
Zijn - Het Zijn programma wordt gezien als een ondersteunende set van frequenties om de geest
 en het mentale welzijn in balans te brengen. Het creëren van een solide en ondersteunende 

Goudcyclus
Puur – Het Puur programma is ideaal om mee te starten voor iemand die voor het eerst 
de Healy gaat gebruiken. Het is ontworpen om het organisme of wezen te ondersteunen 
om te herstellen van de bio-energetische effecten van de giffen, verontreinigde stoffen, 
een ongezond dieet en andere negatieve factoren uit onze omgeving. Het begint met het 
ondersteunen van de filterorganen en bereidt het lichaam voor en acclimatiseert het naar 
microstroom frequenties.

Zorg – ‘Zorg’ legt de basis om het immuunsysteem te ondersteunen. Door zachtjes 
frequenties aan te bieden die het bio-energetische veld verbeteren en helpen, versterkt 
en ondersteund ‘Zorg’ het immuun proces. Zorg frequenties voeden immuuncellen en 
organen. Wanneer het bio-energetische veld zwak of beschadigd is, kan dit een aanloopeffect 
veroorzaken dat het lichaam vatbaar kan maken voor ernstige onevenwichtigheden. 
Als deze onevenwichtigheden aanhouden, lopen we het risico op on-gemak. ‘Zorg’ verdeelt '
vverzorgende' energieën en frequenties in en rond het lichaam zodat de ondersteunende 
signalen de cellulaire communicatie versterken om het lichaam te helpen zijn eigen 
immuunroutes op de hoogste manieren te ondersteunen.

Balans - De fijne balans van de verschillende lichaamsfuncties is erg belangrijk voor ons 
fysieke en mentale welzijn. Balans verwijst naar de bio-energetische balans van de nieren, 
bloedsomloop, lymfestelsel en hormonen. Het is een ideaal programma voor een diepe 
bio-energetische balans van het energieveld van het lichaam. ‘Balans’ draaien is een geweldige 
manier om het immuunsysteem in balans te brengen met de constante uitdagingen van 
emotionele en mentale aandelen. Wat we denken en ons op focussen kunnen we creëren. 
Het mooieHet mooie ‘balans’ kan hier het lichaam mee helpen het immuunsysteem van de lichaams- en 
geestverbinding uit te lijnen.

Startend met de Goudcyclus

Programma

Nuno Nina Goudcyclus

De programma’s binnen de Nuno Nina’s Gouden Cyclus zijn waardevolle 
alles-omvatters, ze bieden ondersteuning en preventie, herstel van 
negatieve invloeden, optimale energie balans, emotionele balans, 
welzijn, gezondheid en ontspannenheid.

1.1. Puur
2. Zorg
3. Balans
4. Zijn

5. Energie
6. Ontspannen
7. Loslaten

De Healy Programma’s Volledige Lijst 



Chronische rugpijn - Lokale toepassing ter ondersteuning van chronische rugpijn 

Tand-kaak lokaal - Lokale toepassing om de pijn van de tanden, mond, 
kaakgebied te ondersteunen 

Gewrichten lokaal - Lokale toepassing ter ondersteuning van gewrichtspijn 

Migraine - Lokale toepassing voor craniale (hoofd) ondersteuning van migraine 

Slapeloosheid - Lokale toepassing om slapeloosheid te ondersteunen en aan 
te pakken door frequenties naar het centrale zenuwstelsel (CZS) te sturen 

Depressie - Lokale toepassing om depressie en diep negatieve denkpatronen 
en processen te ondersteunen.

structuur voor hogere staten van mentale verwerking. Het kan ook worden gezien als het 
immuunsysteem van de geest. Waar het ons voorziet van ondersteunende en verzorgende frequenties 
die onze ziel afstemmen op de hoger vibrerende energievelden. Dit kan helpen om een meer 
ondersteunende mentale en emotionele ervaring in het fysieke lichaam te creëren.

Energie - Prestaties hebben ondersteuning nodig. Of je nu een goed opgeleide competitieve atleet, 
een gestreste manager of een drukke moeder bent, Energie zou je moeten helpen om 
bio-energetisch efficiënter om te gaan met fysieke en mentale energetische behoeften.

Ontspannen – Ontspannen biedt frequenties om te helpen bij een ontspannend antistress effect. 
Stress is vaak de oorzaak van hyperaciditeit (verhoogd zuurgehalte) en onevenwichtigheden in het 
lichaam. ‘Ontspannen’ gaat ook over het overgeven en loslaten van de energieën die ons in een 
constante lus van chronische stress houden. Volgens ons begrip worden veel ziekten veroorzaakt 
door continue stress. Het moderne leven weerhoudt velen van ons ervan onze dagelijkse zorgen en 
stress los te laten. Deze negatieve patronen kunnen verankeren in ons bio-energetische veld en 
sisignalen afgeven waarvan we ons niet eens bewust zijn. ‘Ontspannen’ ondersteunt dit hele proces en 
op een krachtige maar zachte manier. Dit is essentieel voor herstel.

Pijn / Psyche

Loslaten - Er zijn veel verschillende oorzaken van pijn. Pijn kan bijvoorbeeld een symptoom zijn van 
hyperaciditeit(verhoogd zuurgehalte) van het weefsel. Als alternatief of als aanvulling op de klassieke 
pijnapplicaties biedt Healy ook een pijnprogramma genaamd ‘Loslaten’ aan in de Nuno Nina 
Goudcyclus. Loslaten is ontworpen om pijn bij de kernoorsprong te verminderen. In dit programma 
werk je systemisch in het bio-energetische veld van het lichaam, ongeacht waar de pijn zich in het 
lichaam bevindt, men denkt dat het afkomstig is van een of andere energetische locatie die zich 
manimanifesteert vanuit gebieden van het bio-energetische veld naar buiten toe in de fysieke vorm. 
Dit programma probeert pijn bij de oorspronkelijke bron te lokaliseren om volledig te verwijderen van 
een hoger niveau van zijn. Dit wordt gezien als het binnengaan van het oorzakelijke energielichaam en 
zich te richten op de bron van de pijn.

Chronische pijn - Lokale toepassing om chronische pijn aan te pakken via het CZS 
(centraal zenuwstelsel) 



Angsten - Lokale toepassing om frequenties te verzenden die werken om angst te verlichten 
en te ondersteunen via het centrale zenuwstelsel (CZS)

Leren

Leren syst. - Bio-energetische activering van het centrale zenuwstelsel om effectievere 
leertoestanden te ondersteunen. Dit programma wordt gebruikt voor de systemische staten 
of gesteldheid  waar de persoon gedurende lange tijd in is uitgedaagd en deze situatie als 
een kernprobleem beschouwt.

Geheugen - Energetische stimulatie van het hersenmetabolisme om het 
geheugen te ondersteunen. Dit betekent de manier waarop de hersenen 
glucose en zuurstof leveren aan de neuronen / zenuwcellen, die waardevolle 
informatie bevatten en belangrijke "neurale netten" creëren waar informatie 
kan worden opgeslagen en vervolgens kan worden opgehaald. 

Concentratie acuut - Ondersteunt de concentratie via craniale (hoofd) 
stimulatie en richt zich op frequenties voor acute concentratietoestanden. 

Examen syst. - Ondersteuning voor examens door craniale (hoofd) stimulatie. 
Deze frequenties richten zich op de systemische energiebalans die mentale toestanden 
ondersteunt voor examens. 

Stress syst. - Mentale balans en bio-energetische stimulatie van belangrijke creatieve kracht 
die helpt bij het in evenwicht brengen van stresniveaus die gepaard gaan met leren. Dit is 
het systemische programma om diepgewortelde strestoestanden rond leren aan te pakken. 

Stres acuut - Ondersteunt stemmingsverbetering via craniale(hoofd) stimulatie op momenten 
van acute stress, waardoor meer afstemmingsfrequenties worden gestuurd om hogere 
leerstaten te ondersteunen.

Examen acuut - Energetische balans van angst vóór tests. Dit programma biedt frequenties 
die helpen bij examenangst. Frequenties voor die acute staten van mentale disharmonie die 
gepaard gaan met examenangst. 

Concentratie syst. - Bio-energetische optimalisatie van de zuurstoftoevoer. 
Dit helpt uiteindelijk bij hogere concentratietoestanden. Dit programma richt 
zich op frequenties die op systeemniveau werken. 

Leren acuut - Ondersteunt het leren door craniale (hoofd/schedel) stimulatie en is gericht op 
de acute leertoestanden en uitdagingen. 



Uithoudingsvermogen - Bioenergetische optimalisatie van het cardiovasculaire systeem 
ter ondersteuning van het energetisch evenwicht voor uithoudingsvermogen tijdens fysieke 
activiteiten. 



Prima doorbloeding - Bio-energetische activering door ionische beweging 
in het lichaam. Ionen zijn geladen deeltjes die elektrische signalen door het 
lichaam sturen. Ionische ladingen in het extracellulaire vocht zijn sterke 
controleurs van het vermogen van het lichaam om in slaap te vallen. De fijne 
stroomfrequenties ondersteunen de bewegingen van geladen deeltjes door het 
lichaam, wat op zijn beurt helpt bij het reguleren van neuronale communicatie, 
neuneurotransmitter en afgifte van hormonen die een gezonde slaap ondersteunen. 



Innerlijke Kracht Systeem - Energetische bevordering van het zelfvertrouwen bij 
angstgevoelens. Dit zijn de frequenties die worden gebruikt wanneer men te maken heeft 
gehad met worstelingen om innerlijke kracht te verkrijgen als een systemische kwestie.

Tevredenheid Systeem - Energetische balans ter ondersteuning van een positief 
gevoel van welzijn. Ondersteunende energie om de aantrekkingskracht op 
verslavende activiteiten en gedragingen te verlagen, zowel energetisch als 
chemisch.

Tevredenheid Acuut - Ondersteunt de innerlijke balans via craniale stimulatie 
bij extreme verslavingen, zoals nicotine. Dit zijn frequenties die de innerlijke 
tevredenheid en het gevoel van veiligheid en steun vergroten. Deze groep 
frequenties is voor acute situaties.

Innerlijke Eenheid - Energetische reorganisatie van psychische heelheid. Het vinden van het 
psychisch centrum, het verenigen en balanceren van de innerlijke wereld vanuit een groter 
perspectief. Zoeken naar heelheid van binnenuit, waardoor er een meer verenigd psychisch 
bewustzijn kan ontstaan. In deze toestand is men niet op zoek naar veiligheid in de 
buitenwereld, maar veiligheid van binnenuit.

Mentaal in Balans - Energetische balancering van dwangmatig of obsessief gedrag. Net 
zoals in Innerlijke Eenheid zorgen de frequenties in dit programma voor een zielsenergie die 
het bewustzijn weghaalt van de obsessie en afstemt op harmonie en vervulling op zielsniveau.

Mentale Balans Acuut - Ondersteunt de mentale balans via craniale stimulatie. Balanceren 
van de processen van de geest (mind) wanneer dat nodig is. Deze frequenties zijn voor acute 
situaties.

Huid

Innerlijke Schoonheid - Ondersteuning van de samenhang en uitstraling van het 
energetische veld. Dit maakt het mogelijk om af te stemmen op en ondersteunen van de 
schoonheid die bestaat uit de hogere dimensionale lichamen. De schoonheid die straalt 
vanuit zielsniveau, van binnenuit naar buiten, die naar de wereld straalt. Geen uiterlijke 
schoonheid, zoals fysieke looks. Het is een veel diepere en betekenisvollere schoonheid. 
Deze schoonheid ondersteunt begrippen als compassie, een puur hart, een diepe 
medelemedelevende zorgzaamheid.  

Emotioneel Welzijn - Energetische balancering van emotionele blokkades die iemand 
vasthouden in beperkende geloofssystemen. Ondersteuning van het 
bioenergetische veld om de energetische balans terug te vinden naar hogere 
vormen van emotioneel welzijn, verkoelende kalmte en het verkrijgen van hogere 
vormen van emotionele steun in het dagelijks leven.

Goed Voelen Systeem - Energetische activering van vertrouwen bij een lage 
zelfwaardering, een laag gevoel van eigenwaarde of bij een neerslachtig gevoel. 
Deze frequenties worden gebruikt voor systemische situaties.



Verkoudheid - Bioenergetisch kalmeren van de slijmvliezen.  

Haren - Bioenergetische stimulatie van de follikels om de gezondheid van het 
haar te ondersteunen.

Veroudering: Bioenergetische ondersteuning van de celorganellen. Net zoals
ons lichaam organen heeft, hebben onze cellen ook organen, de organellen. 
Zij zijn de innerlijke machines van de cel en helpen het lichaam met het 
opbouwen van nieuwe eiwitten, die belangrijk zijn voor het leven en het proces 
van vernieuwing.

Nagels - Bioenergetische stimulatie van het nagelbed om de nagel te 
ondersteunen. 

Huidelasticiteit - Bioenergetische stimulatie van collageen, elastine en 
bindweefsel. Dit programma werkt ook op het lymfesysteem net onder de huid.

Wondgenezing Systeem - Bioenergetische frequenties die wonden ondersteunen op 
cellulair niveau en diep in het lichaam door stimulatie. Dit programma is voor systemische
 problemen.

Acne systeem - Bioenergetische bevordering van het giftransport.

Wondgenezing Lokaal - Bioenergetische stimulatie van de stofwisseling van de cellen. In het 
celmetabolisme zijn specifieke enzymen betrokken bij de wondgenezing. Deze frequenties 
bevorderen deze cellulaire route in gelokaliseerde gebieden die het nodig hebben.

Immuunsysteem: Activering van het bioenergetische afweersysteem van het lichaam. 

Bioenergetische balans 1 

Littekens Lokaal -Lokale stimulatie van littekenweefsel.  

Littekens Systeem - Balanceren van energetische interferentie- velden in littekens. 
Littekenweefsel bestaat uit collageen, echter de vezels zijn verschillend van normaal weefsel. 
Ze zijn vezelig en groeien over de plaats van de schade. Het lichaam produceert weefsel dat 
ongecontroleerd groeit en pijn kan veroorzaken en onbeweeglijk wordt. De littekenweefsels 
kunnen diep in het lichaam zitten of aan de huidoppervlakte. Deze frequenties bieden
energetische ondersteuning op systemisch niveau.

Huid - Bioenergetische ondersteuning van de verschillende lagen van de huid.



Gastro-intestinaal (Maag Darmen) - Energetische balancering van het maagdarmkanaal.  

Amandelen: - Energetisch balanceren van het immuunsysteem bij infecties.

Intolerantie - Bioenergetische bevordering van voedseltolerantie. Energetische ondersteuning 
om het lichaam te herstellen van voedselklachten, verstoringen en intoleranties.

Leverfunctie - Bioenergetische bevordering van levermetabolisme. De lever is een filterorgaan. 
Verwerking van voedingsmiddelen en toxines door en vervolgens uit het systeem. Tijdens het 
werken op de meridianen wordt de lever energetisch geassocieerd met woede.

Bacteriën: - Balanceren van het bioenergetische afweersysteem.  Wij zijn een symbiotisch 
organisme en hebben bacteriën en andere microben die zowel voor ons als tegen ons kunnen 
werken.

Allergie - Bioenergetische balancering voor hulp bij het verzachten van 
allergische reacties.

Hormonen - Bioenergetische balancering van het hormoonsysteem.

Ogen - Energetische balancering van het gezichtsvermogen en netvlies.

Ingewanden - Bioenergetische ondersteuning van de darmspieren    
en weefsels. Bioenergetische stimulatie van de spieren die zorgen voor 
onwillekeurige bewegingen in het transport van voedsel door het 
spijsverteringskanaal.

Zenuwen - Bioenergetische regulatie van het zenuwstelsel. De zenuwcellen en 
neuronen verspreiden informatie door het hele lichaam. Ze zorgen voor cellulaire 
communicatie die zeer belangrijk is voor de algehele gezondheid.

Bloedsomloop: Bioenergetische stimulatie van de energievoorziening van het lichaam.  
De bloedsomloop zorgt voor het transport van zuurstofrijk bloed en andere voedingsstoffen 
die belangrijk zijn voor de gezondheid.

Potentie: Bioenergetische stimulatie van de voortplantingsorganen.  

Menstruatie Lokaal: Lokale ontspanning van de onderbuik.  

Menopauze: Bioenergetische regulatie van de hormonale balans.

Bioenergetische Balans 2 

Beweeglijkheid: -Bioenergetische mobilisatie van de gewrichten, pezen en ligamenten, voor 
het ondersteunen van de bewegingen en de flexibiliteit van het lichaam.



Gifstoffen - Bioenergetische stimulatie van de uitscheidings-processen van het 
lichaam door het verwijderen van giftige stoffen en giftig afval uit het lichaam 
en het energetische veld.

Hoofd: Bioenergetische vermindering van spanningen en onbalans binnen 
het hoofd.

Prostaat - Energetische ondersteuning van de prostaatklier. 

 

Schildklier - Bioenergetische regulatie van de schildklierfuncties. 

Gewrichten en Botten - Bioenergetisch stimuleren van de uitscheiding van 
metabolismeproducten. Energetische frequenties bij het herstel van belangrijke botcellen en 
kraakbeen in verband met artritis processen.

Ischias Lokaal -  Lokale stimulatie van het ischiaszenuwgebied.

Meridianen 1
De meridianen zijn energetische banen in het lichaam. Ze worden gebruikt binnen de 
acupunctuur. De Yinmeridianen helpen om te kalmeren en te ontspannen, terwijl de Yang 
meridianen stimuleren en activeren.

Allergie Meridiaan - Energetische desensibilisatie van de energiestroom.

Blaas - Regulatie van de energieregeling van de blaas.

Dikke darm - Harmoniseren van het energieveld van de dikke darm. 
Yang meridiaan

Dunne darm: Harmoniseren van de energieregeling van de dunne darm. 
Yang meridiaan

Vetdegeneratie - Energetische regulatie van de celopname. De energetische 
ondersteuning bij lipide(vet)metabolisme en lipide verwerking. Afbreken en 
verbranden van energieopslag voor   brandstof.

Galblaas: Energetische regulatie van de vertering van vet van de galblaas. Yang meridiaan. 
Betrokken bij de emotie van verrassingen. De energie van overmatige verrassingen zou de 
galblaas beschadigen.

Bindweefsel - Energieregulatie van het bindweefsel.

Longfunctie - Bioenergetische optimalisatie van de longfunctie.
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Beschermingsprogramma’s

Orgaan Meridiaan: Harmonisatie van de energiestromen in de organen. Elk orgaan heeft
een specifieke functie met betrekking tot het lichaamssysteem. Frequenties zorgen voor een 
evenwichtige en ondersteunende energie die resoneert met de organen.

Kruinchakra – Ik ben Geest . Energetische harmonisatie van de onderwerpen van het kruin 
chakra en verbinding met het hogere Zelf. De fysieke verbinding en het binnenhalen van 
energie en informatie van de hogere dimensies. 

Derde oog- chakra –  Ik ben bewustzijn. Energetische harmonisatie van de 
onderwerpen van het derde oog chakra en versterking van de intuïtie. 
Ondersteunt helderziendheid en het vermogen om door illusies heen te kijken.  

Keel chakra – Ik ben communicatie. Energetische harmonisatie van de 
onderwerpen van het keelchakra en bevordering van onderbouwende 
communicatie. 

Hartchakra – Ik ben liefde en helend. Energetische harmonisatie van het hart 
chakra en de zaken die hiermee te maken hebben. Energetische stimulatie en 
in balans brengen van het hart en empathie , liefde, compassie. Ondersteund 
het leven vanuit je hart. 

Sacraalchakra – Ik ben creativiteit en seksualiteit. Energetische harmonisatie van het 
sacrale chakra en de eigenschappen die bij dit energiecentrum horen. Energetische 
stimulatie van creativiteit en evenwichtige seksualiteit. 

Wortelchakra – Ik ben gegrond in vertrouwen en voel me veilig in mijn leven. Energetische 
harmonisatie van het wortelchakra en de eigenschappen die bij dit energiecentrum horen. 
Energetische activering van het basisvertrouwen je veilig te voelen op aarde in je leven. 

Alg. bescherming – Energetische afscherming. Een energetische deken van bescherming. 

Electrosmog – Energetische harmonisering voor de verdraagzaamheid van zogenoemde 
elektro-smog. Energetische ondersteuning van EMF en andere invloeden van telefoons, 
Tv’s, computers, elektronica en straling. 

Navelchakra – Ik ben kracht en wijsheid. Energetische harmonisatie van het 
solar plexus chakra en alle eigenschappen die met dit chakra te maken hebben. 
Energetische ondersteuning van het zelfvertrouwen, innerlijke en persoonlijke kracht. 



Tweede toediening – Bij de tweede applicatie , behalve als de eerste applicatie 
te gevoelig was, worden de longen en nieren verder energetisch gestimuleerd . 
Overgevoeligheid wordt verder vermindert en balans zal verder toenemen.  

Derde toediening –  Wanneer je klaar bent voor een meer intensievere applicatie. 
Nieren en longen en hart en versnelde detoxificatie van het lichaam. 

Levensadem –Energetische stimulatie van de longen en ondersteuning voor verschillende 
problemen die verband houden met ademhaling. Longen en alle energetische aandoeningen 
in de omgeving Er zijn energetische problemen die verband houden met de longen en de 
omliggende organen en weefsels, inclusief borst- en lokale weefsels. Omvat ook emoties en 
gevoelens die verband houden met zwakte en depressie. Verdriet en angst voor het leven.  

Eerste toediening - Bij de eerste applicatie wordt een verbinding tot stand 
gebracht om  gevoeligheid te krijgen voor de frequentietoepassing. De nieren en 
longen worden energetisch gestimuleerd; overgevoeligheid kan worden 
verminderd en het evenwicht  zal toenemen. Voel je goed en word aangeraakt. 

Cel – Bioenergetische versterking van de cellen. 

Mentaal - Energetische bevordering van de capaciteit om duidelijker te 
onderscheiden. Ondersteuning van de mentale paden van disharmonische 
invloeden en bevordering van een duidelijker mentaal proces. 

Slapen – Energetische bescherming gedurende de slaap.

Diepe Cyclus

Dit is een korte beschrijving van de deep cycle-programma's. Ze gaan veel verder dan wat hier wordt 
uitgelegd en deze beschrijvingen beperken de bredere programmavoordelen niet. Deze frequenties 
bieden een groot aantal mogelijkheden op energetisch niveau. Er wordt gezegd dat klanten cycli 

doorlopen tijdens het toepassen van de applicaties. Er zijn dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse cycli, 
evenals de klassieke behandelingscycli.  

De fysieke en energetische lichamen doorlopen verschillende cycli van genezing, ontgiften en loslaten.  
IIn dit diepe cyclusprogramma hebben we energetische ontgifting, ondersteuning van belangrijke 
orgaansystemen en werken we met de energetische oorzaak. Het kan daarom erg nuttig zijn om uit te 
zoeken waar je zit in je huidige cyclus zodat je het juiste programma selecteert om je  huidige 
energetische staat van zijn in balans te brengen en te ondersteunen terwijl je groeit, 

uitbreidt en evolueert.  

Geopathie – Energetische vermindering voor de gevoeligheid van 
verstorende velden zoals  elektromagnetische velden, activiteit van de aarde 
of energiebewegingen. 

Subtiel –  Energetische bescherming tegen externe invloeden die het subtiele 
energieveld kunnen beïnvloeden. 

Planeten – Harmonisering van de invloeden van de planeten.



Ontgifting – Een volledige energetische ontgifting van verschillende metabole systemen zoals  
nieren, longen, lever, spijsvertering, lymfestelsel en bloedsomloop. Dit programma is  een sterke 
follow-up na het ontgiften van de energetische paden. Het is raadzaam om dit  programma in 
een opeenvolging van applicaties op te nemen. Wanneer we op enig niveau van het fysieke of 
bio-energetische systeem loslaten , kan dit vaak een behoefte aan ontgifting veroorzaken. Het 
vrijmaken van oude gifstoffen uit het energetische lichaam en de geest is krachtig en brengt 
soms ongemasoms ongemak, griepachtige symptomen en bijwerkingen met zich mee. Volledige energetische 
ontgifting van verschillende systemen, zoals nieren, longen, lever, spijsverteringssysteem, lymfe 
en circulatiesysteem is altijd raadzaam, en heeft vaak vervolgondersteuning nodig. Wees 
voorzichtig en doe het langzaam en vergeet niet om veel water te drinken. 

Vertering – Geeft bio-energetische ondersteuning aan het afbreken en goed verteren van 
voedsel en de verwerking voor de distributie van voedingsstoffen. Werkt met de spijsvertering 
op fysiek niveau maar ook op energetisch niveau. Denkbeelden en nieuwe overtuigingen k
unnen verteren is belangrijk voor gezondheid en groei. Dit programma is geweldig voor 
spijsverteringsproblemen die het vooruitgaan kunnen blokkeren (bijv. Als maagproblemen 
blijven bestaan, zelfs nadat de stress is verminderd en de nieren  
goed goed werken). Voor dit programma kunnen de zelfklevende elektroden worden gebruikt als 
alternatief voor armbandelektroden. Ze moeten ter hoogte van de enkel aan de voorkant van  
het voet acupunctuurpunt ST 42 worden geplaatst . Darmen, maag, alvleesklier, galblaas. 

Naar de wortels gaan – Bio-energetische stimulatie op mentaal en emotioneel niveau, 
voorbij het fysieke niveau . We gaan diep in de oorzaak. In de hogere dimensies vinden we 
hardnekkige disharmonieuze oorzaken die naar beneden uitstralen om biochemische  
en fysiologische processen te beïnvloeden . Alleen gebruiken als de symptomen zijn verdwenen 
en het herstelproces is begonnen. Alle essentiële lichaamsfuncties zouden normaal 
moeten werken. De energetische oorzaken op mentaal niveau, emotionele patronen en 
biochemische pbiochemische processen die met deze niveaus verband houden, zullen nu worden aangepakt. 
Dit programma is geschikt als afsluiting van een reeks applicaties. 

Bloedsomloop - Bio-energetische ondersteuning van de bloedsomloop en de zuurstoftoevoer 
naar de cellen. Zelfs een onregelmatige en onstabiele hartslag kan door dit  
protocol energetisch worden ondersteund . Het is geschikt voor gebruik na een basisbalans van 
de nieren en de longen, maar ook voor algemene energetische stijfheid en blokkades van de 
bloedsomloop. Naast ondersteuning van het hart en de bloedsomloop, kan het bio-energetisch 
spierontspanning bevorderen. Het ondersteunt bio-energetisch de vrij stromende energie in 
hogehogere energievelden, evenals de energie in het lichaam.  
Bevordert een onbelemmerde, soepele, evenwichtige beweging van energie op alle niveaus. 
Nieren vrouw & man – Vrouwen: Energetische stimulatie voor nieren,  bijnieren, blaas, 
urinewegen, eierstokken, geslachtsorganen en daarmee samenhangende bioenergetische 
vrouwenproblemen. Mannen: Energetische stimulatie voor nieren, blaas, de bijnieren, 
urinewegen, prostaat, geslachtsorganen en andere daarmee samenhangende bioenergetische 
problemen voor mannen.  

In de wet van Herring staat: "Alle verbetering vindt plaats van binnenuit, van het hoofd  naar 
beneden en in de omgekeebeneden en in de omgekeerde volgorde waarin de symptomen zijn verschenen." Andersom 
werken om het proces te keren. Wanneer het nodig is om nieren of de nier energie energetisch 
te ondersteunen en hun regulerend vermogen (elektrolyten, pH en dergelijke) te bevorderen, 
of voor enig symptoom dat afkomstig is van het 'superieure orgaan' en zich manifesteert in het 
'ondergeschikte' orgaan ”, zoals energetische problemen met de blaas, urinewegen, eierstokken 
en vagina, menstruatie bij vrouwen of prostaat en impotentie bij mannen. Dit programma is  
ontworpen om de nieren en de geslachtsorganen voor mannen en vrouwen energetisch te 
ondersondersteunen . Het acupunctuurpunt K5 tot K6 (onder de enkel aan de binnenkant van de voet) 
is  geschikt voor plaatsing van elektroden. K5 tot K6 (of SP6) ligt dicht bij de scheenbeenzenuw, 
die  ook indirect kan worden gestimuleerd.



Therapeutische Programma’s 
De categorie Therapeutische programma's biedt ruimte voor 12 programma's die individueel door uw 
therapeut voor u zijn samengesteld. Uw therapeut brengt ze over naar uw Healy vanuit een 
clouddatabase, ongeacht uw locatie. De Medical Cloud maakt veilige gegevensoverdracht mogelijk 
tussen Healy en het TimeWaver-frequentiesysteem via de Therapeut TAN-procedure.  

Met de TAN-functie kan uw therapeut individuele programma's van zijn of haar TimeWaver-  
frequentiesysteem naar uw Healy overbrengen of kunnen ze reeds overgedragen programma's 
verwijderen. 

Healy Frequenties Apparaat

Healy is een goedgekeurd medisch hulpmiddel van klasse 2 in Europa voor de behandeling van pijn,
slaapstoornissen en geestelijke gezondheid voor zaken als PTSS, depressie en angst. In de VS is Healy 
door de FDA goedgekeurd voor tijdelijke verlichting van pijn die gepaard gaat met pijnlijke en pijnlijke 
spieren in de schouder, taille, rug, armen en benen als gevolg van inspanning 
als gevolg van lichaamsbeweging of normale huishoudelijke werkzaamheden en voor 
symptomatische verlichting en behandeling van chronische, hardnekkige pijn en verlichting van pijn 
geassocieegeassocieerd met artritis. In Australië wachten we op de definitieve TGA-goedkeuring onder de naam 
Healy . Totdat het is goedgekeurd, is de Healy een holistisch apparaat om de persoonlijke gezondheid 
en het welzijn te ondersteunen door het gebruik van een frequentiemicrostroombehandeling. 

Innerlijke rust– Draagt energetisch bij aan innerlijke rust, emotionele en spirituele balans.  
Energetische spierontspanning. Bovendien zijn deze frequenties bedoeld om de  niet-fysieke 
aspecten van het leven te ondersteunen. 

Vernieuwing – Energetische ondersteuning voor het bio-energetische veld dat 
ongebalanceerde energieën ondersteunt door blessures, tijdens medische procedures. 
Ook voor operaties en dergelijke. Na deze gebeurtenissen is energetische regeneratie een 
prachtige manier om de  verbinding tussen geest en lichaam en ziel te ondersteunen . 
Deze frequenties stimuleren ook energetisch de botgroei. Dit is een geweldig programma voor 
atleten die herstel nodig hebben. Energetische ondersteuning voor botten, huid, pezen, 
bloedbloedvaten, zenuwen, spieren, cellen en DNA  


