PROGRAMY HEALY
Cykl złoty
Czystość

Opieka

Równowaga

Istnienie
Energia

Relaks

Uwolnienie

Ból / psychika
Program „Czystość” to doskonały punkt początkowy dla
wszystkich, którzy dopiero zaczynają korzystać z Healy.
Program ten wspomaga regenerację pola energetycznego organizmu z bioenergetycznych wpływów czynników
zanieczyszczających środowisko, toksyn, niezdrowej diety i innych negatywnych warunków.
Osłabione pole energetyczne organizmu jest przyczyną
wielu ostrych i przewlekłych dolegliwości. Wzmocnij swoje pole energetyczne dzięki odpowiednim ćwiczeniom,
zdrowej diecie i czystej wodzie. Nazwa programu oznacza
„opiekowanie się”, czyli innymi słowy zapobieganie licznym
schorzeniom bioenergetycznym.
Niczym niezachwiana równowaga różnych funkcji organizmu jest bardzo ważna dla naszego zdrowia i dobrego
samopoczucia. Nazwa programu nawiązuje do równowagi bioenergetycznej nerek, krążenia, systemu limfatycznego i hormonów. To idealny program dla wszystkich, którzy chcą dogłębnie poprawić równowagę bioenergetyczną
pola energetycznego organizmu.
Program „Istnienie” jest dla duszy tym, czym program
„Równowaga” jest dla ciała. Jego celem jest odzyskanie
równowagi emocjonalnej.
Wydajność wymaga wsparcia. Nieistotne, czy jesteś doskonale wytrenowanym atletą biorącym udział w zawodach,
zestresowanym kierownikiem czy też zajętą matką, program „Energia” pomoże Ci poradzić sobie z problemami
zdrowotnymi przy wykorzystaniu bioenergii.
Relaks oznacza rozluźniający efekt działający odstresowująco. Stres często jest przyczyną nadkwasowości i zaburzeń równowagi w organizmie. Zgodnie z naszą wiedzą,
wiele chorób powodowanych jest ciągłym stresem. Nowoczesny styl życia uniemożliwia wielu z nas wyzbycie się
codziennych zmartwień i problemów, co naszym zdaniem
jest niezbędne, aby się zregenerować.
Istnieje wiele różnych przyczyn bólu. Może być on na przykład objawem nadkwasowości w tkankach. Healy oferuje
program Złoty Cykl „Uwolnienie” autorstwa Nuno Nina, który
możesz stosować alternatywnie lub jako dodatek do klasycznych terapii przeciwbólowych. W programie tym pracujesz
systemowo w polu bioenergetycznym swojego ciała, bez
względu na to, gdzie w organizmie zlokalizowany jest ból.

Fitness

Przewlekły ból

Ulga w przewlekłym bólu poprzez OUN (ośrodkowy układ nerwowy)

Waga

Bioenergetyczna stymulacja narządów eliminujących produkty przemiany materii

Przewlekły ból
pleców

Miejscowa ulga w przewlekłym bólu pleców

Mięśnie

Bioenergetyczna optymalizacja regeneracji komórek

Miejscowy ból
zębów/szczęki

Miejscowe wspomagające leczenie bólu w okolicy ust

Krążenie

Bioenergetyczne wspomaganie ukrwienia sprzyjającego metabolizmowi

Miejscowy ból
stawów

Miejscowa ulga w bólu stawów

Wydolność organizmu

Energetyczna aktywacja energii życiowej

Migrena

Czaszkowa (po stronie głowy) terapia migreny

Siła

Bezsenność

Wspomagające leczenie problemów ze snem za
pośrednictwem OUN

Bioenergetyczna aktywacja układu mięśniowo-szkieletowego

Wytrzymałość

Bioenergetyczna optymalizacja wytrzymałości

Depresja

Wspomagające leczenie uczucia przygnębienia
za pośrednictwem OUN

Regeneracja

Bioenergetyczna stymulacja witalności

Głęboka relaksacja

Bioenergetyczna optymalizacja fazy relaksacji

Lęk

Zmniejszenie uczucia niepokoju za pośrednictwem OUN

Nauka
Nauka syst.

Praca/sen
Bioenergetyczna aktywacja ośrodkowego układu nerwowego

Nauka intensywna

Wspiera naukę poprzez stymulację czaszki

Pamięć

Energetyczna stymulacja metabolizmu mózgu

Koncentracja
syst.

Bioenergetyczna optymalizacja zaopatrzenia w tlen

Intensywna koncentracja

Wspomaga koncentrację poprzez stymulację czaszki

Egzamin syst.

Wsparcie przed egzaminami poprzez stymulację czaszki

Ważny egzamin

Energiczne równoważenie lęku przed testami

Stres syst.

Równowaga umysłowa i bioenergetyczna stymulacja mocy twórczej

Stres ostry

Wspomaga poprawę nastroju poprzez stymulację czaszki

Aktywacja

Bioenergetyczna stymulacja jasności umysłu

Pozytywne myśli

Energetyczne zorientowanie na pozytywne myśli

Równowaga nerwów

Bioenergetyczne wspomaganie stanu beta

Zmęczenie

Energetyczna redukcja stresorów

Wyczerpanie syst.

Bioenergetyczne równoważenie hormonów
nadnerczy

Wyczerpanie
ostre

Wspomaga odporność na stres poprzez stymulację czaszki

Ekstremalny stres

Bioenergetyczne wsparcie równowagi psychicznej i ﬁzycznej

Sen syst.

Bioenergetycznie zoptymalizowane przejście w
stan delta (głęboki sen)

Odpoczynek w
łóżku

Bioenergetyczne wspomaganie funkcji
przywspółczulnych (regeneracja, relaksacja)

Zrównoważony sen

Bioenergetyczne równoważenie fazy głębokiego snu

Drobny przepływ

Aktywacja bioenergetyczna poprzez ruch jonowy w organizmie

Wyjaśnienie: Healy jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do leczenia bólu w przypadku bólu przewlekłego, ﬁbromialgii, bólu szkieletowego i migreny, a także do leczenia wspomagającego chorób psychicznych, tj. depresji, lęku i
związanych z nimi zaburzeń snu. Wszystkie pozostałe zastosowania Healy wspierają równowagę energetyczną i poprawiają regenerację, zwiększają witalność i sprzyjają dobremu samopoczuciu.

Równowaga psychiczna

Uroda/skóra

Wewnętrzna
siła syst.

Energetyczne wspomaganie pewności siebie w razie uczucia niepokoju

Wewnętrzne
piękno

Wspieranie spójności i ekspresji
pola energetycznego

Meridiany
alergii

Odczulenie energetyczne przepływu energii

Balans hormonalny

Energetyczne równoważenie hormonów

Dobre samopoczucie

Energetyczne równoważenie blokad
emocjonalnych

Włosy

Regulacja energii tkanki łącznej

Krążenie

Energetyczna regulacja krążenia

Energetyczna aktywacja pewności
siebie w razie uczucia przygnębienia

Bioenergetyczne wsparcie organelli komórkowych (tj. „narządów”
w komórce)

Tkanka łączna

Dobre samopoczucie syst.

Pęcherz

Regulacja kontroli energii pęcherza

Wątroba

Energetyczna regulacja metabolizmu

Zadowolenie
syst.

Energetyczne równoważenie
wewnętrznej świadomości swojego ja, aby uniknąć uzależniających i
kompensacyjnych zachowań

Płuca

Energetyczne równoważenie układu
oddechowego

Układ limfatyczny

Energetyczna regulacja układu limfatycznego

Żołądek

Energetyczna harmonizacja funkcji żołądka

Śledziona/
trzustka

Stymulacja pola energetycznego śledziony i trzustki

Meridiany
nerwów

Energetyczna harmonizacja funkcji nerwów

Nerka

Kontrola energii bilansu płynów

Meridiany
organów

Harmonizacja przepływu energii
narządów

Intensywne
zadowolenie

Wspiera wewnętrzną równowagę poprzez stymulację czaszki, aby
wspomóc regenerację po uzależnieniu od nikotyny

Wewnętrzna
jedność

„Energetyczna reorganizacja poczucia psychicznej całości”

Dobrostan
duchowy

Równoważenie energetyczne, aby
wspierać unikanie kompulsywnych
zachowań

Zaawansowana równowaga
psych.

Wspiera równowagę psychiczną
poprzez stymulację czaszki

Meridiany 1

Meridiany 2

Skóra

Bioenergetyczna stymulacja mieszków

Jelito grube

Starzenie się

Bioenergetyczne wspomaganie
naskórka

Harmonizacja pola energetycznego
jelita grubego

Jelito cienkie

Paznokcie

Bioenergetyczna stymulacja łożyska paznokcia

Harmonizacja kontroli energii jelita cienkiego

Elastyczność
skóry

Bioenergetyczne wspomaganie
układu limfatycznego

Degeneracja
tłuszczu

Energetyczna regulacja pobierania komórek
Energetyczna regulacja trawienia

Miejscowe
gojenie ran

Wspiera komórki poprzez lokalną
stymulację

Woreczek żółciowy
Stawy

Gojenie ran
syst.

Bioenergetyczna stymulacja metabolizmu komórkowego

Energetyczne równoważenie mobilności

Skóra

Trądzik syst.

Bioenergetyczne wspomaganie
transportu toksyn

Bioenergetyczne wspomaganie ścieżek energetycznych skóry

Serce

Bioenergetyczna stymulacja serca

Blizny syst.

Równoważenie pól interferencji
energetycznej w bliznach

Blizny lokalnie

Lokalna stymulacja tkanki bliznowatej

Czakry

Programy ochrony

Czakra korony

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry korony i połączenia z
wyższą jaźnią

Równowaga bioenergetyczna 1

Równowaga bioenergetyczna 2

Układ odpornościowy

Aktywacja bioenergetycznego systemu obronnego organizmu

Żołądek-jelita

Energetyczne równoważenie przewodu pokarmowego

Czakra trzeciego oka

Przeziębienie

Bioenergetyczne ukojenie błon śluzowych

Bakterie

Równoważenie bioenergetycznego
systemu obronnego

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry trzeciego oka i wzmocnienie intuicji

Czakra gardła

Alergie

Równoważenie bioenergetyczne pomagające złagodzić reakcje
alergiczne

Migdałki

Energetyczne równoważenie układu odpornościowego w przypadkach infekcji

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry gardła i wspomaganie
konstruktywnej komunikacji

Czakra serca

Oczy

Energetyczne równoważenie zdolności widzenia

Funkcja
wątroby

Bioenergetyczne wspomaganie
metabolizmu wątroby

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry serca i stymulacja zrównoważonej empatii

Hormony

Bioenergetyczne równoważenie
układu hormonalnego

Nietolerancje

Bioenergetyczne wspomaganie tolerancji pokarmowej

Jelito

Bioenergetyczna stymulacja funkcjonowania jelit

Toksyny

Bioenergetyczna stymulacja procesów wydalania z organizmu

Nerwy

Bioenergetyczna regulacja układu
nerwowego

Głowa

Bioenergetyczna redukcja napięć

Prostata

Energetyczne wsparcie gruczołu
krokowego

Funkcja płuc

Bioenergetyczna optymalizacja
czynności płuc

Tarczyca

Bioenergetyczna regulacja czynności tarczycy

Stawy/kości

Bioenergetyczne stymulowanie
wydalania metabolitów

Rwa kulszowa
miejsc.

Lokalna stymulacja obszaru nerwu
kulszowego

Mobilność

Bioenergetyczna mobilizacja stawów

Układ krążenia

Bioenergetyczna stymulacja zaopatrzenia organizmu w energię

Potencja

Bioenergetyczna stymulacja narządów płciowych

Menopauza
Menstruacja
lokalnie

Bioenergetyczna regulacja równowagi hormonalnej
Lokalna relaksacja podbrzusza

Czakra splotu
słonecznego

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry splotu słonecznego i
wzmocnienie pewności siebie

Czakra sakralna

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry sakralnej i pobudzanie
kreatywności

Czakra korzenia

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry korzenia i aktywacja podstawowego zaufania

Ochrona
ogólna

Ekranowanie energetyczne

Elektrowrażliwość

Energetyczne równoważenie tolerancji na tzw. „elektrosmog”.

Komórka

Bioenergetyczne wzmocnienie
komórki

Umysł

Energetyczne wspomaganie zdolności jasnej percepcji

Sen

Energetyczna ochrona podczas snu

Geopatia

Energetyczna redukcja wrażliwości
na pola interferencyjne

Aura

Energetyczna ochrona przed wpływami zewnętrznymi

Planety

Harmonizacja wpływów planet

Głęboki cykl – Patrz instrukcja obsługi
Pierwsza aplikacja

Wzmocnienie fundamentalne

Druga aplikacja

Swobodne krążenie

Trzecia aplikacja

Regeneracja

Oddech życia

Nerka żeńska

Oczyszczenie

Nerka męska

Trawienie

Wewnętrzny spokój

