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Kedves Olvasó!
Kérlek, fogadd szeretettel tőlünk ezt a füzetet, mely magyar olvasók
gyógyulástörténeteit tartalmazza. Ezek a visszajelzések olyan emberektől származnak, akik azért küldték el nekünk saját tapasztalataikat,
hogy abból mások is erőt tudjanak meríteni. Az esetleírások egy részét
lerövidítettük, mert minél többféle történetet szerettünk volna beletenni ebbe a kiadványba. A teljes leírások helyett (amelyek néha 1-2
oldalasak) azt tartottuk fontosabbnak, hogy lásd, mennyi mindenre
használható A Gyógyító Kód. Hogy miért ennyire hatékony ez az
eljárás? Azért, mert a legtöbb bajunk és nehézségünk forrása ugyanaz:
a félelmek, a stressz, a téves meggyőződéseink − a kód segítségével
pedig ezeket az okokat azok forrásánál, a tudatalattinkban tudjuk
megszünteti.
Alkalmazd A Gyógyító Kódot minél gyakrabban, és ha neked is segített, kérlek, oszd meg a hírt minél több emberrel, illetve jelezd nekünk is.
Köszönöm, szeretettel:
Cserkúthy Balázs

Gyógyulástörténetek
Egy ex-fóbiás története
„Azért tartom zseniálisnak a Gyógyító kódot, mert vannak esetek,
amikor hiába vagyunk tudatában a problémánk gyökerének, az nem
hoz megoldást. Ha a tudatalattink egy helyzetet például életveszélyesnek könyvel el, akkor a tudatalatti szintjén kell megoldanunk a
problémát.
Gyakorlott sofőr vagyok, sok tízezer kilométer balesetmentes vezetéssel a hátam mögött. Négy évvel ezelőtt Szlovéniában egy alagúton
hajtottam át a kocsimmal, amikor a szintén az alagútban haladó kamionnak kiesett a kereke, amit éppen ki tudtam kerülni. Akkor tudatosodott bennem, hogy az alagutakban nincs leállósáv, és ez a helyzet
életveszélyes volt.
Az élet folyt tovább, meg is feledkeztem az esetről, de amikor később
Olaszországból Ausztriába mentem, szintén alagutakon mentem keresztül. Erős hányinger lett rajtam úrrá, félre kellett állnom az első
alagút után és félelem fogott el, hogy nincs leállósáv. A következőnél
már remegett minden porcikám, elgyengültem, izzadtam, rosszul lettem. Kimondhatatlan nagy nehézségek árán, csigatempóban tudtam
le az összes alagutat és akkor tudatosodott bennem, hogy az „alagútfóbiám” a szlovéniai eset miatt alakulhatott ki, hiszen előtte nem volt
ilyen gondom. Ez után az eset után kerültem minden alagutat.
Egy alkalommal véletlenül nem tértem le időben az M6 autópályáról,
mielőtt még az alagutakhoz értem volna. Megláttam, hogy át kellene
mennem rajta, de elkapott a félelem. A lábam remegett, izzadtam,
szédültem, hányingerem volt, már képtelen voltam tovább menni.
Félreálltam az alagút előtti leállósávon, mert tudtam, odabent már
nem lesz rá lehetőségem. A helyzet abszurditása az volt, hogy tudtam:
bolondság félnem, hiszen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy még
egyszer előfordul a kamionos eset, viszont tudtam, hogy fóbiám van,
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amitől rosszul vagyok, és ezért talán én okozok balesetet, ráadásul
nincs leállósáv… Egy ördögi kört építettem fel magamnak úgy, hogy
a problémával maximálisan tisztában voltam. Az M6 autópályán persze az alagút előtt nem szabadna félre állni, és rövidesen megjelent egy
rendőrautó. Szerencsémre kedvesek voltak és megértették, hogy nem
fogok tudni átmenni az alagúton, ezért az egyikőjük átült és átvezetett helyettem, én pedig gond nélkül folytathattam az utamat tovább.
Az eset után eszembe jutott a Gyógyító kód, amit nem sokkal előtte
vásároltam meg. Mivel sokat vezetek, szükségem volt egy megoldásra,
és elkezdtem alkalmazni a kódokat. Mindössze három alkalom elég
volt, hogy vegyem a bátorságot és a budai Váralagutat ne elkerüljem, hanem átmenjek rajta. Elenyésző félelem volt bennem,
de a biztonság kedvéért gondolatban végig alkalmaztam a kódokat.
Azóta számtalanszor vezettem át alagutakon és a félelem nem jelentkezett.
Balázs! Szavakban nem kifejezhető, mennyire hálás vagyok Neked,
hogy elhoztad Magyarországra a könyvet! Azóta is számtalan kisebbnagyobb esetre alkalmaztam és minden élethelyzetben sikeres. Remélem áldozatos munkád hatására minden ember megismeri idehaza
is ezt az egyszerűen nagyszerű módszert problémáik megoldására!
Köszönöm!”
G. Judit
Nyugodtabbá válás
„Kedves Balázs,
a mai napon ismét rendeltem Önöktől egy „A Gyógyító kód” című
könyvet. Az árát is elutaltam :)
Magam részére 2015 év végén vettem meg a könyvet Önöktől. Azóta
olvasom és a kódokat március vége felé kezdtem el alkalmazni. Közben megnéztem a videókat is a honlapjukon.
Amióta végzem a kódokat, sokkal nyugodtabb vagyok, nincsenek
erős frusztrációs érzéseim.
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Életerőm is sokkal jobb (bár előtte sem volt vele gond), most harmonikusabban élem a mindennapokat.
A mostani könyvet az Öcsémnek veszem meg 40. születésnapjára,
ami május 5-én lesz:) Beszéltem neki a könyvről és nagyon érdekli:)
Neki is vannak egészségügyi problémái , mint ebben a világban az
emberek 95 százalékának:(
Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a csodálatos könyvet Ön által megismerhettem:)
További Szép Napot Kívánok!
Üdvözlettel:”
W. Sz.
Asztma
„Kedves Kiadó! (azaz Balázs!)
Köszönöm, és hálás vagyok érte, hogy elérhetővé tetted ezt a könyvet Magyarországon. Nekem a legjobbkor érkezett! Váratlanul kiújult
asztmám miatt már egy hete nem tudtam aludni, csak 2-3 órát
éjszaka. Én gyógyszert nem szedek. A gyógyító kód segítségével az
előtte több órán át tartó esti, éjszakai asztmás rohamot 1-1,5 óra alatt
le tudtam küzdeni és végre tudtam aludni! Naponta kétszer, háromszor végeztem a gyakorlatot, alkalmanként 8-10 percig.
Még egyszer köszönettel:”
S. Szabolcs
Candidiázis, candidafertőzés
„Visszatérve a gyógyító kódra, elmesélem a saját történetemet, amit
a nevem kezdőbetűivel nyugodtan közreadhatsz. Évek óta tartó
candidafertőzésemre próbáltam ki először, mert akkor éppen az
volt, ami a legjobban zavart. Előzőleg már mindent kipróbáltam
ami csak az utamba akadt, … tartós eredményt semmivel nem
értem el (de az is lehet, hogy nem voltam elég kitartó). A gyógyító kódot talán egy hétig végeztem, napi egy alkalommal csak, és
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a tüneteim elmúltak. Ez 2 éve történt, és azóta sem tért vissza.”
D. É.
Fülzúgás, tinnitus
„62 éves nőbeteg, akinek 6 éve zúg a füle, mintha traktor zakatolna
benne. 4 napon keresztül végezte a kódokat napi 3x, kb. 1-1 percig
minden ponton, három körben. 4 nap alatt elmúlt a hat éves panasza,
ami már az őrületbe kergette.!!!!”
Krónikus fáradtság
„30 éves nő, két pici gyermekkel krónikus fáradtságban szenvedett.
Naponta 2x végezte a kódokat kb. 1 hétig és az energiaszintje látványosan megnőtt.”
Krónikus szemgyulladás
„63 éves nőbeteg krónikus szemgyulladása, ami már fél éve tartott
és már a szteroidokra sem reagált, 1 hét alatt elmúlt, a kódok napi 2
alkalommal történő alkalmazásától.”
Daganat (elváltozás) a mellben
„Kedves Kiadó!
Már kétszer átolvastam a könyvet és folyamatosan használom. Jelentős sikereket értem el vele.
Gyógyulásaim:
A bal mellemben felfedeztem egy dió nagyságú daganatot. (Ami
mint kiderült, azért keletkezhetett, mert elhunyt édesanyámat nem
tudtam elengedni.)
Akkor olvastam először a kódot, egy hétig napi egyszer végezve,
10−15 percig mély tudatszintre merülve és reménykedve végeztem a
kódokat, s láss csodát, teljesen elmúlt az elváltozás. (Már édesanyám
elvesztését is fel tudtam dolgozni ez által.)
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A bal felső karomon egy borsó nagyságú bőrelváltozás keletkezett,
ami észlelhetően növekedni kezdett. Már rutinosan használtam a kódot, és 5 nap alatt napi egyszer végezve a gyakorlatokat felszívódott
s lehámlott a beteg bőr, s mára már csak a körvonala rajzolódik ki
halványan.
Nem is csodálkoztam, mert már ezt az eredményt vártam! Ajánlom
a könyvet azoknak, akik hisznek lelkük gyógyító erejében, s ha már
megtapasztalták és tudatosan várják a változást, akkor más embereknek is segíthetnek általa! Köszönet és hála a szerzőknek, és a kiadónak
ezért a felfedezésért!
Tisztelettel:”
Czigányné Harmath Éva, 46 éves nő
Hideg lábfej és kéz, bal láb zsibbadása, prosztatanagyobbodás,
nátha, megfázás
„A lábfej és a hideg kéz érzése évtizedek óta gondot jelentett nekem.
Amikor megvettem A Gyógyító Kód című könyvet és többször elolvastam, rájöttem, hogy ezt kerestem közel negyven éve. Megvan a
titok. Tudtam, hogy a megoldás roppant egyszerű lehet.
Naponta egyszer vagy kétszer gyakoroltam a sorozatot, de volt olyan
is, hogy egyszer sem. Egy pár hónap után döbbentem rá, hogy elmúlt
a lábfej és a kezeim hideg érzése, pedig nem is koncentráltam rá,
illetve nem gyógyítottam.
Ugyanez történt a bal lábam zsibbadásával is.
A prosztatanagyobbodásra gyakoroltam a kódot és azt érzem, hogy a
8-as szintről 1-2 szintre került a problémám pár hét alatt.
Az influenzaidőszak végére én is náthás lettem, ami gyógyszerek nélkül is négy-öt nap alatt elmúlt.
A lányom panaszkodott, hogy náthás, ezért küldtem neki is energiát
és másnapra jobban lett.
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Eddig a családomban több A Gyógyító Kód könyvet vettünk ajándékba mert úgy gondolom, hogy a felnőtteknek saját könyvvel kell
rendelkezni. Annyira fontosnak tartom.”
Mihály
Félelmek oldása
„Kedves Balázs,
Korábban is írtam már neked, mennyire örülök, hogy megismerhettem a technikát, amelyet először az ismeretterjesztő videóidból, majd
a LEVITER-től rendelt könyvből részletesen is megismerhettem.
A KÓD egy ajándék számomra.
Nagy segítségemre volt az életem több területén is, de legfőképp a
félelmeim feloldására:
- előadásokkal, szerepléssel kapcsolatos túlzott, blokkoló hatású
stressz feloldására,
- megélhetéssel, érvényesüléssel kapcsolatos céljaim elérését akadályozó félelmek feloldására.
Amennyire egyszerű a használata, annyira hatékony! Csak napi néhány perc, és érezhető a lecsendesülés, az érintettség, aztán pedig
megjön a pozitív változás az élet érintett területén.
Egyetlen dolog amire felhívnám a figyelmet, és kihagyhatatlan az
eredményes munkához, hogy használni kell! :)
Jelenleg kétféleképpen alkalmazom:
- saját magamon: a kezdeti intenzív szakasz után, most már csak időszakosan használom, amikor felszínre tör egy „segítség itt vagyok!”
megoldandó feladat, és
- vendégeimen: érzelmi, mentális, energetikai, fizikai rendezetlenségek kezelését erősítendő, kiegészítéseként a becélzott, kezelt problémára otthoni házi feladatként kapják.
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A KÓD technikát jó szívvel ajánlom terapeutáknak, mert utóbbi
esetben leírt alkalmazása hatékonyan tudja támogatni a kezelés
eredményességét.
Üdvözlettel:”
H. Artúr
Félelmek oldása
„Kilencéves Peti fiam hallani sem akart arról, hogy bevegyen egy
kapszulát. Sírt, toporzékolt, már magán kívül volt félelmében, hogy
nem lesz képes lenyelni az egyébként elég kis méretű kapszulát (ez
egy probiotikum-készítmény volt). Javasoltam, hogy ne vízzel, hanem evés közben, étellel együtt nyelje le, hátha úgy könnyebb, de
nem hitte, hogy menni fog. A helyzet feszült volt, és sürgős megoldást kívánt. Gondoltam, próbáljuk ki a Kódokat. Végeztem rajta
egy hatperces kezelést, ezalatt ő nyugodtan pihent a kanapén. Amikor végeztünk, azt mondta, most már sikerülni fog, le tudja nyelni.
Teljesen lenyugodott. Ő volt legjobban meglepve, amikor egy falat
étellel együtt lement a kapszula. Ekkor már örömében sírt és nevetett
egyszerre, hogy „ennyi az egész?”. Azóta minden nap gond nélkül,
kacagva tudjuk le ezt a kötelező programot.”
P.-né A. Rita
Szemölcs eltűnése, fogfájás megszüntetése
Kedves Balázs!
„A Gyógyító Kóddal 2015 őszén találkoztam, és azóta gyakorlom legalább napi egyszer.
Több pozitív tapasztalatom is van. A leglátványosabb egy vírusos
szemölcs eltűnése a talpamról, amivel sokáig szenvedtem, és semmilyen házi praktika nem vált be ellene. Néhány hétig végeztem a gyakorlatot napi kétszer (de néha csak egyszer), és nyomtalanul elmúlt.
Kínzó fogfájást egyetlen kezelés szüntetett meg! Magam is alig
akartam elhinni.
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Mellékhatásként azt vettem észre, hogy sokkal gyorsabban elalszom,
és mélyebb az álmom.
Most folyamatban van egy régi gyermekkori trauma kezelése, ami egy
kicsit nehezebben megy, de amikor rájöttem egy kezelés alkalmával a
„gyökérokra”, döbbenetes felismerésben, és nagyon érdekes élményben volt részem.
Mindenkinek szívből ajánlom! Szeretettel és köszönettel:”
Baranyi Erika (A nevemet (is) bevállalom :))
Depresszió
„A munkahelyem megszűnése; anyám hosszú, ágyhoz kötött betegsége majd a halála olyan mély depresszióba kergetett, hogy nem tudtam belőle sehogy kikeveredni. Komoly pszichoszomatikus tüneteim
voltak. A lakást nem tudtam elhagyni az állandó hasmenés miatt,
szorongtam, féltem szinte mindentől. A könyv elolvasása után, a
megkezdett alkalmazással olyan gyors és megdöbbentő volt a javulás,
hogy szinte nem hittem el. Előtte már minden általam ismert alternatív technikát használtam, de csak részleges eredményeket tudtam
elérni. Mára már újra megtaláltam saját magam, élek, tervezek és alkotok. Mindenkinek ajánlom! Egy próbát még a kételkedőknek is
megér! Köszönöm!”
Zsuzsa

... Nagyon sok régi tehertől sikerült megszabadulnom! Ami a legfontosabb, néhány nap kódhasználat után elmúlt a hasfájásom, még néhány nap és az emésztésem is rendeződni látszik és nincs haspuffadás
sem. Ezáltal sokkal jobb a közérzetem, jókedvű vagyok, energikus, és alig várom minden nap, hogy visszavonuljak az én kis birodalmamba és „kódoljak”! Igazi szertartás lett belőle. Most újból
szeretném olvasni, hátha így sikert elérve megint mond valami újat!
Hinni kell benne és csinálni kell, azt hiszem elrontani nem lehet,
csak a hasznunkra válhat! Napi 3x10 perc az egész? Nem hihetetlen?
És milyen hamar van eredmény! Köszönöm A-Z-ig Mindenkinek,
akinek meg lehet köszönni ezt a „CSODÁT”!”
V. Detti
Fájdalmak megszűnése, basalioma összezsugorodása
„Amint elolvastam A Gyógyító Kód című könyvet, azonnal alkalmaztam. Két nap elteltével arra ébredtem, hogy nem fáj a hátam,
elmúlt a derékfájásom, ami már több mint tíz éve gyötört. Lencse
nagyságú basaliomám a homlokomon két hónap alatt mákszemnyire zsugorodott. Naponta legalább négyszer alkalmazom a Kódot.
Mindenkinek szívből ajánlom Isten ajándékát. Hálás köszönet a
Szerzőknek és a Kiadónak!”
F. S.

Hasfájás
„... Bár nagyon tudatosan, rendszeresen és legjobb tudásom szerint
egészségesen is táplálkozom, heti 3-4-szer intenzíven mozgok, mégis
megkörnyékezett egy jó kis hasgörcsös, puffadásos emésztési probléma (talán gluténérzékenység is az alternatív vizsgálatok szerint), ami
néha már elviselhetetlen fájdalommal járt. Ért elég sok stressz is mostanában (sajnos több mint általában), és közel az 50. évemhez lehet,
hogy a stresszhordóm kicsordult?! Mostanra már tudom, hogy nem
véletlenül került hozzám A Gyógyító Kód című „CSODAKÖNYV”!

Mentális zavarok kezelése
„Jómagam a kódokat 4 hónapja végzem, amilyen rendszeresen csak
tudom. Mivel testi problémáim nincsenek (Hála a..), a kódokat csak
mentális zavarokra, problémákra alkalmaztam, és mondhatom, nagy
sikerrel! Számtalan módszert, medicinát kipróbáltam (sajnos sokszor
tetemes összegeket költöttem ezekre a nem bevált módszerekre), de
egy sem volt olyan hatásos, mint a Ben Johnson és Alexander Loyd
által bemutatott Gyógyító kódok! A Kódokat egy kicsit másként is
kezdtem használni, mert türelmetlen típus vagyok... szerencsére ez is
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működött! Hálás vagyok mindenkinek (Önöknek is természetesen!)
akik által ismerhetem ezt a nagyszerű és egyszerű gyógyítási módozatot! Tisztelettel:”
Baranyai Dávid
Fájdalmak megszüntetése
„Több betegségem is van, de a gyógyító kódot először a csípőm miatti éles fájdalomra alkalmaztam, mivel a mozgásom nagyon nehéz
volt, hosszabb ideje már csak fájdalomcsillapítókkal tudtam lábra állni. 2015.11.02. Ekkor halottam először a YouTube-on az előadást,
még aznap este alkalmaztam és másnap reggel megszűnt az a bénító
éles fajdalom, ami nem tért azóta se vissza. A nehezen való mozgás
ugyan nem szűnt meg, de csak ritkán kell fájdalomcsillapítót bevennem. Másnap megvettem a könyvet. Alig tudtam felmenni az emeletre a boltba, a kódot azóta is alkalmazom és már sokkal könnyebb.
Először kb. egy hónapig 3-szor 6 percet csak a csípőmre koncentrálva
alkalmaztam, utána ez az idő csökkent és más problémákra is használom. Köszönettel és hálával gondolok azokra, akik ezt kitalálták és
terjesztik. Tisztelettel:”
CsKM

nem vagyok annyira rosszul, enyhült a szédülésem és a remegésem.
Nagyon boldog voltam és csináltam tovább a kódokat. 3 hét után
teljesen elmúlt a metró-fóbiám, egyedül, kíséret nélkül közlekedek a
metrón, mintha soha nem lett volna semmi problémám...”
B. Zsuzsa

Fóbia közlekedési eszközön
„A Gyógyító Kód című könyvről egy nagyon kedves ismerősömtől
hallottam. Épp egy utazás előtt álltam, ami már előre nagy aggodalommal töltött el, mivel tudtam, hogy nem kerülhetem el azt a
bizonyos közlekedési eszközt, amivel már közel 20 éve nem utaztam,
mert fóbiám volt tőle... Ezt elmeséltem az ismerősömnek és ő rögtön
ajánlott egy megoldást. Röviden beszélt a kódról, megnéztük a neten
Balázs előadását és rögtön bele is kezdtem. Bevallom kezdetben picit szkeptikus voltam, féltem, kételkedtem, hiszen már több helyen
voltam, pszichológusnál, kineziológusnál, amik nem vezettek eredményre. Viszont a kód igen! Már az első alkalommal éreztem, hogy

Egy természetgyógyász tapasztalatai
„Természetgyógyászként (fülakupunktúrás addiktológus, Kahi
Healing-terapeuta, orosz gyógymódok oktatója) folyamatosan keresem azokat a módszereket, amelyek személyre szabottak és önállóan is
végezhetők a terápia elkezdése után és nem utolsósorban a hatékonyság is fontos kritérium. 2014-ben került először kezembe a könyv, elolvastam, megállapítottam, hogy jó és nem foglalkoztam vele tovább.
2015. decemberében ismét érdeklődésem középpontjába került és
ahogy olvastam, a kezem és a lelkem érzékelte a belőle áradó harmóniát és tudtam, most jött el az ideje, hogy alkalmazzam. Először saját
magamon, mivel akkor volt egy enyhe náthám torokfájással. Ahogy
elkezdtem dolgozni a kódokkal, melegséget, bizsergést éreztem és az
energia áramlását. Sokat kellett tüsszentenem és folytak a könnyeim.
Utána a nyitottabb és spirituálisabb érdeklődésű pácienseknél mintegy a kezelés befejezéseként alkalmaztam, és házi feladatként kapták
napi gyakorlásra. Megértették, hogy a saját gyógyulásukat felgyorsíthatják ezáltal. Egy arcüreggyulladásos páciensnél már az első alkalommal nagy mennyiségű váladék ürült ki... Egy férfi másnap reggel
tökéletesen jó közérzettel, légiesen könnyű és tiszta fejjel ébredt, elmondása szerint régen nem érezte ilyen jól magát. Egy hölgynek egy
3 hete tartó − más terápiára nem reagáló − gyomorgörcsös állapota
múlt el a rá következő napon és azóta is jól van. Személyes tapasztalatom alapján mindenkinek ajánlom ezt a módszert, mert könnyen
elsajátítható és hatékony olyan betegségek esetében is, amelyekre más
módszer nem hozott megoldást.”
B. Éva természetgyógyász, Szekszárd
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Félelmek elhagyása, fájdalmak megszűnése
„16 hónapja végzem a gyógyító kódot naponta kétszer, reggel és délután, néha hosszabb ideig tart a gyakorlat, mivel az energiaáramlás
nagyon kellemes, így gyakran belefeledkezem. Nagy változáson mentem keresztül ez idő alatt. A félelmeimtől fokozatosan megszabadultam, sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. Mivel 67 éves vagyok,
gyakran fájt a derekam, lábam, vállam, és ezek a fájdalmak is elmúltak. Kortársaimnál fiatalabbnak és lendületesebbnek érzem magam. A legnagyobb változás a szívemben történt: a sérelmek helyét felváltotta a szeretet és a megbocsátás, és beköltözött a béke.
Életem végéig fogom folytatni − hálásan köszönöm Nektek. Hálával
és köszönettel:”
S. K.
Pánik
„Már három hete csinálom a gyógyító kódot. Tegnap este pontosan megfogalmaztam, mire kérem a gyógyítást. A problémát 9-re
értékeltem. A hozzá fűződő emlékeket 10-re. Még el sem kezdtem
a gyakorlatot, csak az imádságnál tartottam, amikor iszonyatos szívdobogásom lett. Megfájdult a tarkóm. Ez az érzés a befejezés után
tovább erősödött. Úgy éreztem magam, mint amikor 190/110-es
volt a vérnyomásom. Pánikoltam, és nagyon dobolt a fülem is. Úgy
döntöttem, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Egy idő után hirtelen
mintha egy buborék kidurrant volna! Minden fájdalom, rossz érzés
elmúlt. Talán még életemben nem voltam olyan nyugodt, mint akkor. ... Fantasztikus. Köszönöm, hogy rám talált ez a lehetőség! Mindenkinek ajánlom! Szeretettel:”
Marika
Tüdőgyulladás, magas vérnyomás
„A következő problémáim szűntek meg használatával:
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- tüdőgyulladásból gyógyszer nélkül 1 héten belül meggyógyultam (napi 3 alkalommal használtam), majd a magas vérnyomást
(220/120) egy hónapon keresztül napi 3 alkalommal használtam, s
120/60-ra beállt a vérnyomásom! A gyógyulások sikerén felbuzdulva újabb feladat megoldására vállalkoztam: a külső-belső gazdagság
folyamatos áramoltatásáért alkalmaztam a kódot! Azóta hihetetlen
eredményeket tudhatok magaménak! Mióta a tulajdonomba került
a könyv, azóta folyamatosan alkalmazom kisebb-nagyobb problémáimra, feladataimra. Nagyon boldog vagyok, hogy találkoztam a
könyvvel! Már legalább 30 ismerősömnek ajánlottam, s többen közülük nagyon elégedettek a használatával, pl. olyan ismerősöm, aki
nagy értékű házát nem tudta eladni, a kód használatával ez 3 hét alatt
megoldódott (merthogy nem csak egészségügyi problémákra alkalmazható)!
Aki teheti, kérem, vegye meg a könyvet, s alkalmazza, mert ez a
könyv kincs az életünkben!
üdv:”
Kátya
Félelmek oldása
„... örömmel írom le gyógyulásom történetét, abból is a legfontosabbat. 2014. áprilisában volt egy Aorta billentyű műtétem, amiből
nagyon sok félelmet hoztam magammal, amit leírni sem tudok. Olyannyira, hogy itthon félelem-pánikszerű borzalmas rosszulléteim voltak. Ekkor kaptam egy nagyon kedves barátnőmtől A Gyógyító Kód
című könyvet − amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Életem legfontosabb könyve lett. Azonnal elkezdtem használni, reggel és este, de
volt hogy naponta többször is − igen nagy hittel! Az eredmény megdöbbentő volt.
Kb. egy hét alatt azt éreztem, hogy egyre könnyebb és könnyebb
lesz a lelkem, a félelmek oldódnak és elmúlnak. Persze más régi
félelmeket is oldottam sikeresen. Ma nagyon jól vagyok és nagyon
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hálás a könyv írójának, a könyv kiadójának és a Csilla barátnőmnek
aki ezzel a könyvvel megismertetett. További szép sikereket kívánok:”
B. J.-né Székesfehérvár

Saját sikeremen felbuzdulva vettem több példányt és ajándékoztam
barátaimnak, ismerőseimnek. Üdvözlettel:”
Molnár Andi

Autóvezetéstől való félelem
„Alapvetően Hulda Clark könyveit kerestem és ezek mellett volt a kínálatban A Gyógyító Kód, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet,
mivel nagyon megfogott az, hogy egy olyan természetes és hatásos
gyógymód, amit mindenki egyszerűen, pár perc alatt, különösebb
képzés, vagy drága eszköz nélkül tud elvégezni, hogy fizikai, szellemi,
érzelmi állapotán javítson általa. A könyvet először átlapozva picit
haragudtam, hogy több száz oldal írás, hogy ilyen jó a módszer, olyan
jó a módszer, na de hol van a „lényeg”? Persze megtaláltam végül a
konkrét gyakorlatokat és utólag belátom, hogy bizony nagyon jó az
a hosszú elővezetés, mert tudományosan igazolja benne a módszer
működését és nagyon sok érdekes dologról szereztem tudomást általa. ... Valami olyan dolog kellett, amiről biztosan tudhattam, hogy
működik a módszer. ... Ez pedig a vezetéstől való megmagyarázhatatlan félelem... a tanfolyam közben is éreztem, hogy ha majd egyedül kell autóba ülni, az nehéz lesz, vagyis inkább azt nem is tudtam
elképzelni... Ha csak arra gondoltam, hogy nekem volán mögé kell
ülnöm és a forgalomban más autók között kell vezetnem, már kivert
a víz és összeugrott a gyomrom... Lényeg a lényeg, hogy gondoltam,
hogy ha a vezetéssel kapcsolatos megfejthetetlen ellenérzésemet le
tudom küzdeni ezzel a módszerrel, akkor az számomra egy csoda és
kellően meggyőz a módszer hatásosságáról. Elkezdtem a gyakorlatokat végezni, naponta csak egyszer sikerült rá időt szakítanom. Kb. 2
hónapig végeztem őket és aztán pedig vettem néhány ismétlő leckét
és elkezdtem egyedül vezetni. Az első alkalmak azért nagy áttörést
jelentettek, mert próbáltam kifogásokat keresni, de végül sikerült túllépni a saját határaimon és elkezdtem egyedül autóval járni. Nekem
ez egy csoda... Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a módszerre!!!

Fájdalmak megszüntetése, porckopás (ízületi fájdalom)
„Még az elmúlt évben Veszprémben tartott előadásod során én is elmondtam, hogy a gyógyító kódok segítségével miként sikerült megszabadulnom egyik fizikai problémámtól, s ráadásul azóta azt egy
másik problémámra is sikeresen alkalmaztam. ... most már 2 sikeres
gyógyulásomról is tudok írni:
2015. február körül borzasztó erős és állandó fájdalmaim keletkeztek testem bal oldalán csípő, derék környékén, de sokszor meg
sem tudtam határozni, hogy ez valóban hátulról indul-e ki vagy elölről, esetleg gyomor felől, mert olyan görcsös, csavaró fájdalom volt.
Már a munkámat sem tudtam elvégezni, s ha megpróbáltam pihenni, lefeküdni, akkor sem szűntek meg a fájdalmaim. Felkerestem a
háziorvosomat, aki 10 db-os injekciókúrával próbált kezelni. Nem
tudom már, hogy milyen injekció volt, egy része fájdalomcsillapítót
tartalmazott, a másik része pedig valamilyen gyulladáscsökkentőt.
Amíg a fájdalomcsillapító hatott, jól voltam, s amikor a hatás elmúlt,
a kegyetlen fájdalmak visszatértek. Közben a kúra befejeztével − mivel a fájdalmaim nem szűntek meg – háziorvosom (aki egyébként
lelkiismeretes és jó szakember) át akart térni valamilyen szteroidinjekció-kúrára. Ezt már nem engedtem, s mivel éppen akkor fejeztem be A Gyógyító Kód c. könyv olvasását, úgy döntöttem, hogy
megpróbálkozom ennek az alkalmazásával. Elkezdtem végezni a gyakorlatokat, de mellette kezdetben naponta 3-4 alkalommal be kellett
vennem a fájdalomcsillapítót. A gyakorlatokat napi 3-4 alkalommal
végeztem. 4-5 nap elteltével felfigyeltem arra, hogy mintha kevesebb
fájdalomcsillapítót vettem volna be. Kb. újabb 1 hét elteltével már
csak 2, majd végül 1 fájdalomcsillapítóra volt szükségem, s további
egy-két nap elteltével a fájdalmaim teljesen megszűntek. Így kb. 3
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hét elteltével teljesen panaszmentes lettem. Utána még további 3-4
hónapig végzetem a gyakorlatot, naponta már csak 2-3 alkalommal,
nehogy a problémám visszatérjen. Most már közel 1 éve megszűnt a
problémám és nem tért vissza.
Azóta volt még egy sikeres gyógyulásom. Ez év őszén a jobb térdem
fájdalmára – porckopásként, ízületi fájdalomként diagnosztizálták − alkalmaztam, szintén 2-3 hét kellett a problémám megszűnéséhez. Jelenleg a térdemmel már jógázom és túrázom fájdalom nélkül.
A gyakorlatokat – függetlenül attól, hogy éppen van-e konkrét problémám, tudok-e róla − naponta 1-2 alkalommal jelenleg is elvégzem,
mivel lelkileg, érzelmileg is olyan döbbenetesen jó hatással van rám,
amely leírhatatlan. Köszönettel és üdvözlettel:”
Dr. Sz. M.

A könyv elejébe épp csak belelapoztam és beleolvastam... a problémát
sem tudtam pontosan megfogalmazni, csak egy nagyon erős fájdalomérzés volt bennem, amit talán ezekkel a szavakkal lehet körülírni:
hiábavalóságérzés, hiány, minden értelmetlen (pedig tudom, hogy
nem volt az), ürességérzet, céltalanság stb.
Ezek törtek rám váratlanul, kiszámíthatatlanul és már nagyon elegem
volt abból, hogy nem tudtam megoldani, saját magamat blokkoltam
és a saját energiámat „kukáztam ki” :).
Kb. 1-2 nap múlva sokkal-sokkal jobb lett a kedvem és már talán
több, mint 1 hónapja nem jött elő az, amit fent leírtam. Bocs, hogy
ennyire belementem a részletekbe, de szerintem hat, legalábbis nálam
nagyon-nagyon gyorsan működött a dolog.”
Judit

Gyász
„Anyával kapcsolatban: kb. nyár vége óta vettem észre rajta azt, hogy
elfáradt, vagy inkább belefáradt az egészbe és feladta. Akkor folyamatosan hagyta abba azokat a dolgokat, amiket vittem neki, vagy
tanítottam neki... November közepén ment el és borzasztóan sokat
szenvedett. Én nem félek a haláltól... de ennek ellenére valahogy
mégsem tudtam elengedni.
Épp akkor vitték kórházba egy munkatársamat is, akit kb. 5 hónapig
még én helyettesítettem a saját munkám mellett és így gyászolni sem
volt időm. Áprilisra teljesen kimerültem testileg, lelkileg, szellemileg.
Ekkor elmentem 2 hétre szabadságra, de folyamatosan kerestem a
megoldást, mert tudtam, hogy valami nem stimmel, mert még mindig nem tudtam elengedni az anyámat. 2-3 naponta a semmiből hihetetlen érzelmi hullámokat éltem meg.
A gyógyító kódot májusban vettem meg, teljesen véletlenül... :) épp
azon „dolgoztam”, hogy hogyan tudom magam kihúzni abból az
érzelmi gödörből, amiben voltam, amikor valahol megláttam ezt a
könyvet és megvettem.

Hörgőgyulladás és hörgőszűkület, pajzsmirigyproblémák,
depresszió
„Köszönöm, hogy lehetőséget adtak a fordítás és kiadás révén A Gyógyító Kód megismerésére! Először végigolvastam a könyvet. Utána
nagy izgalommal kezdtem el használni a könyvben szereplő univerzális 6 perces kódot. Először azt hittem, talán képzelődök, mert
úgy éreztem, mintha hullámzó-lüktető érzés sugározna az ujjaimból
a megadott pontokon át a testem felé. Érdekes érzés volt és utána
fantasztikus hatás!! Mintha könnyedébben vettem volna a levegőt.
Hörgőgyulladásom és hörgőszűkületem van. Sípolt a mellkasom több éve, ami néhány nap után megszűnt a kód napi 1-2-szer
6 perces használatával!! Januárban és februárban is vérvétel után a
hematológus és rheuma szakorvos is egyöntetűen azt mondták, hogy
gyógyszert kell szedjek pajzsmirigyem rossz működése miatt... De
nem volt rá szükség! A következő véreredményben tökéletes pajzsmirigyműködést mutattak ki!!! A vizsgálat előtt két héttel vettem
meg a könyvet, néhány nap alatt elolvastam, és máris végeztem a
könyvben leírt „gyakorlatokat”, általában csak reggelente, de olykor
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este is. Számomra is hihetetlen volt, hogy ilyen gyors gyógyulást produkáltak a kódok, de konkrét leletek bizonyítják! És még nem ért
véget a történet! Két és fél éve depressziós vagyok, ...illetve voltam.
Nehezen lehetett kimozdítani, nem nagyon érdekelt semmi. Most
jövök-megyek-intézkedek és újra van életkedvem! És mindez néhány
hét leforgása alatt!! Köszönöm Gyógyító Kód!!!”
T. Á.
Reflux
„Az én történetem egy éve februárban kezdődött. Derékfájdalommal
küszködtem, aztán kiderült van egy gerincsérvem és egy kezdődő
sérvem. 3 hétig kórházban kezeltek. Először csak izomlazítókkal,
non-szteroid infúziókkal, de sajnos nem javult és nem tudtam még
felülni sem. Aztán jött a szteroid, amitől jobban lettem és itthon már
folytattam a rehabilitációt. Súlyfürdő, kezelések stb. Aztán kiderült,
hogy a sok gyógyszer a gyomromban is megtette a hatását csak pont
rosszat :(, refluxom lett. Hiába adtak rá gyógyszert, többfélét is több
hónapon keresztül, nem javult. A nyelőcsövem iszonyúan fájt, hiába
figyeltem az étkezésre. És ekkor jött az előadás... Kb. két hétig csináltam a kódot naponta minimum egyszer de volt, hogy kétszer is. És
elmúlt a nyelőcső fájdalmam, nem szedek már gyógyszert sem, csak
ritkán... Végső elkeseredésemben már a műtétre gondoltam, amikor
Isten elküldte hozzám, nekem a kódokat!!!!!! Hálás vagyok és minden
nap köszönetet mondok érte:) Mindenkinek ajánlom azóta is!!! Reklámozom ezerrel :) Köszönettel:”
H.-né Judit

ki, gondolom nem is két perc alatt fog normalizálódni. Viszont amiért érzem, hogy valami elkezdődött: az első két-három napom úgy
telt el, ahogy még nem éreztem magam. Gyengeség, ez az amikor
azzal a kifejezéssel lehet körbehatárolni, hogy fájt élni. A negyedik
naptól viszont a vitalitásom sokkal magasabb szinten mozog, egy alkalmi fejfájást sikeresen eltüntettem, és azóta a vérnyomásom sem
ugrált, ami szintén „csak úgy mellékesen” csúszott be.”
B. M.

Alvászavar, vérnyomás normalizálódása
„Nemrég kezdtem el a „Kódot” használni, így eredményéről még sokat nem tudok mondani, de az, hogy dolgozik, az biztos. Hosszú ideje alvászavarral küszködök, ami azt jelenti, hogy nem egy könnyű
eset rendbehozatalával kezdtem, hiszen ez sem két perc alatt alakult

Pánikbetegség, depresszió
„Több mint tíz éve küzdök különböző lelki eredetű problémákkal:
pánikbetegséget, később depressziót majd szorongásos depres�sziót diagnosztizáltak nálam. Végigjártam a magyar egészségügy
által kínált megoldások szinte mindegyikét, jártam pszichiátrián,
pszichológusoknál, SzTK- és magánrendeléseken, kineziológusnál,
természetgyógyásznál. Kezeltek több terápiával, homeopátiás készítménnyel, fülakupunktúrával, nyugtatókkal, antidepresszánsokkal
egyaránt. Egyedül az antidepresszáns-nyugtató kombó segített. De
rendre, amint egy-egy kúra végére értem és elhagytam a gyógyszereket, kisvártatva problémáim újra visszatértek. A sokadik visszaesésem
után úgy döntöttünk feleségemmel, hogy gyógyszer nélkül próbáljuk
megoldani problémáim. Nagyon nehéz időszak következett… és sajnos a problémák nem oldódtak meg. Megtanultam ugyan a tünetekkel és a betegséggel együtt élni, de nagyon zárkózott és magányos
lettem. A családomban is csak a szorongást és félelmeimet éreztem,
ami valósággal megbénított. Ebben a kilátástalan helyzetben láttam
meg Balázs linkjét a Gyógyító kódról 2013. karácsonya előtt. Eléggé
szkeptikusan, de elkezdtem használni... Néhány hónapja végzem a
kódot félelmeim, szorongásaim és különböző testi tünetek kezelésére
és szinte minden területen felfoghatatlan eredményeket érek el vele.
Köszönöm Istenem!!!”
András, 38 éves
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Szemgyulladás
„Kijöttem egy szemgyulladásból 10 nap alatt, szteroidinjekció nélkül, korábban ez kb. 3-4 hetet vett igénybe injekcióval. Napi 3 x 6
perc, dimenziókkal nyugodtabb, magabiztosabb vagyok mióta csinálom! A 10 mp.-es technikával is nagyon jók a tapasztalataim, kizökkent a pillanatnyi mérgelődésből, stresszből, kb. ilyen: na álljunk csak
meg egy percre, és utána már nincs pofád megint letörni, stresszezni,
haragudni stb. Szóval istenkirályság na! Köszönet érte akit illet!”
B.
Bipoláris affektív zavar (mániás depresszió)
„Egy kedves ismerősöm ajánlására vettem meg A Gyógyító kód c.
könyvet. Egészségügyi végzettségű hölgy vagyok. Tudásomat évek
óta gazdagítom természetgyógyászati ismeretekkel is. Számos öngyógyító, önsegítő tanfolyamon, képzésen részt vettem. Jó pár betegséget „sikerült összegyűjtenem” az évtizedek alatt. Dacára, hogy
számos technikát, módszert elsajátítottam, mégsem voltam eredményes. Alig vártam, hogy végre a gyakorlatokhoz érjek. Amikor
kiolvastam a könyvet, iszonyatos káoszt éreztem. A lényeget természetesen megértettem, csak abban voltam bizonytalan, hogy
hogy is kezdjek hozzá, mi a pontos menet. Másnap reggel arra ébredtem, hogy borzasztó rosszul éreztem magam. Bipoláris affektív
zavarral (régen mániás depressziónak hívták) kezelnek évek óta,
gyógyszereket is kell szednem. Úgy éreztem, hogy az egyensúlyban
tartott állapotom egyik napról a másikra, mindenféle indok nélkül
felborult. A tapasztalt testi és lelki tünetektől bepánikoltam. Az őrjítő gondolatoktól, a félelemtől, sőt, halálfélelemtől úgy éreztem,
hogy megbolondulok, pontosan ilyen állapotban kerültem évekkel ezelőtt pszichiátriai osztályra. A gyakorlat befejeztével katartikus élményben volt részem. Végtelen nyugalom, boldogság áradt
szét bennem. A felemelő megkönnyebbülés érzésén túl, az összes
panaszom megszűnt és nem tért vissza azóta sem. Ennek a sajátos
22

módszernek a birtokában most már biztonságban érzem magam.”
F. Gy.
Szexuális erőszak
„Egy olyan problémát sikerült megoldanom, amit sem pszichológus és más alternatív gyógyító sem tudott meggyógyítani. Akkor
ott veled a gyökeréig sikerült lemennem. A sok segítség ellenére még nagyon erős emlék volt bennem a kisgyermekkoromban
ért szexuális erőszak... Nagyon boldog voltam... mert nagy megkönnyebbülés volt már ez is számomra és maga a csoda !!! :)”
M.
Gyász
„Kb. 1 évvel ezelőtt kaptam kézhez a Gyógyító Kódot. Akkoriban
friss gyászban voltam édesapám halála miatt, aki nagyon csúnyán
szenvedett, mielőtt elköltözött. Nagyon közel állt hozzám, távozása
az egész családot mély lelki fájdalmakba vetette... A gyász, a gyerekek
miatti éjszakázások, a magamra utaltság, egyre komolyabb alvászavarok – karácsony környékére az idegösszeroppanás szélére kerültem...
Öngyilkossági gondolatokkal játszadoztam. Úgy éreztem, a lelkem el
akar menni innen... Aztán össze kellett szedni magam. A gyerekeket
föl kell nevelni. És ekkor vettem kézbe a könyvet, 1-2 hónapig csak
állt a polcon. Az elején úgy éreztem, nem lesz elég lelki erőm, hogy
megugorjam a lépcsőfokokat. Miközben olvastam, csak zokogtam.
Aztán nagy szünet. Nagyon lassan tudtam haladni... Ha akkor... nem
adja a kezembe ezt a könyvet, nem tudom, hogy hogyan tudtam volna fölállni abból a mély gyászból, a magamra hagyatottságból...
Nagyon köszönöm a sok lelki erőt.”
E.
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A Leviter kiadványait kedvezménnyel megrendelheted:
Leviter Kft.
Tel.: 0630/591-7093
E-mail: leviter@leviter.hu
www.leviter.hu
Iratkozz fel honlapunkon ingyenes hírlevelünkre,
hogy a lehető leghamarabb értesülhess akcióinkról,
újdonságainkról és más híreinkről!
Bizalmadért cserébe elküldünk neked ajándékba több értékes
bónuszt, illetve hírlevelünk olvasójaként alkalmanként
további kedvezményeket is igénybe vehetsz nálunk.
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