwakte en vaak verlamming van de ledematen) en al zijn gevolgen 

 53 59 816 Voor Limb Girdle Muscular Dystrophy (LGMD); ledematengordel-
spierdystrofie is een term voor een groep ziekten die zwakte en 
achteruitgang van de spieren in de armen en benen veroorzaakt. 
Spierverlies kan veranderingen in houding of in het uiterlijk van de 
schouder, rug en arm veroorzaken.) 

 45 96 151 Voor multiple sclerose in algemeen 
 19 86 116 Voor multiple sclerose terugval en achteruitgang  
 81 23 7961 Voor de ziekte van Parkinson  
 29 56 932 Voor dementie (mentale ziekte) 
 25 49 563 Voor Alzheimer dementie (kan samen gebruikt worden met 29 56 

932) 
 07 43 131 Voor suikerziekte (diabetes insipidus) 
 65 57 142 Voor neuropathie zenuwschade door alle oorzaken 
 69 78 55123 Om te onthouden hoe te eten, kauwen, slikken na ernstig 

neurologisch letsel of langdurige intubatie 
 34 56 879 Voor tinnitus/oorsuizen 
 72 52 594 Om de grijpkracht te herstellen (verlies van grip in handen) 
 98 72 7458 Voor trigeminusneuralgie (neuralgie waarbij een of meer van de 

takken betrokken zijn) van de trigeminuszenuwen, en veroorzaakt 
vaak hevige pijn) 

 46 19 207 Voor slapeloosheid die het gevolg is van overweldigende stress en 
zorgen in het leven 

 33 72 413 Voor dyslexie en andere leerstoornissen 
 40 04 100 Voor duizeligheid (je voelt alsof de kamer draait) 
 30 13 103 Om duizeligheid te verlichten 
 23 66 182 973 437 9 Voor verlamming 
 22 11 377 Om het geheugen te verbeteren 
 23 22 941 760 9395 Voor vergeetachtigheid en het kwijtraken van dingen 
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Psychiatrische onbalans die behandeling vereist 

 92 03 179 Voor anorexia door alle oorzaken (een emotionele stoornis die wordt 
gekenmerkt door een obsessieve wens om gewicht te verliezen door 
te weigeren te eten) 

 25 39 579 Voor bipolaire stoornis, manie (een mentale toestand gekenmerkt 
door afwisselende perioden van opgetogenheid en depressie) 

 96 15 581 Voor borderline persoonlijkheidsstoornis 
 51 56 931 Voor degenen die zichzelf snijden of zich op welke manier dan ook 

verwonden 
 64 07 991 Voor nagelbijten, haren trekken en andere obsessief-compulsieve 

(angst)stoornissen  
 25 36 933 Voor gegeneraliseerde angststoornis (GAD) 
 97 96 533 Voor narcistische persoonlijkheidsstoornis 
 22 33 516 Voor onbalans van neurotransmitters (depressie, angst en andere 

stemmingen) aandoeningen worden verondersteld direct verband te 
houden met onevenwichtigheden in neurotransmitters.) 

 06 06 119 Voor oppositioneel opstandige stoornis 
 25 37 536 Voor pijnlijke herinneringen aan het verleden, zowel bewust als 

onbewust (PTSS) 
 22 26 111 Voor depressie bij kinderen en adolescenten 
 86 42 789 Voor kinderen met opvallende gedragsstoornissen 
 16 612 485 97895 Voor ernstige ADD/ADHD die niet reageert op de behandeling 

(gebruik 86 42 789 EERST voordat u deze code gebruikt) 
 13 31 413 Voor schizofrenie 
 668 725 8114 98725 

688986 621 
Voor acute antipsychotica-geïnduceerde acathisie en andere 
extrapiramidale symptomen (bewegingsonrust door antipsychotica) 

Voor	psychologische	problemen	in	het	algemeen	

Verslaving 

 84 72 723 Voor verslaving 
 56 17 998 Voor degenen die hun verslaving overwonnen hebben, om terugval 

te voorkomen 
 01 61 510 voor degenen die lijden aan allerlei soorten verslaving, en voor hun 

familie en vrienden wiens leven wordt beïnvloed door de verslaving 
van een geliefde 

 55 65 569 Voor degenen die problemen hebben met woedebeheersing, en voor 
degenen om hen heen (dit kan worden gegeven aan iemand die tegen 
iedereen schreeuwt) 

 456 923 8484 79256 Om te helpen bij het doorbreken van slechte gewoonten 
 78 19 335 Voor eetstoornis 
 25 65 993 Voor morbide obesitas en al zijn gevolgen 
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 25 36 397 Voor de ziekte van alcohol en misbruik ervan 
 99 61 553 Om alle afhankelijkheid van roken te genezen - zowel tabak als niet-

tabak gerelateerd 
 91 582 7139 Voor verslaving aan pijnstillers 
 91 278 596 Voor obsessieve gedachten over het omgaan met pijn 
 92 367 9342 Om pijn poort receptoren te sluiten die verband houden met complex 

plaatselijk pijnsyndroom 

Angst en depressie 

 40 50 666 Voor agorafobie (extreme of irrationeel angst voor open of openbaar 
plaatsen) 

 29 38 516 Voor angst die prestatiegerelateerd is 
 11 66 767 Voor angst en angst voor medische procedures 
 11 25 612 Voor angst van ziekenhuizen en gezondheidszorg in het algemeen 
 33 49 586 Voor ongerustheid door scheiding tussen moeder en kind; voor 

heimwee 
 53 14 80853 Voor bedrog en de wonden door bedrog 
 99 61 378 Voor troost en troost voor de ziel die alleen de Goddelijke Moeder 

kan geven 
 116 116 1998 Voor ondersteuning bij rouw en verlies 
 43 85 103 Om overweldigend verdriet te verminderen en te genezen 
 96 93 587 Voor het onvermogen om de dood te accepteren 
 88 75 369 Om de Overgang (overlijden) met gratie en gemak te voltooien 
 21 46 015 Voor de psychologische 'freeze'-reactie op trauma wanneer het een 

gewoonte wordt 
 10 22 58 725 49633 Voor schuld en/of schaamte 
 11 66 518 Voor hypervigilantie (staat van verhoogde alertheid) geassocieerd met 

PTSS 
 12 31 511 Voor dissociatie (dissociatieve stoornis) geassocieerd met PTSS 
 56 11 213 Voor herinneringen - om te wissen van wat niet goed voor je is;  

voor wat je omlaag brengt 
 10 23 519 Voor catastroferen (beschouw of presenteer een situatie als 

aanzienlijk erger dan het eigenlijk is) 
 11 11 115 Voor het verzachten van de schok en angst  als gevolg van 

natuurrampen, persoonlijke tragedies, verlies, crisissituaties, enz. 
catastrofes van welke aard dan ook 

 72 84 555 Voor paniekaanvallen 
 25 37 536 Voor pijnlijke herinneringen aan het verleden, zowel bewust als 

onbewust (PTSS) 
 21 35 619 Om de gehechtheid aan wat beangstigend is los te laten (om te 

stoppen met piekeren en erover na te denken) 
 19 66 551 Voor spreekangst in het openbaar 
 55 16 987 Voor spirituele bescherming tegen pestkoppen 
 25 33 698 Voor slachtoffers van huiselijk geweld 
 996 187 Om de energie van kliekjes en destructieve karaktermoord te 

verlichten zoals getoond door vrouwen aan andere vrouwen in een 
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sociale of werksetting 
 56 117 571 Voor degenen die anderen pesten om vervuld te worden met LIEFDE 

in plaats van het verlangen om anderen te pesten 
 81 76 619 Om vijandigheid en strijd te verminderen 
 04 73 732 Om terughoudend te blijven als alles je op de proef stelt 
 11 96 888 Voor een laag zelfbeeld om een gezond zelfbeeld te worden 
 96 15 646 Voor studenten, werknemers, ouders en zelfstandigen die 

overwerken moeten 
 29 63 586 Voor depressie bij kinderen en volwassenen 
 22 26 111 Voor depressie bij kinderen en adolescenten 
 51 56 886 Om de motivatie te vergroten waar er weinig tot geen is 
 15 28 051 In situaties waarin ouders hun kinderen 'pushen' om uit te blinken of 

op de een of andere manier te presteren, voor het kind om dit lijden 
met veerkracht en kracht te doorstaan, en voor het 'pushen' om te 
verminderen 

 08 08 316 Voor demoralisatie of verlies van moreel 
 131 294 784 585 Voor sociale verschoppelingen om liefde en steun te voelen van de 

rest van de mensheid 
 58 963 8114 Om de pijn van een lijdend hart te verzachten 
 443 792 854 61523 Voor suïcidale gedachten, impulsen en ideeën 
 25 39 561 615 Voor de  hoop op een beter leven in elk opzicht en het nieuwe leven 

te verwelkomen 

Voor zelfhulp 

 99 69 158 Voor het gevoel in de steek te zijn gelaten 
 28 34 515 Voor alertheid tijdens laat opblijven op het werk 
 66 82 121 Voor boosheid 
 92 03 179 Voor anorexia door alle oorzaken 
 456 923 8484 79256 Voor hulp bij het stoppen met slechte gewoontes 
 55 16 987 Voor spirituele bescherming tegen pestkoppen 
 45 892 456 7478 

69925 
Wist negatieve emoties 

 45 32 246 Voor vertrouwen 
 11 21 222 Voor moed 
 45 826 9994 5789 Voor het vergroten van creatieve stromen en inspiratie 
 33 72 413 Voor dyslexie en andere leerstoornissen 
 16 23 948 Om uit te stijgen boven chaos, verwarring, afleiding en vertraging 
 83 48 806 Voor uithoudingsvermogen naar volharding, om mee te doen aan de 

wedstrijd om te winnen 
 16 16 714 Voor het gemakkelijk kunnen aanpassen aan wat is nieuw is, om 

verandering te omarmen! 
 31 76 981 Voor het gemakkelijk kunnen interpreteren van sociale 

groepsdynamiek en hoe hierin te navigeren 
 42 58 725 Voor angst 
 45 88 623 Voor focus 
 22 26 980 Voor focus ander mentale helderheid 
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 33 45 10101 Voor vergeving / vergiffenis 
 51 86 923 Voor gronding / aarding 
 65 62 792 Voor harmonie, vergevingsgezindheid en oplossingen na conflicten 

met anderen 
 25 67 993 Om plezier te hebben! en meer positieve vooruitzichten 
 96 55 178 Om hoop van jou naar anderen in een groep te laten stromen, hoe 

groot ook... Je energie zal niet zijn uitgeput zijn omdat de Hemel je 
steunt in je pogingen om hoop via jou naar de rest te brengen, en je 
eigen hoop zal verder toenemen. 

 24 824 9625 Om motivatie te laten stijgen 
 51 56 886 Om motivatie te laten stijgen, waar er weinig of geen is 
 89 76 548 Voor besluiteloosheid 
 23 65 189 Om stappen vooruit te zetten wanneer er aarzeling is als een 

gebruikelijke reactie die zit ingebakken in de samenleving; bevrijden 
uit de greep van twijfel aan zichzelf 

 80 80 561 Voor aarzeling van degenen die wachten en blijven hangen om in 
vertrouwen te veranderen, zekerheid, met een gezonde en 
evenwichtige wil die egoloos is 

 56 11 213 Voor herinneringen - om te wissen van wat niet goed voor je is;  
voor wat je omlaag brengt 

 21 346 922 Voor jaloezie 
 99 61 546 Om te helpen bij baanverlies en baanherstel (om te genezen) 
 11 96 888 Voor een laag zelfbeeld om een gezond zelfbeeld te worden 
 57 11 936 Voor nachtmerries 
 29 37 651 Voor chronische desorganisatie en uitstelgedrag; het vertragen of iets 

uitstellen 
 42 84 899 Voor een groter vermogen om geduldig te zijn 
 96 41 327 Voor geduld in ontberingen 
 76 33 121 Voor problematische gedachten 
 18 62 398 Om professioneler te zijn in gedrag en in vooruitzichten 
 12 215 987 6412 Geeft overtollige energie vrij 
 56 11 926 Om ouders te helpen van wie de kinderen in de adolescentie zijn - om 

te gaan met het affect (stemmingen) die ze presenteren 
 22 21 568 Om wrok op te heffen en om te wisselen met de vibratie van vrede 
 1323 498 725 Een slechte houding omkeren (negativiteit veranderen in liefde) 
 84 72 167 om eigenliefde en eigenwaarde te verhogen tot een optimaal gezond 

niveau 
 51 34 581 Om iemands' licht helder te laten schijnen, wat er ook gebeurt in hun 

leven 
 04 73 732 Om terughoudend te blijven als alles je op de proef stelt 
 13 13 514 Voor stressverlichting / ontspanning 
 05 50 561 Om stress te kalmeren 
 24 27 483 Herstarten! (het is alsof u op de 'restart'-knop drukt - geeft u elke keer 

een nieuwe start keer dat u het gebruikt en het kan zo vaak worden 
gebruikt als u wilt om u te krijgen door je dag) 

 25 39 561 615 Om op alle mogelijke manieren te hopen op een beter leven en het 
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nieuwe te verwelkomen 
 03 05 791 Om alles voor het beste te laten gebeuren en erop te vertrouwen dat 

dit gebeurt voor geen andere reden dan dit 
 33 96 815 Voor welzijn 
 21 21 817 Voor bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en interesse om 

ten volle te genieten van wat het Leven te bieden heeft 
 35 42 888 Voor wilskracht 
 73 75 766 Dat je gewonde innerlijke kind de genade krijgt om zijn 

Behoeften , zodat genezing kan beginnen 
 96 13 756 Om transseksuelen, travestieten en degenen die momenteel worstelen 

met genderidentiteit bij te staan in alle stappen van de 
transgenderervaring 

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

 22 33 586 Voor sociale verschoppelingen om de Liefde en steun van het 
Goddelijke te voelen 

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

 32 485 7852 Om emotionele gehechtheid aan andermans uitingen te voorkomen 
en/of los te laten 

 16 36 893 Om de effecten van blootstelling aan geweld in media, televisie en 
films ongedaan te maken 

Spirituele gereedschapskist 

 44 44 444 Om te ontwaken voor alles wat met engelen te maken heeft   
 89 65 215 Voor acceptatie van wat jouw bijdrage is aan je levenssituatie, om te 

zien dit duidelijk, en voor begeleiding om je een weg te banen door 
de situatie  

 996 187 Om de energie van kliekjes en destructieve karaktermoord te 
verlichten zoals getoond door vrouwen aan andere vrouwen in een 
sociale of werksetting  

 56 78 321 Om gemakkelijk de energiesignatuur van een ander te identificeren 
 08 22 517 Om nog “lang en gelukkig” te ervaren - jouw persoonlijke ervaring, 

en in koppels, als het wordt gewenst door beide personen die het 
paar vormen 

 21 21 653 naar weten die van jou van hart verlangens, vrij van tegenstrijdige 
gedachten ander energie 

 45 826 9994 5789 Om de creatieve stroom en inspiratie te verbeteren 
 45 892 456 7478 

69925 
Verhelpt negatieve emoties 

 12 215 987 6412 Geeft overtollige energie vrij 
 22 21 568 Om wrok op te heffen en om te wisselen met de vibratie van vrede 
 25 19 876 Voor de verlorenen en sociaal isolement om hun weg en hun doel te 

vinden  
 84 72 167 Om eigenliefde en eigenwaarde te verhogen tot een optimaal gezond 

niveau    
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 58 963 8114 Om een pijnlijk hart te verzachten 
 56 11 213 Voor herinneringen - om te wissen van wat niet goed voor je is;  

voor wat je omlaag brengt 
 23 65 189 Om stappen vooruit te zetten wanneer er aarzeling is als een 

gebruikelijke reactie die zit ingebakken in de samenleving; bevrijden 
uit de greep van twijfel aan zichzelf 

 51 34 581 Om je licht helder te laten schijnen, wat er ook gebeurt in hun leven 
 99 25 881 Dat mensen zo vol liefde en respect voor je zijn dat er niets anders is 

dan liefde en respect voor jou; en dat je zo vervuld bent van liefde en 
respect voor hen dat er niets anders uit je kan komen dan liefde en 
respect voor hen (dit is ter bescherming tegen de projecties van 
anderen en verkeerde interpretaties) 

 14 72 896 Om een gevoel van eenheid met het AL DAT IS te bevorderen 
 18 51 350 Om de energie van de kust te ervaren wanneer men ingesloten is op 

het land 

Energie en slaap 

 24 58 972 Om de symptomen van chronische vermoeidheid te verbeteren 
 51 56 886 Om de motivatie te vergroten waar er weinig tot geen is 
 10 42 7896 Om de slaapkwaliteit te verbeteren 
 11 21 495 Voor slapeloosheid die al lang bestaat 
 56 17 112 Voor slapeloosheid die situationeel is, als gevolg van lawaai, reizen, 

hitte 

Voor extreme psychologische nood 

 45 36 812 Voor hopeloosheid en wanhoop 
 443 792 854 61523 Voor suïcidale gedachten, impulsen en ideeën 
 55 69 872 Voor suïcidaal denken (idee) 
 51 56 938 Voor zelfmoordplannen 
 51 51 517 Voor zelfmoordplannen 
 82 19 576 Voor slachtoffers van cyberpesten 
 22 26 111 Voor depressie bij kinderen en adolescenten 
 81 87 591 Voor degenen die getuige zijn 

van zelfmoord of het lichaam ontdekken 
 88 22 531 Voor die wie zijn de doel van een hekel hebben 

aan omdat zij zijn 'anders' - voor kracht om te overleven en de wil om 
te doorstaan 

 51 56 931 Voor degenen die zichzelf snijden of zich op enigerlei wijze verwond
en 

 22 33 586 Voor sociale verschoppelingen om de Liefde steun van het 
Goddelijke te voelen 

 51 56 321 Voor die wie zich overweldigd en voelen alsof alles op hen af komt 
uit alle richtingen 
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Tandheelkunde 

 33 89 847 Om de luchtweg functie te optimaliseren  
 45 64 686 Om tanden uit te lijnen en recht te zetten  
 42 12 993 Voor gingivitis (ontsteking van het tandvlees) 
 42 66 953 Voor bloedend tandvlees 
 35 41 553 Voor kiespijn 

Oren, neus en keel 

 13 14 335 Voor allergieën in het algemeen 
 88 21 233 Voor herpes virus laesies (= beschadiging weefsel) 
 22 55 732 Voor sinussen (holtes in de wangen, aan weerszijden van de neus, 

achter de neus en in het voorhoofd) 
 56 23 899 Voor ontsteking van de middenoor 
 44 88 772 Voor faryngitis (ontstoken keel) 
 52 18 913 Voor faryngitis door post neusdruppelen met chronische 

sinusaandoening 
 80 13 494 Voor tonsillitis (opgezwollen keelamandelen) 
 51 86 256 Voor tumoren van de parotisklier (oorspeekselklier) 
 52 53 112 Voor stembandverlamming en stembandknobbeltjes 

Nek 
 12 66 523 Voor torticollis (een aandoening waarbij het hoofd voortdurend naar 

één kant wordt gedraaid, vaak geassocieerd met pijnlijke 
spierspasmen) 

 59 89 123 Voor thoracic outlet-syndroom (een aandoening waarbij er sprake is 
van compressie van de zenuwen, slagaders of aders in de doorgang 
van de lagere nek naar de oksel) 

Horen 
 34 56 879 Voor oorsuizen / tinnitus 

De ogen en visie 

 Ogen 
 77 78 177 Voor cataract (grijze staar) van de ooglens 
 77 78 176 Voor glaucoom, hoge oogboldruk 
 51 60 641 Voor macula degeneratie 
 04 96 512 Voor coloboom (een aangeboren afwijking van het oog die defecten 

in de lens, iris of retina veroorzaakt) 
 42 37 346 Voor oogirritatie, vooral die welke gepaard gaat met hoofdpijn 
 44 37 224 Voor conjunctivitis (ontsteking van de bindvlies van de oog) 
 45 82 531 Voor 'roze oog'-conjunctivitis dat ernstiger is en terugkerend 
 13 78 887 Voor stye (een ontstoken zwelling aan de rand van een ooglid, 

veroorzaakt door bacteriële infectie van de klier aan de basis van een 
wimper) 

 33 69 878 Voor oogletsel 
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 00 77 106 Voor het oogvermoeidheid 
 Visie 
 24 17 158 Voor verziendheid (hyperopia) 
 76 14 182 Voor bijziendheid (myopia) 
 99 65 491 Voor slechtziendheid en blindheid door alle oorzaken 
 29 37 853 Voor verbetering van het gezichtsvermogen 
 31 36 407 Voor amblyopie (verminderd of zwak zicht zonder duidelijk defect of 

verandering in het oog) 

Het endocriene systeem en de aandoeningen van het metabolisme 

 25 22 36 581 Voor langdurige bijnierinsufficiëntie 
 67 13 134 Om de bijnierfunctie te verbeteren 
 31 25 065 Om het syndroom van Cushing en secundaire effecten van chronisch 

gebruik van corticosteroïden te verminderen 
 44 34 131 Voor diabetes en het balanceren van het insulineniveau 
 44 34 135 Voor diabetische zweer/infectie van de voeten 
 15 31 916 Voor pre-diabetici, voor iemand met een zeer hoog risico om diabetes 

te ontwikkelen, en ook voor diegenen die diabetes ervaren tijdens de 
zwangerschap 

 31 22 778 Om af te vallen (gewicht) 
 25 65 993 Voor morbide obesitas (zwaarlijvigheid) en al zijn gevolgen 
 97 48 784 Om de hypofysefunctie te vergroten 
 93 19 162 Coördineren, versterken en verbeteren van de hypothalamus-

hypofyse-as 
 15 24 191 Voor het reguleren van de groeihormonen productie in de hypofyse 
 52 81 197 Voor de ziekte van Graves (een zwelling van de nek en uitpuilende 

ogen als gevolg van een overactieve schildklier) 
 42 66 981 Voor de thyroïditis van Hashimoto (autoimmuunziekte van de 

schildklier) 
 33 56 763 Voor papillaire schildklier kanker 
 86 86 694 Voor regulatie van de schildklier 
 25 11 216 Voor schildklierknobbeltjes waarvan een naaldbiopsie is genomen en 

waarvan is aangetoond dat ze geen kanker zijn 
 16 11 219 Voor kleine schildkliervergroting 
 56 16 921 Voor laag testosteron (gehalte) 
 81 63 957 Voor hormonale onbalans 
 11 23 526 Voor jicht (een ziekte waarbij een gebrekkig metabolisme van 

urinezuur artritis veroorzaakt, vooral in de kleinere botten van de 
voeten, afzetting van kalkstenen en episodes van acute pijn) 

 55 65 971 Voor een optimale pH van het menselijk lichaam 
 88 21 233 Voor herpes virussen 
 33 45 634 Voor cellulaire schade van welke aard dan ook 
 87 89 114 Voor amyotrofische laterale sclerose (een vorm van 

motorneuronziekte) 
 55 96 183 Voor hersenverlamming 
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 41 57 051 Voor het herstel van Guillain-Barré en al zijn gevolgen 
 45 96 151 Voor multiple sclerose in algemeen 
 19 86 116 Voor multiple sclerose terugval en achteruitgang  

Bloeddruk 

 11 84 744 Voor de regulering van de bloeddruk, te gebruiken voor zowel hoge 
als lage druk 

 88 63 292 Voor hoge bloeddruk (hypertensie) 

Hart 

 98 88 119 Voor hartinfarct (myocardinfarct) als eerstelijnsbehandeling op weg 
naar ziekenhuis 

 33 59 674 Voor hypertrofische cardiomyopathie (verdikte hartspier) 
 13 48 782 Voor hartritmestoornissen en ritmestoornissen met stabiele 

hemodynamiek (=bloedstroom) niet-spoedeisend 
 78 94 825 Om de cardiovasculaire functie te verbeteren - Hartchirurgie 
 51 05 623 Voor sternale (=borstbeen) wondinfectie 
 11 11 171 Voor Bloedarmoede en voor gezonder bloed 
 64 825 7493 Voor abdominaal aorta-aneurysma die klinisch stabiel en niet 

gescheurd is 
 99 62 157 Voor moeilijke infuus- en bloedafnameaders 
 22 71 536 Voor hyperlipidemie (Verhoogde vetten in het bloed) 
 08 12 706 Voor lipoedeem (abnormale vetverdeling in het onderlichaam met 

lymfatische weefseldisfunctie) 
 55 65 192 Voor gezwollen benen, putoedeem (pitting oedeem , waarbij 

overtollig vocht zich ophoopt in het lichaam , waardoor zwelling 
ontstaat) 

 40 20 168 Voor spataderen, mild 
 96 52 881 Voor spataderen, matig tot ernstig 

Helen	van	het	voedsel	dat	men	consumeert	en	milieutoxines	

Eten en drinken 

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

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

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

 42 67 982 Behoudt voedsel dat bijna licht bedorven is om eetbaar te zijn (zal 
goed smaken) 

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

 81 52 936 Om pesticiden te neutraliseren in het voedsel dat men eet 
 88 44 578 Verhoogt de levengevende voedingswaarde van voedsel (kan 

worden gecombineerd met andere codes) Als u slechts één code gaat 
gebruiken, is dit de code die u moet gebruiken. 

 34 02 991 Om gekruid voedsel te neutraliseren (heeft geen invloed op 
smaak/kruidigheid, minimaliseert maagzuur klachten) 

De watercodes 

Om de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht te brengen, schrijf 
deze twee nummers op de tegenovergestelde zijkanten van de waterfles of 
waterkan:  
99 77 654 en 44 66 111 – dit    creëert een draaikolk die genezing in het water 
brengt.  
Je kan het drinken om het evenwicht te herstellen in je eigen energie en die van 
je familie en op je werkplek. Schrijf het op het koffiezetapparaat en de 
waterkoeler! 
 

 77 74 321 Voor een gezonde spijsvertering 
 82 44 619 Om de schadelijke effecten van suiker te neutraliseren (heeft geen 

invloed op de smaak) wanneer het met mate wordt ingenomen 
 42 52 7671 Om de schadelijke effecten van fluoride te neutraliseren wanneer het 

met mate wordt ingenomen 
 42 88 974 Om de schadelijke effecten van zout te neutraliseren wanneer het met 

mate wordt ingenomen 
 11 23 879 Om de houdbaarheid van diepvriesproducten te verlengen 
 

GGO neutralisatie (genetisch) Gewijzigd organismen) 

 24 46 713 Neutraliseert genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, of GGO's 
(Genetisch gemodificeerde organismes) 

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

 42 615 725 98897 
45625 

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

 
Roken en aanverwante zaken 

 99 61 553 Om alle afhankelijkheid van roken te genezen - opties voor tabak en 
niet-tabak 
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 42 615 725 98897 
45625 

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

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

 
Milieutoxines 

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

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

 56 892 484 7576 Om chemtrails te neutraliseren  
 57 56 105 Voor neutralisatie van pesticiden in het milieu na langdurig gebruik. 

Inclusief Round Up. 
 43 54 565 Voor kattenallergie 
 72 82 490 Helpt bij het reinigen van gifstoffen 
 10 42 789 Om het bestaande placebo-effect te verwijderen 
 43 33 556 Voor het tegengaan van allergieën voor medicijnen in het algemeen, 

om de reacties erop minder ernstig maar niet helemaal te maken - om 
de toename van allergie veroorzaakt door het medicijn te stoppen 
zonder het gunstige effect van het medicijn zelf weg te nemen. 

 88 66 125 Voor bijwerkingen van medicijnen in het algemeen, om de reacties 
erop minder ernstig maar niet helemaal te maken - om de toename 
van de reactie op het medicijn te stoppen zonder het gunstige effect 
van het medicijn zelf weg te nemen. 

 12 12 126 Om onaangename geuren te neutraliseren 
 21 51 669 Om het voertuig te beschermen tegen vandalen en diefstal 
 51 28 952 Om gebouwen te beschermen tegen graffiti en tagging 
 1331 28940 71345 

100214 56789 
Voor bescherming op basisniveau voor EMF en elektromagnetische 
straling op radiofrequentie 

Zware metalen vergiftiging 

 19 86 451 Voor loodopname en vergiftiging (gebruik samen met 
chelatiebehandeling en standaard medische zorg) 

 52 99 767 Voor itai-itai ziekte / cadmium inname en vergiftiging (gebruik 
samen met standaardtherapie bij toxische blootstelling) 

 59 11 226 Voor kwiktoxiciteit (gebruik samen met conventionele therapie) 

Straling en elektromagnetische blootstelling 

 13 18 045 Voor blootstelling aan EMF (elektromagnetische straling) of 
blootstelling aan lage straling - om de gezondheidseffecten op het 
fysieke lichaam en het energielichaam (of aura) om te keren 

 12 56 903 Om DNA te genezen 
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Andere soorten energetische genezing 

Genezing van de wonden van elke vaderfiguur (inclusief de kerk) 
 15 73 691 Spirituele wonden 
 17 37 562 Geestelijke wonden 
 55 65 786 Emotionele wonden 
 18 57 991 Fysieke wonden 
 80 90 561 Seksuele wonden 
 26 58 347 Voor troost en genezing wanneer anderen die niet ontwaakt zijn je 

beledigen en je pijn doen voor je Licht. (Aartsengel Michaël zal ook 
de banden tussen jou en de situatie verbreken om je te helpen 
genezen wanneer je deze code gebruikt) 

Voor sociale en gezinsproblemen 

Academische zorgen 
 84 629 585 4519 Voor academisch succes (indien toegestaan in levensplan) 
 15 64 211 Om toegelaten te worden tot de school van je keuze voor je opleiding 

- of iets beters 
Atletisch zorgen 

 20 02 004 Voor verbetering van atletische prestaties 
Financiële en sociale problemen op het werk 

 99 67 153 Om de toestand van financiële beperkingen te verlichten 
 13 24 686 9789 4516 Voor financiële zekerheid (indien toegestaan in levensplan) 
 81 69 153 2 Voor dakloosheid 
 85 47 132 Om woonruimte te vinden en te behouden die bij je past 
 06 17 557 Om armoede voor altijd te laten verdwijnen uit Gaia en haar 

inwoners 
 31 56 887 Om armoede te overwinnen 
 80 49 627 Om 'jezelf omhoog te trekken' en met succes financiële overvloed te 

creëren, zodat je niemand iets verschuldigd bent 
 61 79 255 Voor aanpassing aan pensioen 
 99 61 546 Om te helpen bij baanverlies en baanherstel (om te genezen) 
 53 99 350 Voor de hobby die je leuk vindt om winstgevend te worden 
 25 51 789 2254 31 Voor gezondheidswerkers en genezers uit alle praktijken om burn-

out te voorkomen, om 'productiedruk' (het vermogen om te 
produceren en te overleven in de medische/genezende industrie) 
tegen te gaan en om compassie, voldoening, geduld en waardering te 
vergroten voor het werk dat ze zo gezegend zijn om te doen 

 51 22 349 Voor zorgverleners: om hen te ondersteunen en in staat te zijn tot wat 
er van hen nodig is in hun taak 

 06 11 916 Om te reizen. Voor kansen die zich voordoen als je van reizen houdt, 
zowel voor je werk als voor je plezier 

 86 85 931 Voor vrijgevigheid van geest 
 96 81 257 Voor een onverwachte meevaller 
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Familie zorgen 
 21 69 587 2196 Uit angst voor de verantwoordelijkheid om een ouder te zijn 
 69 29 588 Voor het verlichten van problemen met stiefouderschap 
 19 59 688 Voor binding binnen nieuwe samengestelde gezinnen 
 32 34 343 Om de wanhoop te stoppen en op het Goddelijke te vertrouwen 

wanneer een co-ouder je kind pijn doet vanwege hun koppigheid, 
onwetendheid en hatelijkheid (onder het niveau van openhartig 
misbruik maar genoeg om jou en je kind van streek te maken) 

 19 08 516 Voor ouders die naar hun kinderen verlangen - voor een speciale 
zegen om hun hart te verlichten wanneer werk en voogdij hun 
fysieke aanwezigheid scheiden 

 55 01 012 Dat kinderen meer toegang hebben tot hun ouders, die moeten 
werken om het gezin te onderhouden. Laat er meer gelegenheid zijn 
voor wederzijds plezier, vriendschap en geluk 

 21 79 665 Voor jaloezie van de moeder-zoon relatie 
 69 79 228 Voor jaloezie van de vader-dochterrelatie 
 12 66 978 Om het leven van alleenstaande ouders te vergemakkelijken 
 996 187 Om de energie van kliekjes en destructieve karaktermoord te 

verlichten zoals getoond door vrouwen aan andere vrouwen in een 
sociale of werksetting 

 81 76 619 Om vijandigheid en strijd te verminderen 
 25 19 876 Voor de verlorenen en sociaal geisoleerden om hun weg en hun doel 

te vinden 
 01 61 510 Voor degenen die lijden aan allerlei soorten verslaving, en voor hun 

familie en vrienden wiens leven wordt beïnvloed door de verslaving 
van een geliefde 

 51 22 349 Voor zorgverleners: om hen te ondersteunen en in staat te zijn tot wat 
er van hen nodig is in hun taak 

 35 26 195 Voor de vrouw in een toegewijde relatie wiens partner seks zoekt 
buitenshuis, om hun lijden te verlichten en het leven om te zetten in 
vreugde in een toegewijde relatie die het beste bij hen past. Het is ook 
voor de mannen in een vaste relatie die hetzelfde letsel oplopen door 
'hun partner die ronddwaalt en hen niet goed behandelt'. 

Codes	voor	dieren	

Voor alle dieren 

 29 56 7892156 Voor mishandelde dieren 
 29 58 734 Voor wondverzorging voor dieren 
 21 76 9654321 Voor dieren die lijden aan ondervoeding 
 86 55 158 Voor de wilde dieren om hun leefgebied te vergroten 
 33 37 899 (De menselijke code is veilig voor dieren…) Voor het verwijderen van 

parasieten, wormen en ook etherische aanhechtingen en parasieten 
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 96 76 269 Voor oorschimmel en mijten 
 42 92 532 Voor droge huid jeuk 
 81 50 561 Voor huidgevoeligheid door wrijving en verlies van vacht of haar 

Voor bijen 

 21 71 2156 43 Om bijenkolonies te stabiliseren 
 21 98 5792 Om bijenvoeding te verhogen 
 71 21 9681 Voor het verwijderen van varroamijten en parasieten specifiek voor 

bijen 
 81 91 271 58 Om de bijenreproductie te vergroten 
 91 62 5543 21 Om de schadelijke effecten van chemicaliën op het bijenleven te 

neutraliseren 

Voor katachtigen 

 21 76 582 Voor hulp bij haarballen 
 92 72 821 Voor lage urineweginfectie bij katten 
 51 28 765 Voor kattenoogproblemen 
 08 19 541 Voor tandsteen bij katten 
 58 22 237 Om gezond eten bij huiskatten aan te moedigen 

Voor honden alle huisdieren en honden die in de natuur voorkomen, zoals 

vossen,  coyotes, wolven, dingo's en dergelijke 

 22 50 967 Voor overmatig blaffen 
 66 77 232 Voor kennelhoest gelijktijdig met vaccinatie 
 42 75 995 Voor hotspots 
 28 78 562 Voor een slechte adem als alle tandheelkundige zorg up-to-date is 
 99 96 913 Voor termieten (zolang het niet in je levensscript staat om ze te 

ervaren) 

Codes	voor	hulpmiddelen	en	gereedschappen	

 70 47 898 Om elektronische apparatuur consistent optimaal te laten 
functioneren 

 77 20 154 Om alle voertuigen soepel te laten lopen 
 24 73 726 Om vluchten soepel en op tijd te laten verlopen tijdens het reizen 
 42 41 750 Code voor het verwijderen van zwarte magie 
 71 72 510 “Evil eye” Nazar (islam) wist codes 
 99 62 157 Gebruik dit voor de bloedcirculatie 
 11 28 561 Vitamine B12 code 
 91 65 219 Vitamine D code 
 99 169 Voetcodes gebruiken 
 56 16 256 code voor normaal bevalling 
 63 51 321 Voor verkoudheids hoest die al is gegeven, dan kun je deze ook voor 
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kinderen gebruiken 
 16 65 1325 Slechte cholesterol 
 91 16 128 Kyfose (aandoening waarbij de wervelkolom in de bovenrug een 

buitensporige kromming heeft) code 

De longen en ademhaling 

 84 72 723 Voor verslaving (tabak) 
 99 61 553 Om alle afhankelijkheid van roken te genezen - zowel voor tabak als 

niet-tabak 
 13 31 213 Voor in de allergieën die door de lucht worden verspreid 
 31 27 459 Voor hoogtevrees 
 21 22 413 Voor astma 
 53 12 798 Voor bronchitis 
 15 51 600 Voor bronchopulmonale dysplasie van prematuur pasgeborenen  
 43 54 565 Voor kat allergieën 
 27 38 963 Voor Chronische Obstructieve Pulmonaire ziekte (COPD) 
 11 72 844 Hoest verlichten 
 81 79 623 Om hoest te verlichten als gevolg van bijwerking van medicatie 
 52 48 194 Voor cystisch fibrose 
 88 81 643 Voor ontsteking van de longen 
 72 64 892 Voor influenza / griep 
 20 53 961 Voor interstitiële longziekte 
 33 89 847 Om de luchtwegfunctie te optimaliseren (bovenste luchtwegen - 

neus, keelholte, luchtpijp, bronchiën) 
 87 65 423 Voor ademnood 
 25 56 551 Om de gevolgen van obstructieve slaapapneu te verminderen 
 56 19 826 Voor thymoma / thymoom (tumor van de thymusklier) 
 57 49 285 Om de longfunctie te verbeteren (bronchiolen en longparenchym) 
 25 19 632 Voor bovenste luchtweginfectie (URI) 
 16 55 057 Voor niet-genezende wonden en/of empyeem 

Het spijsverteringsstelsel 

 83 33 889 Voor misselijkheid 
 83 41 783 Voor reisziekte (wagenziekte, zeeziekte en luchtziekte) 
 86 21 510 Voor postoperatieve misselijkheid en braken (PONV) 
 92 03 179 Voor anorexia door alle oorzaken 
 87 47 988 Voor hepatitis van virale oorsprong en andere redenen 
 22 35 966 Voor hepatitis C 
 56 59 327 Voor hiatale breuk (soort hernia, vaak aan de maag) 
 26 11 351 Voor leververvetting 
 81 52 931 Voor leververvetting die op weg is om cirrose te veroorzaken - 

matige ziektetoestand 
 22 35 297 Voor cirrose van de lever 
 25 36 591 Voor slokdarmvarices, ascites en andere symptomen van gevorderde 

cirrose 
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 72 48 496 Voor leverkanker die primair is - hepatocellulair carcinoom; 
 45 39 373 Voor pancreatitis en zijn gevolgen (acute alvleesklierontsteking) 
 64 47 196 Voor alvleesklierkanker 
 46 99 156 Voor cholangiocarcinoom (kanker van de galwegen) 
 13 45 899 Voor buikpijn 
 45 45 899 Voor diarree 
 87 45 675 Voor zeer sterke diarree 
 45 55 899 Voor constipatie (trage stoelgang, verstopping) 
 25 35 896 Voor constipatie die chronisch en langdurig is 
 25 39 963 Voor darmkanker 
 25 36 983 Voor rectale kanker 
 42 53 899 Voor het balanceren van een prikkelbare darm 
 33 37 899 Voor het verwijderen van parasieten, wormen en ook etherische 

aanhechtingen en parasieten 
 35 87 225 Voor verlies van eetlust 
 31 22 778 Voor gewichtsverlies, afvallen 
 25 65 993 Voor morbide obesitas en al zijn gevolgen 
 12 36 115 voor obesitas bij kinderen 
 78 83 434 Voor aambeien 
 38 37 684 Voor opgeblazen gevoel 
 86 66 431 Voor winderigheid 
 25 59 963 Voor enterische fistels van darm naar blaas, vagina, rectum, andere 

darm en huid 
 27 55 362 Voor maagreflux / brandend maagzuur 
 46 11 615 Voor coeliakie die nieuw is begonnen (autoimmuunziekte; 

overgevoeligheid voor gluten) 
 38 97 143 Voor coeliakie die al lang bestaat  
 77 74 321 Voor een gezonde spijsvertering 
 42 53 161 Voor hik 
 20 05 396 Voor ziekte van Crohn (chronische ontstekingsziekte van de darm) 
 48 69 117 Voor colitis ulcerosa (ontsteking van de dikke darm) 
 56 59 853 Voor mensen die langdurig pijn of misselijkheid hebben na een 

operatie aan de buik na de ingreep en nadat de chirurgische incisies 
zijn genezen 

 25 19 831 Voor mensen die een stoma hebben om kracht en een positieve kijk te 
hebben 

 14 82 825 Om maagkrampen te verlichten 
 56 72 517 Om de galblaasfunctie te verbeteren 
 56 78 917 Voor galblaasaanval (cholecystitis) en galblaasaandoeningen 

(cholelithiasis) 
 52 82 698 Voor aankomen (gewicht) 
 15 73 991 Voor diverticulosis (uitstulpingen van de dikke darm) 
 59 892 345 78122 Voor Clostridium Difficile Colitis (darmbacterie die vaak voorkomt 

bij mensen met een verslechterde weerstand en/of na 
antibioticagebruik; veroorzaakt diarree) 
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 40 22 135 Voor een aanvullend hulpmiddel bij blindedarmontsteking die wordt 
behandeld met reguliere medische zorg 

 15 35 796 Voor maagzweer 
 16 18 215 Voor eenvoudige hernia die gemakkelijk kan worden verminderd 

Het niersysteem 

 68 43 833 Voor nierstenen 
 63 34 831 Voor pyelitis, ontsteking van het nierbekken 
 76 42 688 Voor versterking van de nierfunctie 
 87 33 478 Voor ontsteking van de blaas 
 25 26 332 Voor interstitiële cystitis (blaaspijnsyndroom genoemd, is een 

ontsteking van de urineblaas die niet door bacteriën wordt 
veroorzaakt) 

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

 25 19 831 Voor mensen die een stoma hebben om kracht en een positieve kijk te 
hebben 

 25 37 353 Voor goedaardige prostaathypertrofie 
 93 65 897 Voor polycysteuze nierziekte (een goedaardige aandoening waarbij 

cysten (holtes gevuld met vocht) zich in de nieren ontwikkelen) 
 84 93 456 Voor chronisch nierziekte 
 35 47 375 Voor urineweginfectie (UTI) 
 27 42 363 Voor acute glomerulonefritis 
 14 484 578 96231 Voor eindstadium nierziekte (ESRD) 
 55 63 156 Voor blaaskanker 
 78 22 938 Voor nierkanker 
 

De vrouwelijk geslachtsorganen en bevalling 

 11 12 121 Voor de bevalling 
 56 11 518 Voor onvruchtbaarheid 
 11 32 899 Voor symptomen met menstruatie, opgeblazen gevoel, PMS 

(premenstrueel syndroom), pijn 
 22 16 911 Voor menstruatiezwakte 
 31 31 798 Pre-menopauze, peri-menopauze en menopauze problemen 
 56 11 235 Voor endometriose (ernstig) 
 83 83 456 Voor alle soorten ovariumcysten, van eenvoudig of dermoid tot 

complex 
 88 21 233 Voor herpesvirus 
 38 31 418 Voor het verwijderen van wratten 
 56 22 161 Voor polycysteuze eierstokziekte, in het algemeen 
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 25 38 576 Voor eierstokkanker 
 56 93 787 Voor uitgezaaide eierstokkanker 
 79 37 854 Voor borstkanker 
 23 42 197 Voor schimmelinfectie 
 29 35 531 Voor baarmoederkanker - endometrium 
 92 96 144 Voor baarmoederhalskanker 
 42 21 14444 Om borstvoeding te verbeteren (alleen bij borstvoeding) 
 55 16 112 Om premature baby's te helpen gedijen (als het past in het 

levensplan) 
 15 51 600 Voor bronchopulmonale dysplasie (moeite hebben met ademhalen) 

van de pasgeborene die prematuur is 
 23 46 721 Voor een miskraam, fatale dood en verlies van zwangerschap - dit is 

voor zowel de vader als de moeder, en iedereen die dicht bij het paar 
staat en zal rouwen. Deze code kan ook worden gebruikt om situaties 
uit het verleden te genezen 

 55 81 766 Voor baarmoederverzakking of baarmoederatonie tijdens de 
bevalling 

 01 22 427 Voor cystocele (defect in de fascia tussen de blaas en de vagina) en 
rectocele (defect in de fascia tussen het rectum en de vagina) die licht 
tot matig van ernst is 

De mannelijke geslachtsorganen 

 88 21 233 Voor herpes virus 
 38 31 418 Voor verwijderen van wratten 
 25 37 353 Voor goedaardige prostaathypertrofie 
 42 56 102 Voor prostaatkanker 
 56 16 921 Voor laag testosteron 
 56 92 556 Voor begraven penis 
 56 11 291 Voor zaadbalkanker 
 16 18 215 Voor eenvoudige hernia die gemakkelijk kan worden verminderd 

Botten gewrichten en autoimmuunziekten 

Botten en gewrichten 
 34 41 323 Voor artritis ander artrose 
 26 51 329 Voor artritis - degeneratieve gewrichtsziekte (DJD, Degenerative Joint 

Disease) 
 53 23 411 Voor sarcoïden bij paarden (niet zeker of dit ook geldt voor sarcoïden 

bij mensen) 
 83 73 879 Voor reumatische aandoeningen 
 76 18 296 Voor reumatoïde artritis 
 43 14 223 Voor algemene ontsteking 
 35 31 223 Voor etterende ontstekingsplaatsen 
 44 34 135 Voor diabetische zweer/infectie van de voeten 
 33 45 634 Voor cellulaire schade van welke aard dan ook 
 44 57 678 Voor genezing van open fracturen wanneer chirurgie niet 
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onmiddellijk beschikbaar is 
 11 96 881 Voor genezing van gesloten fracturen om te beginnen wanneer u 

moet wachten om de dokter te zien 
 78 43 149 Voor verstuiking 
 29 58 321 Voor aangeboren heupdysplasie 
 86 47 890 Voor botten die slecht genezen 
 57 43 868 Om de wervelkolom uit te lijnen en recht te trekken 
 72 82 145 Voor aandoeningen veroorzaakt door de aanwezigheid van extra 

wervels 
 53 84 992 Voor gescheurde voorste kruisband (ACL) 
 74 99 845 Voor gescheurde meniscus in de knie 
 72 52 594 Om de grijpkracht te herstellen (verlies van grip in handen) 
 17 16 911 Voor schouderpijn in het algemeen 
 55 35 796 Voor carpale tunnel (syndroom) 
 95 13 332 Voor carpale tunnel die niet reageert op 55 35 796 
 96 08 126 Voor plantaire fasciitis (peesplaatontsteking), vergelijk: hielspoor 

Spieren 
 88 45 363 Voor pijnlijke spieren, vooral na het sporten 
 13 81 478 Om te helpen bij het ontspannen van stijve spieren 
 13 87 494 Om krampen in de benen te verlichten 
 22 36 991 Voor atrofie (afname van weefsel- of orgaanmassa) 

Autoimmuun systeem 
 67 15 001 Voor primaire amyloïdose (amyloïdose is de naam van een groep 

stapelingsziekten van verkeerd gevouwen eiwitten die zich kunnen 
manifesteren in allerlei organen zoals de nieren, hart, lever, 
maagdarmkanaal en zenuwen.) 

 33 14 871 Voor psoriasis 
 20 06 391 Voor artritis psoriatica (een vorm van ontstekingsreuma waarbij je 

tegelijk ook de huidziekte psoriasis hebt.) 
 81 74 311 Voor eczeem in het algemeen 
 95 66 331 Voor Wegener's granulomatose 
 56 15 327 Voor chronisch vermoeidheidssyndroom 
 24 58 972 Om de symptomen van chronische vermoeidheid te verbeteren 
 52 89 134 Voor lupus (Lupus erythematodes is een chronische 

autoimmuunziekte die zich op veel verschillende manieren kan 
openbaren. De Lupus ziekte komt het meeste voor bij vrouwen in de 
leeftijd van 20 – 40 jaar van Negroïde of Aziatische afkomst.) 

 19 77 897 Voor lupus (vroege diagnose) om zich niet verder te ontwikkelen 
 52 81 197 Voor de ziekte van Graves 
 42 66 981 Voor de thyroïditis van Hashimoto (ook wel de ziekte van 

Hashimoto; een autoimmuunziekte van de schildklier) 
 45 96 151 Voor multiple sclerose in het algemeen 
 19 86 116 Voor multiple sclerose terugval en achteruitgang 
 57 56 931 Voor myasthenia gravis (wisselende spierzwakte) 
 86 11 105 Voor pemphigus vulgaris, pemphigus follaceus, paraneoplastische 

pemphigus en intra-epidermale neutrofiele IgA-dermatose (een 
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zeldzame ernstige autoimmuunziekte die zich vooral situeert aan de 
mond in de vorm van blazen, bloedingen en korsten op de lippen en 
in de mondholte) 

Voor beknelde zenuwsyndromen en andere chronische pijnlijke syndromen 

 29 89 596 125 Voor beknelde zenuwpijn (algemeen) 
 25 69 12 58713 Voor pijn in de nervus ulnaris 
 59 72 81 5534921 Voor nervus vagus pijn 
 55 35 796 Voor carpale tunnel (syndroom) 
 95 13 332 Voor carpale tunnel die niet reageert op 55 35 796 
 76 76 893 Voor fibromyalgie 
 16 42 647 Voor fibromyalgie die vermengd is met andere autoimmuunziekten 

en moeilijk te diagnosticeren is 
 55 56 157 Voor paroxismale extreme pijnstoornis 
 91 21 6798 52 69 Voor paroxismale extreme pijnstoornis 

Besmettelijke ziekte 

Algemeen 
 33 45 634 Voor cellulaire schade van welke aard dan ook 
 43 14 223 Voor algemeen ontsteking 
 35 31 223 Voor etterende ontstekingsplaatsen 
 38 89 332 Voor het verlagen van koorts 
 20 02 351 Voor koorts bij kinderen 
 17 84 292 Voor koortsverlaging bij volwassenen 

Bacterieel 
 03 16 246 Voor acute cellulitis (toe te passen bij medische hulp) 
 11 89 876 Voor bacteriële infectie 
 59 892 345 78122 Voor Clostridium Difficile Colitis (Infectie met Clostridium bacterie) 
 44 34 135 Voor diabetische zweer/infectie van de voeten 
 16 99 156 Voor leptospirose (Infectie met Leptospira bacterie) 
 25 37 661 Voor MRSA (methicilline-resistente staphylococcus aureus) 
 57 49 525 Voor antimicrobieel effect 
 45 82 531 Voor 'roze oog' - conjunctivitis die ernstig en terugkerend is (gaat o.a. 

gepaard met roodheid of zwelling van het oog) 
 86 21 516 Voor Q koorts 
 89 56 997 Om het herstel van keelontsteking te bespoedigen met gelijktijdige 

antibioticakuur 
Regime 

 51 26 501 Voor mycetoma (inclusief actinomyceten en Eumycetoma) 
Schimmel 

 51 26 501 Voor mycetoma (inclusief actinomyceten en Eumycetoma) 
Viraal 

 16 85 973 Voor knokkelkoorts 
 23 31 878 Voor waterpokken 



 33 

 86 42 789 Voor typische kinderaandoeningen en ziekten 
 21 79 865 Voor het verlichten van verkoudheidssymptomen zodat u kunt 

rusten 
 88 21 233 Voor herpes virus 
 00 10 0010 Voor HIV (human immunodeficiency virus) 
 64 32 179 Voor mononucleosis (en Epstein barr virus) 
 55 76 392 Om de ernst van deze uitbraak van mazelen en andere virussen die 

'rondgaan' te verminderen (alle 'uitbraken' na 29 januari 2014) 
 38 31 418 Voor het verwijderen van wratten 
 55 65 792 Voor hondsdolheid bij mens en dier wanneer er geen medische of 

veterinaire hulp beschikbaar is 
Protozoaal / parasitair 

 21 798 21 69542 Voor Giardia-infectie (giardiasis) Leven 
Levensbedreigend 

 25 79 512 Voor sepsis (= een levensbedreigend orgaanfalen veroorzaakt door 
een gedysreguleerde respons van de gastheer op een infectie) 

 99 61 542 Voor septische schok / ARDS 

Kanker en tumoren 

 14 44 338 Voor alle kankers in het algemeen 
 33 45 634 Voor cellulaire schade van welke aard dan ook 
 12 56 903 DNA genezen 
 19 55 601 Om kanker in al zijn vormen te genezen 
 55 63 156 Voor blaaskanker 
 79 37 854 Voor borstkanker 
 16 53 111 Voor hersentumoren in het algemeen (primaire tumoren, niet 

uitgezaaide verspreiding van andere tumoren naar de hersenen) 
 92 96 144 Voor baarmoederhalskanker 
 46 99 156 Voor cholangiocarcinoom 
 81 01 952 Voor gastro-intestinale stromale tumor (GIST) 
 25 39 963 Voor darmkanker 
 25 39 983 Voor rectaal kanker 
 22 96 853 Voor Hodgkins ziekte 
 78 22 938 Voor nier kanker 
 91 89 319 Voor leukemie bij algemeen 
 82 16 148 Voor myelodysplastisch 5q-deletiesyndroom 
 40 69 997 Voor lymfoom 
 11 47 382 Voor Merkel Cel carcinoom 
 25 38 576 Voor eierstokkanker 
 56 93 787 Voor uitgezaaide eierstokkanker 
 64 47 196 Voor alvleesklierkanker 
 51 86 256 Voor tumoren van de parotisklier (oorspeekselklier) 
 29 35 531 Baarmoederkanker – endometrium (=baarmoederslijmvlies) 
 25 67 983 Voor sarcoom (wekedelentumoren) 
 25 36 573 Voor plaveiselcelkanker van de huid (huidkanker) 
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 91 87 225 Voor plaveiselcelkanker die invasief is (huidkanker) 
 56 19 826 Voor thymoma / tumor van de thymusklier (= zwezerik) 

Bijwerkingen van kanker 
 

 96 97 521 Voor pijn en lijden bij kanker - om te kalmeren en te helpen 
 77 53 696 Voor ademhalingsmoeilijkheden wanneer kanker gevorderd is - om 

te helpen bij het verminderen van de perceptie van luchthonger (naar 
lucht happen) en de nood ervan 

 31 25 065 Om het syndroom van Cushing (klachten die ontstaan als u langere 
tijd te veel cortisol in uw bloed heeft) en secundaire effecten van 
chronisch gebruik van corticosteroïden te verminderen 

 89 78 211 Voor lymfoedeem 
 51 66 813 Voor stralingsproctitis (beschadiging van de endeldarm die is 

ontstaan door bestraling / radiotherapie) 
 15 62 556 Voor waardigheid en troost bij de progressie van een terminale ziekte 
 96 93 587 Voor het onvermogen om de dood te accepteren 
 88 75 369 Om de Overgang met gratie en gemak te voltooien 
 12 46 861 Voor het verlies van de achterblijvers 
 25 19 831 Voor mensen die een stoma hebben om kracht en een positieve kijk te 

hebben 
 11 31 561 Voor degenen die in ontkenning zijn voor een ernstige, 

levensbedreigende medische aandoening, om hulp te zoeken 
 92 03 179 Voor anorexia van alle oorzaken 

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

 44 56 789 Genezing van open wonden (schrijf in de lucht boven de wond) 
 33 78 133 Genezing van ernstige verwondingen aan de buik wanneer een 

operatie niet beschikbaar is 
 44 57 678 Genezing van open fracturen / breuken wanneer chirurgie niet 

onmiddellijk beschikbaar is 
 78 43 149 Voor verstuiking 
 15 01 777 Voor hemostase (= bloedstelpen) bij bloeding (bij het zoeken naar 

standaard medische zorg) 
 55 56 888 Voor hemodynamische shock, zowel gecompenseerde als 

gedecompenseerde, terwijl u standaard medische zorg zoekt (de 
shock kan hemorragisch, septisch, cardiogeen, neurogeen, 
anafylactisch, hypovolemisch zijn...) 

 19 19 311 Voor brandwonden, ook door de zon 
 18 19 811 Voor eerste hulp bij hitteberoerte - te gebruiken naast met andere 

maatregelen 
 33 14 993 Voor zonnesteek 
 38 16 751 Om de tolerantie voor warmte te ondersteunen zolang er voldoende 

rust, schaduw en voldoende hydratatie is; om minder ellende te 
hebben bij warm weer 

 56 51 215 Voor gemak bij chirurgische noodgevallen; dat alle genezing zal 
bespoedigen en dat men de meest positieve ervaring zal hebben door 
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de ziekenhuisbehandeling 

 72 10 361 Voor een soepel en stabiel anesthesieverloop tijdens een operatie 
 25 36 897 Voor pijn op de plek van de operatie nadat alles is genezen 
 31 27 459 Voor hoogtevrees 
 15 36 896 Om het effect op het lichaam te verminderen van op grote hoogte (= 

hoogteziekte) te zijn 
 25 33 577 Voor als je jezelf stoot en het doet pijn - licht stomp trauma 
 20 51 981 Voor degenen die gevoelig zijn voor ongelukken 
 13 81 478 Om te helpen bij het ontspannen van stijve spieren 
 13 87 494 Om krampen in de benen te verlichten 
 89 912 573 Voor het ongemak geassocieerd met whiplash na onstabiele 

ligamentaire verwonding en onstabiele breuk van de nek is bewezen 
afwezig te zijn bij nekletsel door CT-scan met fijne snijwonden, MRI, 
flexie- en extensiefilms en/of röntgenfoto door erkend orthopedisch 
trauma experts 

 81 21 596 Om spierflexibiliteit en kracht te vergroten 
 69 25 987 Om het bewegingsbereik (ROM) te vergroten 
 21 59 687 Om de proprioceptie te verhogen en het lopen te stabiliseren 
 21 79 721 naar afname fantoom pijn ten gevolge verliezen van ledematen 
 21 89 233 naar verlichten prothese pijn 
 29 69 589 naar toenemen mobiliteit met een prothese ledemaat ander maken 

meesterschap van deze makkelijker 
 61 62 9821 voor hypothermie 

Huidaandoeningen 

 87 68 433 Voor verlichting van jeuk 
 22 33 311 Voor insectenbeten 
 91 61 5982 Voor de ziekte van Lyme 
 72 84 986 Helpen bij het genezen van tatoeages 
 43 54 565 Voor kattenallergie 
 81 50 561 Voor huidgevoeligheid door wrijving en verlies van vacht of haar 
 11 23 884 Voor haaruitval 
 33 48 452 Om haar te voeden 
 55 75 986 Voor hyperpigmentatie 
 12 56 316 Voor hyperpigmentatie en keloïde littekens om er beter uit te zien 

terwijl ze genezen met 55 75 986 en 41 52 896. 
 17 37 556 Voor actinische keratose 
 56 11 165 Voor seborrheic keratose 
 41 52 896 Om keloïde te verwijderen 
 13 20 999 Om moedervlekken op het lichaam te verwijderen (let op: als een 

moedervlek kanker is of iets anders dan een gewone moedervlek, 
werkt deze code niet. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste 
diagnose te stellen dat dit echt een gewone moedervlek is door een 
arts voordat u deze gebruikt deze code. Er is geen tijd om uit te 
stellen als er een kans is op een diagnose van huidkanker, vooral als 
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het melanoom is. Laat het controleren!) 
 17 29 061 Om de verschijning van gezichtsveroudering om te keren 
 16 56 821 Voor alle soorten acne 
 22 12 379 Voor cystische acne 
 35 35 976 Voor vitiligo (=aandoening waarbij de huid en het haar pigment 

verliezen) 
 16 25 511 voor couperose / rosacea (de aanwezigheid van meestal talrijke 

uitgezette rode en/of blauwe bloedvaatjes in het gezicht) 
 03 16 246 Voor acute cellulitis (= bacteriële infectie van het bindweefsel) - toe te 

passen terwijl medische hulp gezocht wordt 
 86 11 105 Voor pemphigus vulgaris (een blaarvormende autoimmuunziekte 

van slijmvliezen en huid), pemphigus follaceus, paraneoplastische 
pemphigus en intra-epidermale neutrofiele IgA-dermatose  

 33 14 871 Voor psoriasis 
 20 06 391 Voor artritis psoriatica (een vorm van ontstekingsreuma waarbij je 

tegelijk ook de huidziekte psoriasis hebt.) 
 81 74 311 Voor eczeem in het algemeen 
 45 62 156 Voor uitslag, niet-specifiek 
 16 55 057 Voor niet-genezende wonden en/of empyeem 

Genezing	van	een	spirituele	aard	

De chakra genezen 

Eerste chakra !  Rood !  Wortel chakra 
 13 23 251 Om de energie van het basis- of 'wortelchakra' te optimaliseren en in 

balans te brengen (rood) 
 10 010 5856 Voor chronische blokkade van de wortelchakra / onvermogen om te 

aarden naar Gaia 
Tweede chakra !  Oranje !  Sacraal chakra 

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

Derde chakra !  Geel !  Zonnevlecht chakra 
 80 03 011 Om de energie van het derde of 'solar plexus' chakra te optimaliseren 

en in balans te brengen (geel) 
Vierde chakra !  Groene !  Hart chakra 

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

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

Vijfde chakra !  Blauw !  Keel chakra 
 77 74 089 Om de energie van het vijfde of 'keel' chakra te optimaliseren en in 

balans te brengen (blauw) 
 88 26 789 Voor het openen van de keelchakra voor een betere communicatieve 

vaardigheid (alleen gebruiken met toestemming van je Hogere Zelf 
en intuïtieve gids elke keer dat het wordt gebruikt - er is een risico op 
een bijwerking van energie 'opstopping' die mogelijk moet worden 
opgelost door een Reiki Meester in de persoon die het gebruikt 
zonder deze toestemming. Het is krachtig, deze code.) 

Zesde chakra !  Indigo !  Derde oog chakra 
 82 88 133 Het optimaliseren en balanceren van de energie van het zesde of 

'derde oog' chakra (indigo) 
Zevende chakra !  Wit !  Kroonchakra 

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

Hogere chakra's !  Zilver !  Goud of Meester chakra 
 34 50 824 Om de energie van de hoofdchakra (alle) te optimaliseren en in 

balans te brengen 
Alle chakra's tegelijk 

 56 51 521 Om de chakra's te reinigen en in evenwicht te brengen, ze te openen 
en te helen. (de hele reeks) 

Goddelijk Mannelijk !  Goddelijk Vrouwelijk (Yin en Yang healing) 

 10 02 322 Om de Goddelijke Mannelijke energie te verhogen om de 
energiebalans te optimaliseren wanneer de Goddelijke Mannelijke 
energie (Yang) te laag is (dit kan gebruikt worden voor zowel 
vrouwen als mannen) 

 39 00 006 Om de Goddelijke Vrouwelijke te verhogen om de energiebalans te 
optimaliseren wanneer de Goddelijke Vrouwelijke energie (Yin) te 
laag is (dit kan gebruikt worden voor zowel mannen als vrouwen) 

Genezing van de meridianen 

 55 68 7321 Om de energie van de levermeridiaan (hout) in balans te brengen en 
te optimaliseren 

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

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

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

 31 21 8881 Om de energie van pericardiummeridiaan (vuur) in evenwicht te 
brengen en te optimaliseren 

 45 67 8921 Om de energie van triple warmer / driewarmer meridiaan (vuur) in 
balans te brengen en te optimaliseren 
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 51 21 9122 Om de energie van de maagmeridiaan (aarde) in evenwicht te 
brengen en te optimaliseren 

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

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

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

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

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

Afscherming 

 15 52 296 Voor bescherming tegen energetische besmetting van de 
gedachtevormen en gehechtheden die bestaan bij degenen die je als 
genezer dient. (Het is een schild van Aartsengel Raphael en het is 
groen.) 

Ongewenste energie en andere programmering verwijderen 

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

 113 585 9623 4515 Helpt bij het verwijderen van psychologische programmering 
 05 40 511 Om de bedoeling van psychologische operaties van de massamedia en 

alle “valse vlag” (actie bedoeld om een tegenstander zwart te maken 
en de eigen publieke opinie te misleiden) gebeurtenissen te ontkennen 

 45 892 456 7478 
69925 

Verhelpt negatieve emoties 

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

 131 415 6266 9014 
50145 

Om etherische implantaten te verwijderen 

 14 898 7256 Om op angst gebaseerde (3D) mentaliteiten los te laten 
 15 28 051 In situaties waarin ouders hun kinderen 'pushen' om uit te blinken of 

op de een of andere manier te presteren, voor het kind om dit lijden 
met veerkracht en kracht te doorstaan, en voor het 'pushen' om te 
verminderen 

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

 56 99 651 Om de scheuren te verbreden en de sluier van mysterie te openen die 
wordt opgelegd aan degenen die diep zijn beïnvloed door degenen 
die niet ons beste belang en van harte hebben (ook voor 
massahysterie) 
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 99 25 881 Dat mensen zo vol liefde en respect voor je zijn dat er niets anders 
uit kan komen dan liefde en respect voor je; en dat je zo vervuld bent 
van liefde en respect voor hen dat er niets anders uit je kan komen 
dan liefde en respect voor hen (dit is ter bescherming tegen de 
projecties en verkeerde interpretaties van andere mensen) 

Helderziendheid en intuïtie 

 88 44 242 Voor het openen van het derde oog, maar alleen als het is toegestaan 
in je huidige levensplan 

 52 484 965 1023 Om de helderheid en ontvangst van Goddelijke leiding te verbeteren 
 85 31 901 Om communicatie met je Hogere Zelf uit te nodigen 
 55 76 781 Om spirituele intuïtie te laten groeien 

Genezing van de ziel 

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

 56 82 966 Om de schade die u tijdens vele levenservaringen is aangedaan met 
grote snelheid ongedaan te maken 

 96 55 178 Om hoop van jou naar anderen in een groep te laten stromen, hoe groot 
ook, je energie zal niet uitgeput raken omdat de Hemel je inspanningen zal 
ondersteunen en door jou hoop aan de rest zal geven, en je eigen hoop zal 
verder toenemen. 

 03 01 556 Om de verbinding met de hemel te versterken 
 08 11 215 Voor alle gunstige planeten, zoals toegestaan binnen de grenzen van 

uw levensscript, zodat u geen levensles mist die in uw pre-geboorte 
levensplan staat (alternatieve vertaling: 'voor alle gunstige planeten 
met uitzondering van degenen die zich inzetten om deel te nemen 
aan iets voor een levensles dat in hun levensscript is geschreven'.) 

 11 33 517 Voor het balanceren van de energieën in je levenservaring - om ze 
glad te strijken, te nivelleren - dus geen 'pieken en dalen' meer zodat 
het algehele effect op de meeste dagen aangenamer is 

 03 05 791 Om alles voor het beste te laten gebeuren en erop te vertrouwen dat 
dit om geen andere reden dan deze gebeurt  

 56 11 213 Voor herinneringen om te wissen van wat niet goed voor je is; voor 
wat je naar beneden haalt 

 16 18 256 Voor giftige schaamte die generaties overspant - om te genezen en de 
cirkel te doorbreken 

 16 15 333 Voor overweldigende giftige schaamte 
 15 18 215 Voor overweldigende giftige schuld 
 42 60 512 Om je leven weer op de rails te krijgen als het eenmaal uit elkaar is 

gevallen 
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 49 22 249 Om officieel te markeren dat je je ergste nachtmerrie achter je hebt 
gelaten (dit kan enige actie van jouw kant vergen; werk samen met 
Spirit om je te helpen oplossen wat er nog van het probleem is, en 
zorg ervoor dat je de nodige stappen onderneemt om het compleet te 
krijgen!) 

 73 75 766 Dat je gewonde innerlijke kind de genade krijgt om zijn behoeften 
aan jou te communiceren, zodat genezing kan beginnen  

 40 44 010 Voor het helen van de ziel op een dieper niveau 
 86 15 613 Zodat iedereen het verandering zou krijgen waar ze altijd van 

hadden gedroomd (zoals de vleugelpiano waarvan ik altijd hoopte 
dat ik die voor kerstmis of mijn verjaardag zou krijgen, maar die heb 
ik nooit gekregen). Om de geheime wens die alleen aan God / de 
Schepper / de Bron en jou bekend is, uit te laten komen 

 06 11 916 Om te reizen. Voor kansen die zich voordoen als je van reizen houdt, 
zowel voor je werk als voor je plezier 

 823 494 7815 72954 Om je ware potentieel te activeren 
 56 57 893 Om Onvoorwaardelijke liefde te ervaren 

Aarding 

 05 50 561 Om stress te kalmeren 
 51 86 923 Voor aarding 
 04 73 732 Om terughoudend te blijven als alles je op de proef stelt 
 10 010 5856 Voor chronische blokkade van de wortelchakra / onvermogen om te 

aarden naar Gaia 

Vorige levens 

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

 18 61 999 Voor een conflict uit een vorig leven dat met ons meegedragen wordt 
in dit leven om moeiteloos op te lossen 

 56 82 966 Om de schade die u tijdens vele levenservaringen is aangedaan met 
grote snelheid ongedaan te maken 

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

Relaties 

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

 56 12 147 Om het libido te verhogen in een liefdevolle relatie - tenzij er een 
levensles in het levenscontract is geschreven - dan pas nadat deze 
levensles onder de knie is 

 08 22 517 Om nog “lang en gelukkig” te ervaren - jouw persoonlijke ervaring, 
en in koppels, als het wordt gewenst door beide personen die het 
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paar vormen 

 01 22 276 Om de liefde weer nieuw te maken 
 91 00 418 Om de kans op het aangaan van een romantische relatie te vergroten 

(indien toegestaan in het levensscript) 
 43 11 902 Om de juiste vriend en partner voor jou te vinden 
 35 26 195 Voor de vrouw in een toegewijde relatie wiens partner seks zoekt 

buitenshuis, om hun lijden te verlichten en het leven om te zetten in 
vreugde in een toegewijde relatie die het beste bij hen past. (het is 
ook voor de mannen in een toegewijde relatie die hetzelfde letsel 
oplopen door 'hun partner die ronddwaalt en hen niet goed 
behandelt') 

 33 45 10101 Voor vergeving / vergiffenis 
 34 61 179 Voor de liefde die tussen de harten stroomt om ongehinderd te zijn 

en in beide richtingen te stromen zoals in de hemel 
 22 70 002 Voor als je hart is gebroken; de engelen bieden je de geruststelling dat 

liefde weer naar je toe zal komen, misschien in een andere relatie, 
maar het zal naar je ziel komen 

 42 60 512 Om je leven weer op de rails te krijgen als het eenmaal uit elkaar is 
gevallen 

Spiritueel ontwaken en ascensie 

 111 4823 79777 420 
1111 

Om onze identiteit op de hogere niveaus te onthullen 

 71 65 884 Voor het grondpersoneel om een verbeterde verbinding met de Bron 
te ervaren 

 15 00 201 Om iedereen wakker te maken die een oogje dichtknijpt voor het 
lijden van mensen, dieren, planten en Gaia's delicate ecosystemen 

 44 44 444 Om te ontwaken voor alles wat met engelen te maken heeft  
 56 78 321 Om gemakkelijk de energiesignatuur van een ander te identificeren 
 65 62 792 Voor harmonie, vergeving en oplossing na conflict met anderen 
 21 21 653 De verlangens van je hart KENNEN, vrij van tegenstrijdige gedachten 

en energie 
 45 36 010 Voor VREDE, Goddelijke Vrede, om je hart te vullen en de uitstraling 

van de mensen om je heen te beïnvloeden 
 22 21 568 Om wrok op te heffen en om te wisselen met de vibratie van vrede 
 77 12 000 Dat je verleden naadloos harmonieert met je heden; om op alle 

niveaus alles tegelijk te helen zonder pijn 
 21 36 521 Voor acceptatie van de hiërarchie van Goddelijke Interventie 
 16 57 922 Om gelukzaligheid te ervaren 
 16 57 996 Voor gejuich / gejubel 
 52 60 931 Om zorgeloos te zijn 
 00 53 111 De bom van LIEFDE (om de liefde in je wereld te vergroten tot boven 

de verbeelding!) 
 88 88 013 Om de vreugde van de leeftijden 24/7 te voelen 
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 21 85 006 Voor Reiki-energie om een niveau hoger te upgraden dan de laatst 
gevolgde les 

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

 20 20 228 Om de aura te verstevigen tegen aanvallen, voor Goddelijke Hulp en 
de bescherming van Aartsengel Michaël zelf 

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

 458 874 6996 8528 Om alle energie te richten op het Nu moment 
 25 19 876 Voor de verlorenen en sociaal isolement om hun weg en hun doel te 

vinden 
 1123 4561 8729 11 

11 72654 
Voor kwijtschelding van karmische schuld 

 86 85 931 Voor vrijgevigheid van geest 
 31 57 825 Voor iemand die aarzelt en twijfelt aan zijn goddelijke natuur om het 

te accepteren 
 51 34 581 Om je licht helder te laten schijnen, ongeacht wat er gaande is in hun 

levenservaring 
 96 71 115 Voor de bereidheid om de mensheid van dienst te zijn 
 15 16 995 Voor het vermogen om anderen vanuit het hart te dienen met perfect 

begrip, gratie en gemak 
 76 82 630 Voor de geest van genezing en teamwerk terwijl je met een groep 

werkt 
 51 76 481 Om de ogen te openen van degenen die spiritueel slapen (om de 

'slaap' uit hun ogen te krijgen en hen te helpen hun doel te zien, hun 
rol als Lichtwerkers) 

 56 11 752 Voor het vermogen om verder te ontwaken, om je zo volledig 
mogelijk te openen voor het Goddelijke; om 'spirituele zorgen uit het 
verleden' snel en volledig te overwinnen 

 86 12 547 Om gevuld te zijn met waardering en alle wonderen te zien dat ze 
een geschenk zijn dat uit de hemel komt 

 13 58 372 Opdat spirituele kennis vrijelijk beschikbaar wordt gesteld voor het 
hoogste goed. (Dit geldt zowel voor het individu als voor 
collectieven, hoe men deze Divine Healing Code ook wenst toe te 
passen) 

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

 96 91 771 Voor kracht om je vibratie hoog te houden als degenen die een lagere 
vibratie om je heen hebben uithalen en je 'testen' 

 07 99 720 Voor innerlijke kracht en rustgevende energie tijdens worstelingen 
die verband houden met innerlijke groei 

 12 16 458 Voor degenen die gebrek ervaren om hun focus te verleggen van wat 
driedimensionaal is (armoede, honger, ongemak) naar wat 
vijfdimensionaal is (het vermogen om te manifesteren door de hulp 
van de engelenwegen en niet door een grote bankrekening) 
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 15 01 807 Voor toename van de herkenning van de vibratie van de 
oorspronkelijke ziel die inderdaad van galactische oorsprong is, met 
het doel de aandacht te verminderen die anders is gegeven aan 
degenen die niet zijn wie ze zichzelf presenteren in de 'sterrenlijn' - 
om helpen een 'ware profeet' of 'goddelijke afgezant uit de hemel' te 
onderscheiden van valse. 

 16 91 405 Om de Galactische manieren om dingen te doen te accepteren en toe 
te staan -- om de manier waarop Galactics werken en hun cultuur te 
verwelkomen 

 56 57 893 Om Onvoorwaardelijke liefde te ervaren 

Spirituele genezing in algemeen 

 33 45 10101 Voor vergeving / vergiffenis 
 11 21 222 Voor moed 
 55 56 318 Om veilig te ontsnappen aan degenen die niet het beste met ons voor 

hebben, ongeacht de connectie met deze organisatie 
 12 54 681 Voor de lichamelijke kwaal waar je op dit moment het meest last van 

hebt - om ermee om te gaan en de les van de ziekte zo snel mogelijk 
als ziel te accepteren, zodat je op alle mogelijke manieren kunt 
genezen  

 16 23 948 Om boven chaos, verwarring, afleiding en vertraging uit te stijgen 
 16 16 714 Voor het gemak bij het aanpassen aan wat nieuw is - om verandering 

te omarmen en te verwelkomen!  
 13 13 42525 Om vooruit te komen / obstakels te overwinnen 
 51 56 886 Om de motivatie te vergroten waar er weinig tot geen is 
 22 18 609 Voor de toekomst om te komen met zegeningen voor je 

levenservaring - iets dat je wenst te komen 
 08 08 888 Voor iets nieuws dat welkom is 
 20 61 416 Voor veel succes in alle inspanningen 
 08 22 517 Om nog “lang en gelukkig” te ervaren - jouw persoonlijke ervaring, 

en in koppels, als het wordt gewenst door beide personen die het 
paar vormen 

 27 41 300 Voor alles wat je ooit wilde uitkomen -- alleen als het voor het 
hoogste goed is 

 06 11 507 Voor harmonie in alle dingen -- zowel in visie als het effect op 
anderen dat besmettelijk is! 

 62 61 715 Voor dierbaren die geopereerd moeten worden, voor de hoogste 
liefde en steun van engelen aan alle zorgverleners in het team dat 
voor hen zorgt, voor het allerbeste resultaat  

 96 15 646 Voor studenten, werknemers, ouders en zelfstandigen die te maken 
hebben met overwerk 

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

 89 65 215 Voor acceptatie van wat is - uw bijdrage aan uw levenssituatie, om 
dit duidelijk te zien, en voor begeleiding om uw weg door de situatie 
te navigeren 
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 23 26 940 Om te accepteren wat is en verder, gemotiveerd te zijn om 
verbeteringen aan te brengen in je leven, omgeving, vrienden en werk 
(niet om te ‘je erbij neer te leggen’) 

 54 37 117 Voor geluk en moed om je lessen en uitdagingen in het leven aan te 
gaan 

 21 21 817 Voor bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en interesse om 
ten volle te genieten van wat het Leven te bieden heeft 

 88 66 556 Om iemands weerstand te elimineren tegen wat er van hen wordt 
gevraagd in hun levensreis 

 89 96 7899 Voor een zelfhelende afstemming 
 17 94 625 826 95413 Bescherming afstemming 
 24 27 483 Herstarten! (het is alsof u op de 'restart'-knop drukt - geeft u elke keer 

een nieuwe start keer dat u het gebruikt en het kan zo vaak worden 
gebruikt als u wilt om u te krijgen door je dag) 

 17 41 366 Wanneer alles niet 'juist' is -- om het momentum in het voordeel van 
jou te laten 'draaien' (op voorwaarde dat het compatibel is met het 
levensscript) 

 02 87 297 Voor alles om te bouwen met het juiste tempo, moment en 
opeenvolging voor het hoogste goed, voor alles, het grote totaal, voor 
het hoogste goed van allen 

 1323 498 725 Een slechte houding omkeren (negativiteit veranderen in liefde) 
 12 57 901 Om ergernis in alle oorzaken minder te ervaren; voor geduld en rust 

in alle situaties van het leven 
 31 12 016 Opdat de spirituele 'winter' in de persoonlijke groei overgaat in de 

glorieuze 'lente' 
 43 85 103 Om overweldigend verdriet te verminderen en te genezen 
 45 826 9994 5789 Om de creatieve stroom en inspiratie te verbeteren 
 56 57 893 Om Onvoorwaardelijke liefde te ervaren 

De Overkant / Gene zijde 

 996 812 551 Voor verbeterde communicatie met degenen die in de hemel zijn (en 
het dunner worden van de sluier in het algemeen)  

 14 16 990 Om de mysteries van het hiernamaals en de schepping duidelijk te 
maken 

Tweelingzielen en tweelingvlammen 

 18 26 753 Voor tweelingzielen in de Hemel die hun dierbaren missen die 
geïncarneerd zijn. 

 13 421 86 931 10405 Om de verbinding en eenheid tussen tweelingvlammen te versterken 
 12 15 316 'Om mijn hart compleet te maken, moet ik bij je zijn' - een boodschap 

om iemands Ziel-tweeling je liefde en verlangen naar hen te laten 
voelen; het gaat van hen naar jou en terug 

 33 31 156 voor je hart om elke dag bij je liefde te zijn - als ze niet geïncarneerd 
zijn en jij bent (dit stuurt een bericht naar hen om 'nabij' te zijn zodat 
je het kunt voelen) 
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Energie boost en welzijn 

 28 34 515 Voor alertheid tijdens laat opblijven op het werk 
 24 868 5492 Voor een boost van energie (slechts eenmaal per dag gebruiken) 
 91 97 865 Om alle symptomen van het lichaam te herstellen, opnieuw in 

evenwicht te brengen en nieuwe energie te geven voor iemand die de 
gevolgen van acuut of chronisch slaaptekort ervaart 

 14 72 896 Om een gevoel van eenheid met het AL DAT IS te bevorderen 
 823 494 7815 72954 Om je ware potentieel te activeren 
 25 39 561 615 Hopen op een beter leven in alle opzichten en het nieuwe 

verwelkomen 
 55 59 627 Voor als je helemaal leeg bent van hoop en goddelijke hulp nodig 

hebt om je te helpen je reis voort te zetten 
 99 61 378 Voor troost en troost voor de ziel die alleen de Goddelijke Moeder 

kan geven 
 11 21 222 Voor moed 
 89 66 186 Voor het vermogen om te volharden, voor doorzettingsvermogen op 

je levensreis 
 05 50 561 Om stress te kalmeren 
 56 51 215 Voor gemak bij chirurgische noodgevallen; dat alle genezing zal 

bespoedigen en dat men de meest positieve ervaring zal hebben door 
de ziekenhuisbehandeling 

 56 57 893 Om Onvoorwaardelijke liefde te ervaren 

Gaia energetische verbinding 

 11 22 232 Afstemming met het plantenrijk 
 43 44 578 923 10774 Afstemming met Gaia (inclusief belangrijke hulp bij het aarden) 
 18 51 350 Om de energie van de kust te ervaren wanneer men geheel door land 

omgeven is 
 99 62 753 Voor liefde en geluk om de planeet te overweldigen 
 19 83 202 Voor nieuwe horizonten 

Werken met de elementairen en hogere rijken 

 13 44 578 Afstemming met eenhoorns  
 13 31 989 Afstemming met draken  
 34 86 789 Afstemming met elementairen 

Werken met Goddelijke Moeder 

 11 111 1111 11111 
1111 111 11 

ALLEEN GEBRUIKEN als toestemming is gegeven - dit is extreem 
hoge energie (pendel zo nodig om toestemming te controleren) 

 1111 742 893 4114 
87878 01543 1111 

"Verrassingscode" van de Galactics ~ ALLEEN GEBRUIKEN als 
toestemming is gegeven want dit is extreem hoge energie (idem) 

 11 67 692 Voor hulp bij het manifesteren 
 25 21 064 Om een wonder te vieren dat al is gegeven  
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 79 78 726 Voor aanvaarding je levenslessen 
 565 482 999 6567 Om de snelheid van de tijd omlaag te brengen / om de tijd te 

vertragen 
 31 12 197 Om niet te laat te zijn voor een afspraak, vergadering of verbintenis 

inclusief werk terwijl u onderweg bent en vertraging oploopt door 
het verkeer, enz. (U rekt de tijd uit en nodigt ook Goddelijke Hulp 
uit. Bijvoorbeeld de andere partij is ook te laat!) 

 42 88 112 Om tijdlijnen te helen (met goddelijke hulp en ondersteuning) 
 8  408  7908  1302 

45854 622287 11111 
8ste 

Voor een krachtige zelfafstemming 
 

 
 0 2345 7000 13134 

42145 789 0 
Voor hogere dimensionale toegang 

 11 747 8991 4253 
78796 44410 11 

Voor alomtegenwoordigheid 

 1111  7777  17171 
7777 1111 

Om het Nieuwe Aarde-portaal te activeren 

 82  494  782  9009 
4142 96543 

Voor het vermogen om van vorm te veranderen (‘shape shift’) 

 55555 42894 78625 
90094  8888878 
11111 10010 77795 

Voor verstrengeling 

 01232 58756 92254 
62262278445789401 
2345678977874564 
22324578921468781 
12145014387283543 
78289770 

"Spectrum" 
 
 
 
 
 
 

 5012  4788  9623 
458456 53321 

Voor de mogelijkheid om op afstand te kunnen kijken (‘remote 
viewing’) 

 4554  2123  5678 
14114 09234 

Voor telekinese 

 696969  1111  888 
08080  888  1111 
696969 

Voor een Heilig Hart activering  

 10203 45156 22124 
78 87 485 72631 11 
21 232457894 

Voor fase er doorheen materie 

 99 62 753 Voor Liefde ander geluk naar overweldigen de planeet 
 56 57 893 Om Onvoorwaardelijke liefde te ervaren  
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Veelgestelde	vragen	(FAQ's)	

 
Q1. Wat zegt de bijbel over Grabovoi-getallen? 
Grabovoi-nummers hebben niets te maken met enig religieus geloof. Er is geen bewijs van Grabovoi of 
iets dergelijks in de bijbel of in enige andere heilige tekst. Elk heilig boek leert ons echter om ons beste 
leven te leiden; en Grabovoi-nummer wordt verondersteld dat te doen. 
 
Q2. Verkopen Grabovoi-nummers je ziel? 
Nee, het gebruik van Grabovoi-nummers betekent niet dat je je ziel moet verkopen. De populaire 
overtuiging over het Grabovoi-nummer is dat het je helpt om positiviteit te brengen door je te helpen 
goede dingen aan te trekken en lichaamsaandoeningen te verwijderen. Het is onmogelijk dat u iets 
slechts overkomt als u het Grabovoi-nummer gebruikt. 
 
Q3. Is het een zonde om Grabovoi-nummers te gebruiken? 
Nee, je doet niets zondigs door Grabovoi-nummers te gebruiken. In feite helpt het je om je beste leven te 
leiden door je verlangen aan te trekken. 
 
Q4. Kunt u het Garabovoi-nummer op andere mensen toepassen? 
Ja, u kunt het Grabovoi-nummer toepassen op andere mensen. Gebruik hiervoor de naam van de 
persoon die u probeert te helpen terwijl u de nummers activeert. 
 
V5. Zijn Grabovoi -codes een zonde? 
Nee, het gebruik van Grabovoi-codes is helemaal geen zonde. Door deze codes te gebruiken, manifesteer 
je alleen je verlangen, zodat het niemand pijn kan doen. Daarom is het geen zonde. 
 
Q6. Wat is de betekenis van 520 741 8? 
520 741 8 is Grabovoi-codes die worden gebruikt voor onverwacht geld. Om het te gebruiken, moet je 
het eerst activeren en vervolgens visualiseren, reciteren of getallen schrijven om de energie voor 
manifestatie te krijgen. 
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Index	

 

5	

5q-deletiesyndroom	·	33	

A	

aambeien	·	28	
aangeboren	·	19,	31	
aanhechtingen	·	23,	25,	28,	38	
aarden	·	36,	40,	45	
aarding	·	16,	40	
abdominaal	·	21	
acathisie	·	13	
acceptatie	·	17,	41,	43	
accepteren	·	14,	34,	42,	43,	44	
achterblijvers	·	34	
ACL	·	31	
acne	·	36	
actinische	·	35	
actinomyceten	·	32	
ADD/ADHD	·	13	
adem	·	26	
ademhalen	·	30	
ademhaling	·	27	
ademhalingsmoeilijkheden	·	34	
ademnood	·	27	
adolescenten	·	13,	15,	18	
adolescentie	·	16	
afvallen	·	28	
agorafobie	·	14	
Akasha-kronieken	·	40	
alcohol	·	14,	21	
alertheid	·	14,	15,	45	
allergie	·	23	
alvleesklierkanker	·	28,	33	
alvleesklierontsteking	·	28	
Alzheimer	·	12	
amblyopie	·	20	
amyotrofische	·	12,	20	
anafylactisch	·	34	
anesthesieverloop	·	35	
angst	·	13,	14,	15,	25,	38	
angststoornis	·	13	
anorexia	·	13,	15,	27,	34	
anoxisch	·	12	
antibioticagebruik	·	28	
antibioticakuur	·	32	
antimicrobieel	·	32	
antipsychotica	·	13	
aorta-aneurysma	·	21	
ARDS	·	33	
arm	·	12	
armoede	·	24,	42	
artritis	·	20,	30,	31,	36	
artrose	·	30	
ascensie	·	41	
ascites	·	27	
astma	·	27	
atletische	·	5,	24	
atrofie	·	31	

aura	·	23,	42	
aureus	·	32	
autoimmuunziekte	·	20,	28,	31,	36	

B	

B12	·	26	
baanherstel	·	16,	24	
baanverlies	·	16,	24	
baarmoederatonie	·	30	
baarmoederhalskanker	·	30,	33	
baarmoederkanker	·	30	
baarmoederslijmvlies	·	33	
baarmoederverzakking	·	30	
bacterie	·	32	
benen	·	12,	21,	31,	35	
beroerte	·	11	
beroertes	·	11	
beschermen	·	23	
bescherming	·	14,	15,	18,	23,	38,	39,	42	
besluiteloosheid	·	16	
besmettelijk	·	43	
besmetting	·	38	
bestraling	·	34	
bevalling	·	26,	29,	30	
bevrijden	·	16,	18,	38	
bewegingsbereik	·	35	
bewegingsonrust	·	13	
bewustzijn	·	42	
bijen	·	26	
bijenkolonies	·	26	
bijenleven	·	26	
bijenreproductie	·	26	
bijenvoeding	·	26	
bijnierfunctie	·	20	
bijwerking	·	27,	37	
bijwerkingen	·	23,	29	
bijziendheid	·	20	
bindvlies	·	19	
bindweefsel	·	36	
bipolaire	·	13	
blaarvormende	·	36	
blaas	·	28,	29,	30	
blaaskanker	·	29,	33	
blaasmeridiaan	·	38	
blaaspijnsyndroom	·	29	
blaffen	·	26	
blazen	·	31	
blindedarmontsteking	·	29	
blindheid	·	20	
bloed	·	21,	34	
bloedafnameaders	·	21	
bloedcirculatie	·	26	
bloeddruk	·	21	
bloeding	·	34	
bloedingen	·	31	
bloedstelpen	·	34	
bloedvaatjes	·	36	
blokkade	·	36,	40	
blootstelling	·	17,	23	
boosheid	·	15	
borderline	·	13	
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borstbeen	·	21	
borstkanker	·	30,	33	
borstvoeding	·	30	
botten	·	20,	31	
bovenrug	·	27	
Bovis	·	9	
braken	·	27	
brandwonden	·	34	
breuk	·	27,	35	
breuken	·	34	
bronchiolen	·	27	
bronchitis	·	27	
bronchopulmonale	·	27,	30	
buik	·	28,	34	
buikpijn	·	28	

C	

cadmium	·	23	
carcinoom	·	28,	33	
cardiogeen	·	34	
cardiomyopathie	·	21	
cardiovasculaire	·	21	
carpale	·	31,	32	
catastroferen	·	14	
cellulaire	·	12,	20,	30,	32,	33	
cellulitis	·	32,	36	
chakra	·	36,	37	
chaos	·	15,	43	
chelatiebehandeling	·	23	
chemtrails	·	23	
chirurgie	·	30,	34	
chirurgische	·	28,	34,	45	
cholangiocarcinoom	·	28,	33	
cholecystitis	·	28	
cholelithiasis	·	28	
cholesterol	·	27	
Chronische	·	11,	27	
cirrose	·	27	
Clostridium	·	28,	32	
coeliakie	·	28	
colitis	·	28,	32	
coloboom	·	19	
compassie	·	24	
compressie	·	19	
conflict	·	40,	41	
conflicten	·	16	
conjunctivitis	·	19,	32	
constipatie	·	28	
COPD	·	27	
cortisol	·	34	
couperose	·	36	
coyotes	·	26	
crisissituaties	·	14	
Crohn	·	28	
CRPS	·	11	
CT-scan	·	35	
Cushing	·	20,	34	
cyberpesten	·	18	
cysten	·	29	
cystisch	·	27	
cystitis	·	29	
cystocele	·	30	

D	

dakloosheid	·	24	
darm	·	28,	38	
darmbacterie	·	28	
darmkanker	·	28,	33	
darmmeridiaan	·	37	
degeneratie	·	19	
degeneratiesymptomen	·	12	
dementie	·	12	
demoralisatie	·	15	
depressie	·	13,	14,	15,	18	
dergelijke	·	26,	29	
dermoid	·	29	
desorganisatie	·	16	
diabetes	·	12,	20	
dialyse	·	29	
diarree	·	28	
diefstal	·	23	
dissociatie	·	14	
diverticulosis	·	28	
DJD	·	30	
DNA	·	23,	33	
dood	·	14,	30,	34	
doofheid	·	12	
doorzettingsvermogen	·	45	
draaikolk	·	22	
draken	·	45	
driedimensionaal	·	42	
driewarmer	·	37	
drinken	·	21,	22	
duisternis	·	38,	42	
duizeligheid	·	12	
dyslexie	·	12,	15	
dysplasie	·	27,	30	
Dystrophy	·	12	

E	

ecosystemen	·	41	
eczeem	·	31,	36	
eenhoorns	·	45	
eerstelijnsbehandeling	·	21	
eetlust	·	28	
eetstoornis	·	13	
egoloos	·	16	
eierstokkanker	·	30,	33	
eigenliefde	·	16,	17,	36,	42	
eigenwaarde	·	16,	17,	42	
eiwitten	·	31	
elektrolytverschuivingen	·	29	
elektromagnetische	·	23	
elektronische	·	26	
elementairen	·	45	
EMF	·	23	
empyeem	·	27,	36	
endeldarm	·	34	
endocriene	·	20	
endometriose	·	29	
endometrium	·	30,	33	
energetische	·	5,	8,	24,	38,	45	
energie	·	8,	9,	14,	16,	17,	18,	22,	25,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	

45	
energiebalans	·	37	
energiegeneeskunde	·	8	
energiegevoelige	·	22	
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energielichaam	·	23	
energie-onbalans	·	8	
energiesignatuur	·	17,	41	
energieveld	·	6	
engelen	·	17,	41,	43	
enterische	·	28	
Epstein barr	·	33	
ergernis	·	44	
erythematodes	·	31	
ESRD	·	29	
eten	·	12,	13,	26	
ethanol	·	21	
etherische	·	23,	25,	28,	38	
EtOH	·	21	
etterende	·	30,	32	
Eumycetoma	·	32	
evenwicht	·	22,	37,	38,	45	
extra	·	5,	31,	40	
extrapiramidale	·	13	

F	

familie	·	13,	22,	25	
fantoom	·	35	
faryngitis	·	19	
fascia	·	30	
fasciitis	·	31	
fibromyalgie	·	32	
fibrose	·	27	
fistels	·	28	
fluoride	·	22	
focus	·	15,	42	
follaceus	·	31,	36	
fracturen	·	30,	31,	34	
functioneren	·	26	

G	

GAD	·	13	
Gaia	·	24,	36,	40,	41,	45	
Galactics	·	43,	45	
galactische	·	43	
galblaasaandoeningen	·	28	
galblaasaanval	·	28	
galblaasfunctie	·	28	
galblaasmeridiaan	·	37	
galwegen	·	28	
gastheer	·	33	
gastro-intestinale	·	33	
gedachtevormen	·	38	
gedrag	·	16	
gedragsstoornissen	·	13	
geduld	·	16,	24,	44	
gedysreguleerde	·	33	
geest	·	5,	17,	24,	42	
gegeneraliseerde	·	13	
gehechtheden	·	38	
gehechtheid	·	14,	17	
geheugen	·	6,	12	
gehoorverlies	·	12	
geluk	·	25,	44,	45,	46	
gelukzaligheid	·	41	
gemanipuleerde	·	22	
gemodificeerde	·	22	
genade	·	17,	40	
genderidentiteit	·	17	

Genetisch	·	22	
genieten	·	17,	44	
geopereerd	·	43	
geslachtsorganen	·	29,	30	
geuren	·	23	
gevoelig	·	35	
gewichtsverlies	·	28	
gewrichten	·	11,	30	
gewrichtsziekte	·	30	
gezicht	·	8,	36	
gezichtsvermogen	·	20	
gezichtsveroudering	·	36	
gezin	·	25	
gezinsproblemen	·	24	
gezondheidszorg	·	14	
gezwollen	·	21	
GGO	·	22,	23	
Giardia-infectie	·	33	
giardiasis	·	33	
gifstoffen	·	23	
giftige	·	21,	22,	23,	39	
gingivitis	·	19	
Girdle	·	12	
GIST	·	33	
glaucoom	·	19	
glomerulonefritis	·	29	
gluten	·	28	
gordelroos	·	11	
granulomatose	·	31	
Graves	·	20,	31	
griep	·	11,	27	
grijpkracht	·	12,	31	
groeien	·	39	
groeihormonen	·	20	
groenten	·	21	
gronding	·	16	

H	

haarballen	·	26	
haaruitval	·	35	
handen	·	12,	31	
haren	·	13	
hart	·	5,	15,	17,	18,	25,	31,	36,	41,	42,	44	
hartchakra	·	5,	36	
hartinfarct	·	21	
hartmeridiaan	·	37	
hartritmestoornissen	·	21	
hartspier	·	21	
Hashimoto	·	20,	31	
hatelijkheid	·	25	
healing	·	8,	37	
heimwee	·	14	
helderheid	·	15,	39	
hemodialyse	·	29	
hemodynamiek	·	21	
hemorragisch	·	34	
hemostase	·	34	
hepatitis	·	27	
hepatocellulair	·	28	
herinnering	·	40	
hernia	·	11,	27,	29,	30	
herpes	·	12,	19,	20,	30,	33	
herpesvirus	·	29	
hersenen	·	33	
hersenletsel	·	12	
hersentumoren	·	33	
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hersenverlamming	·	12,	20	
heupdysplasie	·	31	
heupzenuw	·	11	
hiatale	·	27	
hielspoor	·	31	
hik	·	28	
hitte	·	18	
hitteberoerte	·	34	
HIV	·	33	
Hodgkins	·	33	
hoest	·	26,	27	
holistische	·	8	
holtes	·	19,	29	
honden	·	26	
hondsdolheid	·	33	
honger	·	42	
hoofd	·	19	
hoofdchakra	·	37	
hoofdpijn	·	11,	19	
hoogtevrees	·	27,	35	
hoogteziekte	·	35	
hoop	·	15,	16,	39,	45	
hopeloosheid	·	18	
hormonale	·	20	
houdbaarheid	·	22	
houding	·	12,	16,	44	
huid	·	6,	11,	26,	28,	33,	36	
huidgevoeligheid	·	26,	35	
huidkanker	·	33,	34,	35	
huidziekte	·	31,	36	
huisdieren	·	26	
huiskatten	·	26	
hydratatie	·	34	
hyperlipidemie	·	21	
hyperopia	·	20	
hyperpigmentatie	·	35	
hypertensie	·	21	
hypertrofische	·	21	
hypervigilantie	·	14	
hypofyse	·	20	
hypothermie	·	35	
hypovolemisch	·	34	

I	

identiteit	·	41	
IgA-dermatose	·	31,	36	
immunodeficiency	·	33	
implantaten	·	38	
impulsen	·	15,	18	
incisies	·	28	
infectie	·	19,	20,	30,	32,	33,	36	
influenza	·	27	
ingreep	·	28	
insectenbeten	·	35	
insipidus	·	12	
inspanningen	·	8,	39,	43	
inspiratie	·	15,	17,	44	
insulineniveau	·	20	
intentie	·	5,	7	
intra-epidermale	·	31,	36	
intubatie	·	12	
invasief	·	34	
iris	·	19	
irritatie	·	11	
ischias	·	11	
isolement	·	17,	42	

itai-itai	·	23	

J	

jaloezie	·	16,	25	
jeuk	·	26,	35	
jicht	·	20	

K	

kalkstenen	·	20	
kalmeren	·	16,	34,	40,	45	
kanker	·	20,	28,	33,	34,	35	
karaktermoord	·	14,	17,	25	
karmische	·	36,	42	
kat	·	27	
katachtigen	·	26	
kattenallergie	·	23,	35	
kattenoogproblemen	·	26	
keel	·	19,	37	
keelamandelen	·	19	
keelchakra	·	37	
keelholte	·	27	
keelontsteking	·	32	
kennelhoest	·	26	
keratose	·	35	
kiespijn	·	19	
kind	·	14,	15,	17,	25,	38,	40	
kinderaandoeningen	·	33	
kinderen	·	13,	15,	16,	18,	25,	26,	28,	32,	38	
kliekjes	·	14,	17,	25	
klinisch	·	21	
knie	·	31,	40	
kniegewricht	·	11	
knokkelkoorts	·	32	
koorts	·	32	
koortsverlaging	·	32	
koppigheid	·	25	
korsten	·	31	
kraakbeenschijf	·	11	
krampen	·	31,	35	
kroon	·	37	
kruisband	·	31	
kussen	·	6	
kwaad	·	8	
kwaal	·	43	
kwijtschelding	·	42	
kwiktoxiciteit	·	23	

L	

laesies	·	19	
laterale	·	12,	20	
lawaai	·	18	
ledemaat	·	35	
ledematengordel-spierdystrofie	·	12	
leeftijd	·	31	
leerstoornissen	·	12,	15	
lens	·	19	
leptospirose	·	32	
letsel	·	12,	25,	34,	41	
leukemie	·	33	
levensbedreigend	·	33	
levenscontract	·	40	
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levenservaring	·	39,	42,	43	
levensles	·	39,	40	
levensplan	·	24,	30,	39,	40	
levensscript	·	26,	39,	41,	44	
levensvreugde	·	17	
lever	·	27,	31	
leverkanker	·	28	
levermeridiaan	·	37	
leververvetting	·	27	
LGMD	·	12	
libido	·	40	
liefde	·	5,	15,	16,	18,	23,	39,	40,	41,	43,	44,	45,	46	
ligamentaire	·	35	
lijden	·	12,	13,	15,	25,	34,	38,	41	
lipoedeem	·	21	
lippen	·	31	
littekens	·	35	
longen	·	27	
longfunctie	·	27	
longmeridiaan	·	38	
longparenchym	·	27	
longziekte	·	27	
loodopname	·	23	
lucht	·	7,	27,	34	
luchthonger	·	34	
luchtpijp	·	27	
luchtweg	·	19	
luchtwegen	·	27	
luchtwegfunctie	·	27	
luchtweginfectie	·	12,	27	
luchtziekte	·	27	
lumbago	·	11	
lupus	·	31	
Lyme	·	35	
lymfatische	·	21	
lymfoedeem	·	34	
lymfoom	·	33	

M	

maag	·	27	
maagdarmkanaal	·	31	
maagkrampen	·	28	
maagmeridiaan	·	38	
maagreflux	·	28	
maagzuur	·	22,	28	
maagzweer	·	29	
macula	·	19	
magie	·	26	
manie	·	13	
manifesteren	·	31,	42,	45	
marihuana	·	22,	23	
massahysterie	·	38	
massamedia	·	38	
mazelen	·	33	
melanoom	·	35	
meniscus	·	31	
menopauze	·	29	
menstruatie	·	29	
menstruatiezwakte	·	29	
mentale	·	8,	12,	13,	15	
meridiaan	·	37	
meridianen	·	37	
Merkel	·	33	
metabolisme	·	20	
methicilline-resistente	·	32	
middenoor	·	19	

migraine	·	11	
mijten	·	26	
milieutoxines	·	21	
miltmeridiaan	·	38	
miskraam	·	30	
misselijkheid	·	27,	28	
mobiliteit	·	35	
moeder	·	14,	30,	35	
moedervlek	·	35	
moeder-zoon	·	25	
mond	·	31	
mondholte	·	31	
morbide	·	13,	20,	28	
moreel	·	15	
motivatie	·	15,	16,	18,	43	
motorneuronziekte	·	12,	20	
MRI	·	35	
MRSA	·	32	
multiple	·	12,	21,	31	
myasthenia	·	31	
mycetoma	·	32	
myelodysplastisch	·	33	
myocardinfarct	·	21	
myopia	·	20	

N	

nachtmerrie	·	40	
nagelbijten	·	13	
narcistische	·	13	
natuurrampen	·	14	
Nazar	·	26	
negativiteit	·	16,	44	
nek	·	19,	20,	35	
nekletsel	·	35	
nervus	·	32	
neuralgie	·	12	
neurogeen	·	34	
neurologisch	·	12	
neuropathie	·	12	
neurotransmitters	·	13	
neus	·	19,	27	
neusdruppelen	·	19	
nier	·	33	
nierbekken	·	29	
nieren	·	29,	31	
nierfunctie	·	29	
nierkanker	·	29	
niermeridiaan	·	38	
nierstenen	·	29	
niersysteem	·	29	
niervervangende	·	29	
nierziekte	·	29	
nood	·	18,	34	
noodgevallen	·	34,	45	

O	

obesitas	·	13,	20,	28	
obsessief-compulsieve	·	13	
obsessieve	·	11,	13,	14	
obstakels	·	43	
obstructieve	·	27	
oedeem	·	21	
ogen	·	5,	19,	20,	42	
oksel	·	19	
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onbalans	·	8,	13,	20,	36	
onderlichaam	·	21	
onderrug	·	11	
ondervoeding	·	25	
ongerustheid	·	14	
ongevallen	·	34	
ontberingen	·	16	
ontsteking	·	11,	19,	27,	28,	29,	30,	32	
ontstekingsplaatsen	·	30,	32	
ontstekingsreuma	·	31,	36	
ontstekingsziekte	·	28	
ontwaken	·	17,	41,	42	
onvruchtbaarheid	·	29	
onwetendheid	·	25	
oog	·	11,	19,	20,	32,	37,	39	
oogboldruk	·	19	
oogirritatie	·	19	
ooglens	·	19	
oogletsel	·	19	
ooglid	·	19	
oogvermoeidheid	·	20	
oorschimmel	·	26	
oorspeekselklier	·	19,	33	
oorsuizen	·	12,	19	
opstopping	·	37	
orgaanfalen	·	33	
orgaanmassa	·	31	
organen	·	31	
organismen	·	22	
orthopedisch	·	35	
ouderdom	·	12	
outlet-syndroom	·	19	
ovariumcysten	·	29	
overgevoeligheid	·	28	
overleven	·	18,	24	
overlijden	·	14	
overvloed	·	24	
overwerk	·	43	

P	

paarden	·	30	
pancreatitis	·	28	
paniekaanvallen	·	14	
papillaire	·	20	
paraneoplastische	·	31,	36	
paranormale	·	8	
parasieten	·	23,	25,	26,	28,	38	
parasitair	·	33	
Parkinson	·	12	
parotisklier	·	19,	33	
paroxismale	·	32	
pasgeborene	·	30	
peesplaatontsteking	·	31	
pemphigus	·	31,	36	
pendelen	·	10	
penis	·	30	
perceptie	·	34	
pericardiummeridiaan	·	37	
peri-menopauze	·	29	
peritoneale	·	29	
persoonlijkheidsstoornis	·	13	
pesten	·	15	
pesticiden	·	22,	23	
pestkoppen	·	14,	15	
pH	·	20	
piekeren	·	14	

pigment	·	36	
pijn	·	11,	12,	14,	15,	20,	24,	25,	28,	29,	32,	34,	35,	41	
pijnlijk	·	11,	18	
pijnpoortreceptoren	·	11	
pijnstillers	·	11,	14	
pijnstoornis	·	32	
pijnsyndroom	·	11,	14	
pitting	·	21	
placebo-effect	·	23	
plantenrijk	·	45	
plaveiselcelkanker	·	33,	34	
plexus	·	36	
plezier	·	16,	24,	25,	40	
PMS	·	29	
polycysteuze	·	29	
PONV	·	27	
postoperatieve	·	27	
pre-diabetici	·	20	
pre-geboorte	·	39	
premature	·	30	
prematuur	·	27,	30	
premenstrueel	·	29	
presbyacusis	·	12	
prestatiegerelateerd	·	14	
presteren	·	15,	38	
prikkelbare	·	28	
productiedruk	·	24	
programmering	·	38	
proprioceptie	·	35	
prostaathypertrofie	·	29,	30	
prostaatkanker	·	30	
prothese	·	35	
psoriasis	·	31,	36	
psoriatica	·	31,	36	
PTSS	·	13,	14	
pushen	·	15,	38	
putoedeem	·	21	
pyelitis	·	29	

R	

radiofrequentie	·	23	
radiotherapie	·	34	
Raphael	·	38	
receptoren	·	14	
rectaal	·	33	
rectale	·	28	
rectocele	·	30	
rectum	·	28,	30	
Reiki	·	8,	37	
Reiki-energie	·	42	
reinigen	·	22,	23,	37	
reis	·	45	
reisziekte	·	27	
relaties	·	40	
retina	·	19	
reumatische	·	30	
riem	·	11	
rijpheid	·	21	
ritmestoornissen	·	21	
roken	·	14,	22,	27	
ROM	·	35	
romantische	·	41	
roodheid	·	32	
rosacea	·	36	
rouw	·	14	
rug	·	12	
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ruggengraat	·	11	
ruggenmerg	·	11	
rugpijn	·	11	
rust	·	34,	44	

S	

sacraal	·	36	
sacrale	·	36	
samenleving	·	16,	18,	38	
sarcoom	·	33	
schaamte	·	14,	39	
schade	·	12,	20,	23,	30,	32,	33,	39,	40	
schadelijke	·	22,	26	
scheiden	·	25	
scheiding	·	14	
schepping	·	44	
schildklier	·	20,	31	
schildklierknobbeltjes	·	20	
schildkliervergroting	·	20	
schimmelinfectie	·	30	
schizofrenie	·	13	
schouderpijn	·	11,	31	
sclerose	·	12,	20,	21,	31	
seborrheic	·	35	
seks	·	25,	41	
sepsis	·	33	
septisch	·	34	
shock	·	34	
sinusaandoening	·	19	
sinussen	·	19	
slaap	·	18,	42	
slaapapneu	·	27	
slaapkwaliteit	·	18	
slaaptekort	·	45	
slagaders	·	19	
slapeloosheid	·	12,	18	
slapen	·	42	
slechthorendheid	·	12	
slechtziendheid	·	20	
slijmvliezen	·	36	
slikken	·	12	
slokdarmvarices	·	27	
smaak	·	22	
snijwonden	·	35	
soevereiniteit	·	38,	42	
spastische	·	12	
spataderen	·	21	
spieren	·	11,	12,	31,	35	
spierflexibiliteit	·	35	
spierspasmen	·	19	
spierzwakte	·	31	
spijsvertering	·	22,	28	
spijsverteringsstelsel	·	27	
spiritueel	·	42	
spirituele	·	14,	15,	36,	38,	39,	42,	44	
sporten	·	31	
spreekangst	·	14	
staar	·	19	
standaardtherapie	·	23	
stapelingsziekten	·	31	
staphylococcus	·	32	
stembandknobbeltjes	·	19	
stembandverlamming	·	19	
stemmingen	·	13,	16	
sternale	·	21	
stiefouderschap	·	25	

stoelgang	·	28	
stoma	·	28,	29,	34	
straling	·	23	
stralingsproctitis	·	34	
stressverlichting	·	16	
stye	·	19	
suiker	·	22	
suikerziekte	·	12	

T	

tabak	·	14,	22,	27	
tanden	·	19	
tandheelkundige	·	26	
tandsteen	·	26	
tandvlees	·	19	
tatoeages	·	35	
telekinese	·	46	
termieten	·	26	
terminale	·	34	
terugval	·	12,	13,	21,	31	
testosteron	·	20,	30	
thoracic	·	19	
thymoma	·	27,	34	
thymoom	·	27	
thymusklier	·	27,	34	
tijdlijnen	·	46	
tinnitus	·	12,	19	
tolerantie	·	34	
tolereren	·	29	
tonsillitis	·	19	
torticollis	·	19	
toxische	·	23	
transgenderervaring	·	17	
transseksuelen	·	17	
trauma	·	14,	35	
travestieten	·	17	
trigeminusneuralgie	·	12	
trigeminuszenuwen	·	12	
troost	·	14,	24,	34,	45	
tumor	·	27,	33,	34	
tumoren	·	19,	33	
tussenwervel	·	11	
tussenwervelschijf	·	11	
tweede	·	36	
tweelingvlammen	·	44	
tweelingzielen	·	44	

U	

uitbarsting	·	11	
uitbraak	·	33	
uitgeput	·	5,	16,	39	
uitgezaaide	·	30,	33	
uithoudingsvermogen	·	15	
uitslag	·	36	
uitstelgedrag	·	16	
uitstraling	·	41	
uitstulpingen	·	28	
ulcerosa	·	28	
ulnaris	·	32	
universum	·	5	
URI	·	27	
urineblaas	·	29	
urineweginfectie	·	26,	29	
urinezuur	·	20	
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UTI	·	29	

V	

vacht	·	26,	35	
vader	·	30	
vaderfiguur	·	24	
vagina	·	28,	30	
vagus	·	32	
vandalen	·	23	
varroamijten	·	26	
veerkracht	·	15,	38	
verband	·	11,	13,	14,	42	
verdriet	·	14,	44	
vergeetachtigheid	·	12	
vergeving	·	16,	41,	43	
vergevingsgezindheid	·	16	
vergiffenis	·	16,	41,	43	
vergiftiging	·	23	
verkoudheid	·	11	
verkoudheidssymptomen	·	33	
verlamming	·	12	
verlies	·	12,	14,	15,	26,	28,	30,	31,	34,	35	
verschoppelingen	·	15,	17,	18	
verslaving	·	11,	13,	14,	25,	27	
verstopping	·	28	
verstuiking	·	31,	34	
verwarring	·	15,	43	
verwerking	·	21	
verwonding	·	35	
verziendheid	·	20	
veterinaire	·	33	
vetten	·	21	
vetverdeling	·	21	
vibratie	·	8,	16,	17,	41,	42,	43	
vijandigheid	·	15,	25	
vijfdimensionaal	·	42	
vinger	·	6	
virale	·	27	
virus	·	11,	19,	30,	33	
virussen	·	12,	20,	33	
visie	·	19,	43	
vitaliteit	·	9	
vitiligo	·	36	
voedingsmiddelen	·	9,	22	
voedingswaarde	·	22	
voedsel	·	21,	22	
volwassenen	·	15,	32	
voogdij	·	25	
voorhoofd	·	19	
vrede	·	16,	17,	41	
vreugde	·	25,	41	
vrijgevigheid	·	24,	42	
vrijheid	·	38,	42	
vrouw	·	25,	41	
vrouwelijk	·	29	
vulgaris	·	31,	36	

W	

waardering	·	24,	42	
wagenziekte	·	27	
wangen	·	19	
water	·	6,	9,	22,	38	
watercodes	·	9,	22	
waterpokken	·	11,	32	

weefsel	·	19,	31	
weefseldisfunctie	·	21	
weerstand	·	28,	44	
wekedelentumoren	·	33	
welzijn	·	17,	45	
werken	·	5,	8,	25,	43	
werknemers	·	15,	43	
werksetting	·	14,	17,	25	
wervelkolom	·	27,	31	
wervels	·	11,	31	
whiplash	·	35	
wijsheid	·	8	
wilskracht	·	17	
wimper	·	19	
winderigheid	·	28	
woedebeheersing	·	13	
wolven	·	26	
wond	·	34	
wonden	·	14,	24,	27,	34,	36	
wonder	·	8,	45	
wonderen	·	42	
wondinfectie	·	21	
wondverzorging	·	25	
wormen	·	23,	25,	28,	38	
wortelchakra	·	36,	40	
wratten	·	29,	30,	33	
wrok	·	16,	17,	41	

Y	

Yang	·	37	
Yin	·	37	

Z	

zaadbalkanker	·	30	
zeeziekte	·	27	
zelfacceptatie	·	36	
zelfafstemming	·	46	
zelfbeeld	·	15,	16,	36	
zelfgenezing	·	5,	39	
zelfhulp	·	15	
zelfmoord	·	18	
zelfmoordplannen	·	18	
zelfstandigen	·	15,	43	
zenuw	·	11	
zenuwen	·	11,	12,	19,	31	
zenuwganglia	·	11	
zenuwpijn	·	32	
zenuwschade	·	12	
zenuwsyndromen	·	32	
ziekenhuis	·	11,	21	
ziekenhuisbehandeling	·	34,	45	
ziel	·	14,	39,	40,	41,	43,	45	
zielegenezingsproces	·	39	
zielsniveau	·	36	
zien	·	5,	6,	8,	17,	31,	35,	42,	43	
zonnesteek	·	34	
zorgverleners	·	24,	25,	43	
zwaarlijvigheid	·	20	
zwakte	·	12	
zwangerschap	·	20,	30	
zweer	·	20,	30,	32	
zwelling	·	19,	20,	21,	32	
zwezerik	·	34	



 


