
Kuantum fiziği düzeyinde, tüm olaylar olasılıklar tarafından kontrol edilir. Princeton Üniversitesi ve 
diğer üniversitelerdeki PEAR Laboratuvarında Profesör Robert Jahn ve Brenda Dunne tarafından 
yapılan uzun süreli deneyler, bu tür olasılıkların çok uzak mesafelerde bile bilincin yardımıyla 
etkilenebileceğini göstermiştir. 

Genel olarak, bilincimizin bilgi alanına doğrudan erişimi yoktur, çünkü ikili doğası nedeniyle ya dışsal 
fiziksel ya da içsel psikolojik gerçekliğe yöneliktir. İsviçreli psikolog C.G. Jung, bireysel bilinçdışının, 
kolektif bilinçdışı adını verdiği bir tür küresel bilgi alanıyla doğrudan iletişim kurduğunu ilk fark eden 
kişiydi. Bilim ve bilgi alanları Kuantum fiziğinin önde gelen kurucularından Niels Bohr’dan şu söz 
geliyor: “Kuantum fiziği sizi şaşırtmadıysa, anlamamışsınızdır.” Erwin Schrödinger, Carl Friedrich von 
Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr veya Roger Nelson gibi diğer bilim adamları da bilgi 
alanı dediğimiz şeyi zihinsel ve fiziksel etkileşimler alanı olarak tanımladılar ve gözlenen fenomenlere 
farklı isimler verdiler. Ancak bir noktada anlaştılar: yani bilincin maddi süreçlerle etkileşime 
girebileceği ve onlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabileceği. 

Çoğumuz ne kuantum fiziğini ne de anlamını ve günlük yaşamımız için olanaklarını anladık ya da 
kullanmıyoruz. Kuantum ışınlanması üzerine ilk deneyi başarıyla gerçekleştiren ünlü Viyanalı kuantum 
fizikçisi Anton Zeilinger, gerçekliğin en temel seviyesinde madde veya madde değil, saf bilgi olduğunu 
doğrulamaktadır. 

Max Planck zaten ruhun tüm maddelerin kaynağı olduğunu söyledi. David Bohm veya Karl Pribram 
gibi kuantum fizikçileri bu nedenle ruh ve maddeyi birbirine bağlayan bir bilgi alanından söz ederler. 
Healy nin ana cihazı TimeWaver sistemleri tam olarak bu bilgiden yararlanmak için geliştirilmiştir ve 
Healy cihazına da yansıtılmıştır. 

HEALY KULLANIMI  
PEMBE APLİKASYON 

ÜNİTEDE NELER VAR? 

FREKANS MODÜLLERİ olarak adlandırdığımız setler vardır. Birbiri ile ilgili programlar aynı 
modülde yer almıştır. Cihazı satın alırken Başlangıç Paketi’nde en çok ihtiyacınız olan program setini 
seçebilirsiniz. Birçok kişinin ihtiyacını kapsayacak programlar başlangıç paketinde yer almaktadır. 
İsterseniz diğer program modüllerini daha sonra satın alabilirsiniz. En büyük paketi satın aldığınızda 
ise hem 140 programa hem de ölçüm ve rezonans özelliği olan Rezonans Modülü’ne sahip 
olabilirsiniz. 

ÜNİTEDE YER ALAN PROGRAM MODÜLLERİ 
VE İÇERİKLERİ: 
1-ALTIN DÖNGÜ MODÜLÜ: 

7 adet karma programdan oluşur. Bu programlar bağışıklığı düzenleyici, dengeye getirici, sinir 
sistemini rahatlatıcı, kaslar ve boşaltım sistemi ile ilgili olarak ortalama bir insanın ihtiyacı olan genel 
program frekanslarını içerir. Cihazın başlangıç paketinde cihazın aparatları ile birlikte cihaza yüklenen 
ALTIN DÖNGÜ KARMA MODÜLÜ de yer alır. Buradaki programları ihtiyaca göre sırası ile ya da 
rasgele kullanabilirsiniz. Sürekli olarak dışsal etkenlerin ve bozuk beslenme rejimi içerisinde yaşayan 
bizlerin ideal frekanslara her zaman ihtiyacı vardır. 

Bu modülde yer alan programların isimleri: 

1. SAF 
2. DENGE 
3. VARLIK 



4. RAHATLIK 
5. BIRAKMA 
6. ENERJİ 
7. BAKIM 

Kısaca toksinleri atmada, kasları rahatlamada, sinirsel rahatlık ve enerji kazanmada bu programları 
kullanabilirsiniz. Genel ihtiyacımız olan birçok özellik bu karma programlarda yer alır. 

Altın Döngüsü –  Nuno Nina’nın Altın Döngüsü’ndeki programlar son derece değerlidir. Aşağıda 
listelenen bu programlar Saf, Bakım, Denge, Varlık, Enerji, Rahatlama ve Serbest Bırakmadır. Bu 
güçlü programlar destek ve önleme, olumsuz etkilerden kurtulma, optimum enerji dengesi, refah ve 
en önemlisi rahatlama sağlar. Aşağıda, platform ne olursa olsun her Healy siparişiyle birlikte gelen 
Altın Programın ayrıntıları yer almaktadır. 

Pure  – Healy Gold’daki Pure programı, Healy’yi ilk kez kullanan herkes için ideal bir başlangıç 
noktasıdır. Pure, her hücrenin enerji alanının çevresel kirleticiler, toksinler, sağlıksız beslenme ve diğer 
olumsuz faktörlerin biyoenerjetik etkisinden kurtulmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pure 
programı, mikro akım frekansları aracılığıyla, her bir hücrenin, hücreler arasında frekans bilgisini 
iletişim ve paylaşma yeteneğini artırır. 

Bakım  – Zayıflamış bir biyoenerjetik alan genellikle birçok akut ve kronik hastalıkla ilişkilidir. Enerji 
alanınızı uygun egzersiz, sağlıklı beslenme ve saf su ile güçlendirmek ve frekansları kullanarak 
biyoenerjetik dengenizi yeniden sağlamak, iç ve dış sağlığınızı korumanın ve bunu yaparken çok 
sayıda biyoenerjetik bozukluğu önlemenin bir yoludur. Bu program, çevreniz tarafından sürekli olarak 
bombalanan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Denge  – Çeşitli bedensel işlevlerin hassas dengesi, refahımız ve sağlığımız için çok 
önemlidir. Healy’s Balance programı böbreklerin, dolaşımın, lenfatik sistemin ve hormonların 
biyoenerjetik dengesini ifade eder. Vücudun genel enerji alanının derin biyoenerjetik dengesi için ideal 
bir programdır. 

Varlık  – Denge programının beden için yaptığı, Varlık Programı – ruhumuz içindir. Duygusal 
dengenizi yeniden kazanmanıza ve yaşamın günlük stresleri sırasında merkezde kalmanıza yardımcı 
olmalıdır. Frekanslar hayatımızın her alanını etkiler. Varlık programının hücrelerinizi uygun frekansta 
şarj etmesine izin verin. 

Enerji  – Performansın desteğe ihtiyacı var. İyi eğitimli, rekabetçi bir sporcu, stresli bir yönetici veya 
meşgul bir anne olsanız da, Energy, yaşamın taleplerine biyoenerjetik olarak yanıt verme yeteneğinizi 
destekler. 

Relax  – Relax, rahatlatıcı bir anti-stres etkisi anlamına gelir. Stres, genellikle zihin ve vücuttaki 
dengesizliklerin nedeni ve sonucudur ve sağlığınızı ve iyiliğinizi zayıflatabilir ve bazı durumlarda bazı 
hastalıkların nedeni olabilir. Modern yaşam, birçoğumuzu gergin bir durumda tutar ve Relax programı, 
günlük üzüntü ve stresten kurtulmanıza ve denge hissini geri kazanmanıza yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. 

Serbest bırakmak – Ağrının birçok farklı nedeni vardır – hastalık, hastalık, yaralanma, çevresel 
toksinler ve hatta duygusal travma. Hepimiz, “kırık bir kalpten öldü” terimini duymuşuzdur. Duygusal 
ağrı ve travma yeni değildir ve günlük stres faktörleri vücut üzerinde birçok insanın fark ettiğinden 
daha fazla etkiye sahiptir. Stresörler belirlendikten sonra, beyin vücudu bir savaş ya da kaçma 
durumuna sokmaya başlar ve vücutta gerçek, fiziksel etkilere neden olur. Stres bunaltıcı hale 
geldiğinde omuzlarınızdaki gerginliği hissediyor musunuz? Lastik bant etkisi gibi mi? Zamanla beyin 
ve merkezi sinir sistemi, vücudu ağrı döngüsünü tekrarlayan kronik ağrılı bir duruma sokmaya devam 
etmeyi öğrenir. Healy’deki klasik ağrı uygulamalarına alternatif veya ek olarak bu Gold Cycle Release 
programını kullanabilirsiniz. Bu programda, Dengeleme frekansları, ağrının kaynağında serbest 
bırakılması için vücudun biyoenerjetik alanına – ağrının vücudun neresinde olursa olsun – sistematik 
olarak iletilir. Daha düşük frekanslarla başlayın ve çalışın. Fazlası her zaman için iyi değildir. Yavaş ve 
istikrarlı olmak genellikle yarışı kazanır. 



 2.-FİBROMİYALJİ/MİGREN/AĞRI MODÜLÜ: 

Bu modüldeki programların Avrupa’da destek tedavileri alanında “medikal belgesi” vardır. Ülkemizde 
henüz “wellness cihazı” olarak geçtiği için isimler numara şeklindedir. 

Bu modüldeki programlar: 

1. KRONİK AĞRI 
2. KRONİK SIRT AĞRISI 
3. DİŞ ÇENE LOKAL 
4. EKLEM BÖLGESEL 
5. MİGREN 
6. UYKUSUZLUK 
7. ENDİŞE 
8. DEPRESYON 

Sekiz adet programdan oluşan modülde birbiri ile ilgili programlar vardır. Türkiye’de en çok satın 
alınan modüldür. Özellikle fibromiyalji alanında ciddi vakaların olduğu ülkemizde migren vb. 
rahatsızlıklarda buradaki programlar rahatlatıcı ve iyileştirici destek sağlar. 

Cihazı başlangıç paketi olarak satın aldığınızda, hediye olarak seçebileceğiniz ikinci modülü isterseniz 
Ağrı Modülü olarak belirleyebilirsiniz. 

Yerel Uyarım – En ufak bir acı bile, yeterince uzun süre dayanmanız gerekiyorsa , günlük yaşamı 
dayanılmaz hale getirebilir. Yerel Stimülasyon programları (8) mümkün olduğunca az ilaçla idare 
etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Kronik Ağrı  – Merkezi sinir sistemi yoluyla kronik ağrının tedavisi. 

Kronik Sırt ağrısı – Ağrının yanına omurganın yanına yerleştirilen elektrotlarla kronik sırt ağrısının 
lokal tedavisi. 

Yerel Diş-Çene – Ağız bölgesindeki ağrının lokal destekleyici tedavisi. ABD’de kulak klipsleri dahil 
değildir. Elektrotları omurganın üstüne yerleştirin. 

Lokal eklemler – Eklem ağrısının lokal tedavisi. Diz ağrısı! Kalça ağrısı! Omuz ağrısı? Parmak 
eklemleri. Yerel olarak uygulayın. Frekansları hissetmeye gerek yok. Karıncadan uzak durmanız 
önerilir. 

Migren – Baş ağrısı ve migrenin kraniyal (baş tarafı) tedavisi. 

Uykusuzluk  – Merkezi Sinir Sistemi aracılığıyla uyku zorluklarının destekleyici tedavisi. 

Zihinsel Denge – Merkezi sinir sistemine yönelik frekanslar aracılığıyla zihinsel stres ve kaygının 
destekleyici tedavisi. 

Depresyon – Merkezi Sinir Sistemi aracılığıyla depresyonun ve derin olumsuz düşünce kalıplarının ve 
süreçlerinin destekleyici tedavisi. 

 3.ÖĞRENME MODÜLÜ: 

Sınava hazırlanan öğrencilerde, ileri yaşlarda hafıza sorunu yaşayan kişilerde en çok ihtiyaç duyulan 
modüldür. Hiperaktivitede ya da otizmli çocuklar için de bu modül tercih edilmektedir. 

Bu modüldeki programlar: 



1. SINAV 
2. STRES 
3. ODAKLANMA 
4. HAFIZA 
5. KONSTRASYON AKUT 
6. STRES AKUT 

Buradaki programları sırası ile ya da en çok ihtiyaç duyduğunuzu düzenli olarak kullanabilirsiniz. 
Beyinsel aktiviteleri uyararak sizin daha dikkatli ve odaklanmış olmanızı sağlar. Hafıza sorununu 
azaltırken MS vb. rahatsızlıkların ilerlemesini yavaşlatır. 

Öğrenme  – İster okulda ister sanal öğrenmede, Öğrenme Programı zihnin bilgiyi daha hızlı ve 
daha kolay emmesine yardımcı olur. 

Öğrenme sistemi  – Tutma, her yerde bulunan bir sorundur. CNS’nin (Merkezi Sinir Sistemi) 
biyoenerjetik aktivasyonu, vücudun öğrenme ve öğrenmeyi sürdürme yeteneğine yardımcı olur. Bu 
program, kişiye uzun bir süre meydan okunduğu ve bilgiyi öğrenme ve saklama becerisinin temel bir 
sorun olarak görüldüğü durumlarda kullanılır. 

Akut öğrenme  – Kraniyal stimülasyon yoluyla odaklanmayı ve tutmayı destekler. 

Hafıza  – Beyin metabolizmasının enerjik uyarımı ve bilgiyi muhafaza etme yeteneğiniz için destek – 
Bu program, beynin glikoz ve oksijen kaynaklarını önemli bilgiler taşıyan nöronlara / sinir hücrelerine 
dolaştırma yöntemini ifade eder ve önemli “sinir ağları” oluşturur. saklanabilir ve daha sonra alınabilir. 

Konsantrasyon sistemleri – Oksijen kaynağının biyoenerjetik optimizasyonu. Bu sonuçta daha yüksek 
konsantrasyon durumlarına yardımcı olur. Bu program, sistemik düzeyde çalışan frekanslara odaklanır. 

Konsantrasyon akut – Nihai odaklanma, akut konsantrasyon durumları ve dikkat dağınıklığını göz ardı 
etme yeteneği için kraniyal stimülasyon yoluyla biyoenerjetik destek. 

Muayene sistemleri  – Muayenelerden önce kraniyal stimülasyon yoluyla gevşeme desteği. Bu 
frekanslar, sınavlar için sakin zihinsel durumları destekleyen sistemik enerji dengesine odaklanır. 

Akut Sınav  – Sınavlardan önce akut zihinsel uyumsuzluk ve kaygının enerjik dengelenmesi. 

Stres sistemleri  – Yaratıcı gücün zihinsel dengelenmesi ve biyoenerjetik uyarımı. Bu program, 
öğrenmeye odaklanan köklü strese yöneliktir. 

Akut Stres  – Akut stres zamanlarında kraniyal stimülasyon yoluyla ruh halinin iyileşmesini 
destekler. Bu program, rahat bir öğrenme durumunu destekleyen frekanslar sunar. 

4.RUHSAL DENGE MODÜLÜ: 

8 farklı programdan oluşur. Depresyonda olanlar, sakinleştirici hap kullananlar, sigara bağımlılığı 
olanlar başta olmak üzere akıl sağlığımız ve bağımlılıklarımızı azaltma adına bu modülü ihtiyaca göre 
tercih edebilirsiniz. Olumlu düşünme, pozitif yaşam başta olmak üzere psikolojik sorunlarda en çok 
tercih edilen modüldür. 

1. MANEVİ GÜÇ 
2. DUYGUSAL ESENLİK 
3. İYİ HİSSETME SİST. 
4. GENEL MEMNUNİYET 
5. GENEL MEMNUNİYET AKUT 
6. MANEVİ BÜTÜNLÜK 
7. RUHSAL ESENLİK 
8. AKLİ DENGE AKUT 



Zihinsel Denge – Hayatınızla dengeli ve özgüven dolu bir şekilde yüzleşin. Bu programlar sizi 
destekliyor. 

İç Güç sistemi  – Kendinizi güvensiz, güvensiz veya endişeli hissettiğinizde enerjik bir şekilde öz 
güvenin teşvik edilmesi. 

Duygusal İyilik – Duygusal olarak sıkışmış hissettiğinizde enerjik dengeleme. 

Kendini iyi hissetme  – Düşük benlik saygısı, üzüntü veya kendinizi kötü hissettiğiniz durumlarda 
enerjik güven aktivasyonu. 

Memnuniyet sistemi – Bağımlılık yaratan ve telafi edici davranışlardan kaçınmaya yardımcı olmak için 
pozitif bir refah duygusunu desteklemek için enerjik dengeleme frekansları. 

İçerik akut  – Nikotin bağımlılığı durumlarında kraniyal stimülasyon yoluyla iç dengeyi destekler. Bu 
frekanslar, akut bağımlılık durumlarında iç memnuniyet ve güvenlik ve destek duygularını teşvik eder. 

İç Birlik  – Psişik bütünlük ve farkındalık duygusunun enerjik restorasyonu. 

Refah Ruh – Zorlayıcı veya takıntılı davranışın enerjik dengesi. Bu frekanslar, farkındalığı saplantıdan 
uzaklaştırıp içten uyum ve tatmin bulmaya doğru hareket etmeye yardımcı olur. 

Akıl dengesi akut  – Kraniyal stimülasyon yoluyla zihinsel dengeyi ve pozitif düşünmeyi destekler. 

5.GÜZELLİK CİLT MODÜLÜ: 

11 adet programdan oluşur. Daha çok kadınlar tercih etse ve güzellik merkezleri  satın alsa da saç 
programı erkekler tarafından daha çok kullanılmaktadır. 

Bu modüldeki programlar: 

1. İÇ GÜZELLİK 
2. SAÇLAR 
3. CİLT 
4. YAŞLANMA 
5. TIRNAKLAR 
6. CİLT ESNEKLİĞİ 
7. YARALAR 
8. AKNE 
9. YARALAR LOKAL 
10. YARA İZLERİ SİSTEMSEL 
11. YARA İZLERİ DESTEK 

Ciltteki yara izlerinin daha hızlı iyileşmesini destekler, ayrıca bu modüldeki programlar kozmetik ürün 
seçiminizde ekonomik olarak daha satın alınabilir ürünler ile daha etkin sonuçlar almanızı sağlar. 

Güzellik / Cilt – Cilt  sizin korumanız ve en büyük organınızdır. Güzellik içten gelir. Healy  Beauty 
programları güzelliğinizi ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. 

Güzellik 
İç Güzellik  – Enerjisel alanın tutarlılığını ve yayılmasını destekler. Bu frekanslar, kişinin içten gelen 
ve dünyaya yayılan çok daha derin ve anlamlı bir güzelliği ayarlamasına ve desteklemesine izin 
verir. Merhamet, saf bir kalp ve derin şefkatli şefkat gibi şeyleri destekler. 



Yaşlanma  – Hücre organellerinin biyoenerjetik desteği. – Vücudumuzun organları olduğu gibi 
hücrelerimizin de organları vardır. Bu küçük organlara organel denir. Hücrenin iç mekanizmalarıdır ve 
vücudun yaşam ve yenilenme süreci için önemli olan yeni proteinler oluşturmasına yardımcı olurlar. 

Saç  – Saç köklerinin biyoenerjetik uyarımı. 

Tırnaklar  – Tırnak yatağının biyoenerjetik uyarımı. 

Cilt  – Epidermisin biyoenerjetik beslenmesi. 

Cilt esnekliği  – Kolej, elastin ve bağ dokularının tanıtımı için biyoenerjetik destek ve cildin hemen 
altındaki lenfatik sistem için destek. 

Yerel Yaraları Destekleyin  – Hücresel düzeyde yaraları destekleyen biyoenerjetik frekanslar. Bu 
program sistemik sorunlar içindir. 

Support Wounds syst  – Yara iyileşmesinde rol oynayan spesifik enzimlerin bulunduğu hücre 
metabolizmasının biyoenerjetik uyarımı. 

Akne sisti  – Toksin taşınmasının biyoenerjetik teşviki. 

Scars syst – Yara izlerindeki enerjik girişim alanlarını dengelemek. Yara dokusu kolajenden oluşur 
ancak lifler normal dokudan farklıdır. Liflidirler ve yaralanma bölgesinde büyürler. Vücut, ağrıya ve 
hareket eksikliğine neden olan kontrolden çıkabilen doku üretir. Yara dokuları vücudun derinliklerinde 
veya cilt yüzeyine daha yakın olabilir. Bu frekanslar, sistemik düzeyde enerjik destek sunar. 

Yerel yara izleri – Yara dokusunun yerel olarak uyarılması. 

6-BİO ENERJİK DENGE MODÜLÜ 1 : 

12 adet programdan oluşan bu modülde yine en çok tercih edilenler arasındadır. 

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
2. SOĞUK ALGINLIĞI 
3. ALERJİLER 
4. GÖZLER 
5. HORMONLAR 
6. BAĞIRSAK 
7. SİNİRLER 
8. HAREKETLİLİK 
9. DOLAŞIM SİSTEMİ 
10. CİNSEL GÜÇ 
11. MENOPOZ 
12. ADET LOKAL 

Özellikle bağışıklık ve soğuk algınlığı en çok ihtiyaç duyulan program iken menopoz sorunlarının 
azaltılması sürecinde gerekli olan program ile adet sorunlarının azaltılması için gerekli programda yer 
almaktadır. Erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu cinsel güç programı da bu setin içindedir. Tabii ki 
bağırsak, göz, sinir ve dolaşım sistemi programları da düşünüldüğünde bir hayli zengin bir modüldür. 

Bioenergetic Balance 1 – “Dijital ilk yardım çantası” Kullanıcının Bir Numaralı Programı ile Çok 
Yönlü Sağlık! 

Bağışıklık sistemi  – Vücudun biyoenerjetik savunma sisteminin aktivasyonu. 

Soğuk  – Mukoza zarının biyoenerjetik sakinleştirilmesi. 



Alerjiler  – Alerjik reaksiyonların biyoenerjetik dengelenmesi. 

Gözler  – Retinanın enerjik dengelenmesi ve gözler için destek. 

Hormonlar  – Vücudun kimyasal habercileri ve hormon salınımı için biyoenerjetik destek. 

Bağırsak  – Bağırsak peristaltizmasının biyoenerjetik uyarımı. Bu, yiyeceklerin sindirim sisteminden 
transferinde istemsiz hareketler gerçekleştiren kaslara biyoenerjetik stimülasyon anlamına gelir. 

Sinirler  – Sinir sisteminin biyoenerjetik düzenlenmesi ve gevşemeyi desteklemek için uyum. Sinir 
hücreleri ve nöronlar vücutta bilgi taşır. Genel sağlık için çok önemli olan uzun menzilli hücresel 
iletişim gönderebilirler. 

Esneklik  – Vücudu hareket ettirmek ve esnekliği desteklemek için çalışan eklemlerin, tendonların ve 
bağların biyoenerjetik mobilizasyonu. 

Dolaşım Sistemi  – Vücudun enerji kaynağının biyoenerjetik uyarımı. Dolaşım sistemi, oksijenden 
zengin kanı ve sağlık için önemli olan diğer besin maddelerini transfer eden önemli bir otoyoldur. 

Potens  – Üreme organlarının biyoenerjetik uyarımı ve dengelenmesi. 

Menopoz  – Hormonal dengenin biyoenerjetik düzenlenmesi. 

Menstruation local( adet döngüsü) – Local relaxation of the lower abdomen. 

7-BİO ENERJİ DENGE MODÜLÜ 2- 

Bir öncekinin devamı olarak 12 adet farklı program bulunur. En çok tercih edilen setlerin başında 
gelmektedir. 

1. BAĞIRSAK 
2. BAKTERİLER 
3. BADEMCİKLER 
4. KARACİĞER 
5. GIDA İNTOLERANSI 
6. TOKSİNLER 
7. BAŞ 
8. PROSTAT 
9. AKCİĞER 
10. TİROİT 
11. EKLEMLER KEMİKLER 
12. SİYATİK BÖLGESEL 

Bioenergetic Balance 2 – “Dijital ilk yardım çantası” ile Çok Yönlü Sağlığın ikinci bölümü 

Gastrointestinal  – Gastrointestinal sistemin enerjik dengelenmesi. 

Bakteriler  – Biyoenerjetik savunma sisteminin dengelenmesi. Biz simbiyotik bir organizmayız ve hem 
bize hem de bize karşı işe yarayabilecek bakteri ve diğer mikroplara sahibiz. 

Bademcikler  – Enfeksiyon durumlarında bağışıklık sistemini enerjik olarak dengeler. 

Karaciğer fonksiyonu  – Karaciğer metabolizmasının biyoenerjetik teşviki. Karaciğer, süzme 
organıdır. Gıdaların ve toksinlerin sistem içinden ve sonra sistemden işlenmesi. 



Gıda Hassasiyetleri  – Gıda toleransı için biyoenerjetik destek. Yiyecek rahatsızlıkları, rahatsızlıkları 
ve tahammülsüzlüklerinden vücudun onarılmasına yardımcı olmak için enerjik destek. 

Toksinler  – Toksinlerin ve toksik kalıntıların vücuttan ve enerji alanından uzaklaştırılmasında 
vücudun boşaltım süreçlerinin biyoenerjetik uyarımı. 

Baş  – Baştaki gerilimlerin ve dengesizliklerin biyoenerjetik olarak azaltılması. 

Prostat  – Sağlıklı bir prostat bezinin enerjik desteği. 

Akciğer fonksiyonu  – Akciğer fonksiyonunun biyoenerjetik optimizasyonu. 

Tiroid bezi  – Tiroid fonksiyonunun biyoenerjetik düzenlenmesi. 

Eklemler-Kemikler  – Vücudun yaralanmalardan ve streslerden kaynaklanan hasarı iyileştirmesine 
yardımcı olmak için metabolitlerin atılımını biyoenerjetik olarak uyarır. Artritik süreçlerle ilgili önemli 
kemik hücrelerinin ve kıkırdağın onarımında enerjik frekanslar. 

Siyatik lokal  – Gerginliği ve ağrıyı azaltmak için siyatik sinir bölgesinin lokal uyarımı. 

8-MERİDYENLER 1-MODÜLÜ 

Bedeninizin meridyen sistemi düzeyinde ihtiyacınız olan programları içerir. 

1. ALERJİ 
2. BAĞ DOKU 
3. İDRAR TORBASI 
4. KALIN BAĞIRSAK 
5. İNCE BAĞIRSAK 
6. YAĞ DEJENERASYONU 
7. SAFRA KESESİ 
8. EKLEMLER 
9. CİLT 
10. KALP 

Meridyenler 1  – Meridyenler vücuttaki enerjik otoyollar gibidir ve akupunkturda kullanılır. Yin 
meridyenleri sakinleşmeye ve gevşemeye ve Yang meridyenlerine yardımcı olur; canlandırmak.  

Allergy Meridian  – Enerji akışının enerjik duyarsızlaştırılması. 

Bağ Dokusu  – Bağ dokusunun enerji düzenlemesi. 

Mesane  – Mesane enerji kontrolünün düzenlenmesi. 

Kalın bağırsak  – Kalın bağırsağın enerji alanını uyumlu hale getirmek. 

İnce bağırsak  – İnce bağırsağın enerji kontrolünü uyumlu hale getirir. 

Yağlı dejenerasyon  – Hücre alımının enerjik düzenlenmesi; hücre içinde lipit (yağ) metabolizması ve 
işlenmesi sürecini ifade eder. (Yakıt için yağın parçalanması ve yakılması) 

Gallbladde r  – Sindirimi ve yağ sindiriminin düzenlenmesini desteklemek için enerjik dengeleme. 

Eklemler  – Bağ / eklem dokusunun enerjik desteği ve esnekliğin dengelenmesi. 



Cilt  – Cildin enerji yollarının enerjik teşviki. 

Kalp  – Kalp enerjisinin enerjik uyarımı. 

9-MERİDYENLER 2 MODÜLÜ: 

Bir önceki modülün devamı niteliğindedir. Bedeninizin meridyen sistemi düzeyinde ihtiyacınız olan 
programları içerir. 

1. HORMON DENGESİ 
2. DOLAŞIM SİSTEMİ 
3. KARACİĞER 
4. AKCİĞER 
5. LENF SİSTEMİ 
6. MİDE 
7. DALAK PANKREAS 
8. SİNİR MERİDYENİ 
9. BÖBREKLER 
10. ORGAN MERİDYENİ 

Meridyenler 2 – Her şeyi birbirine bağlayan yaşam enerjisi akışını uyarmak 

Hormonal denge  – Dengeli hormonlar için enerjik destek. 

Dolaşım  – Kan dolaşımı için enerjik destek. Dolaşım sistemi, kan basıncında rol oynamanın yanı sıra 
sağlık için önemli olan oksijenden zengin kan ve diğer besin maddelerini transfer eden önemli bir 
otoyoldur. 

Karaciğer  – Enerjik metabolizma düzenlemesi. 

Akciğerler  – Solunum sisteminin enerjik dengesi. 

Lenfatik sistem  – Toksinlerin taşınmasından sorumlu olan ve istenmeyen maddelerin vücuttan 
atılmasına yardımcı olan lenfatik sistemin enerjik düzenlemesi. Ayrıca enfeksiyonla savaşmaya da 
yardımcı olur. 

Mide  – Mide fonksiyonunun enerjik uyumu. Mide, yiyeceği kan dolaşımına gönderilmek üzere 
kullanılabilir besinlere ayırmanın ilk adımıdır. 

Dalak-Pankreas  – Dalak ve pankreasın enerji alanının uyarılması. 

Sinir Meridyeni  – Sinir fonksiyonunun enerjik uyumu. 

Böbrek  – Vücudun sıvı dengesini sürdürme yeteneği için enerjik destek. 

Organ Meridyeni – Organlar arasındaki enerji akışını (“chi”) uyumlu hale getirir. Her organın, her 
vücut sisteminde gerçekleştirmesi gereken belirli bir görevi vardır. Frekanslar, organlarla reçineli olan 
birleşik ve destekleyici bir enerji oluşturmaya yardımcı olur. 

10-ÇAKRALAR: 

Çakralar özellikle enerji ile çalışanların tercih ettiği bir modül olup dileyen herkes satın alıp 
kullanabilir. 

1. TAÇ ÇAKRA 



2. GÖZ ÇAKRA 
3. BOĞAZ ÇAKRASI 
4. KALP ÇAKRASI 
5. KARIN ÇAKRASI 
6. SAKRAL ÇAKRA 
7. KÖK ÇAKRA 

Çakraların her birinin bulunduğu bölgedeki hormon salınımını uyardığını ve bozulan sistemi 
dengelediğini unutmayın. 

Çakralar – Yedi eterik enerji merkezinizi güçlendirin. Tüm canlılar enerji tarafından yaratılır ve 
bundan oluşur. Enerji merkezlerinizin en iyi şekilde çalışma yeteneği, sizi psikolojik, duygusal, 
fiziksel ve ruhsal olarak dengeli tutan şeydir. 

Al ya da git! Çakralara takılmayın. Birçoğunu rahatlatan temel programlara odaklanıyoruz. Bununla 
birlikte, işte enerji merkezleri hakkında söylenenler. 

Taç çakrası  – ‘Ben ruhum’. Taç çakra konularının enerjisel uyumu ve yüksek Benliğe 
bağlanma. Fiziksel bağlantı ve yüksek boyutlardan enerji ve bilgi getirme. 

Üçüncü göz çakrası  – ‘Ben farkındayım’. Üçüncü göz çakrası konularının enerjik uyumu ve sezginin 
güçlendirilmesi. Psişik görüşü ve illüzyon yoluyla görme yeteneğini destekler. 

Boğaz çakrası  – ‘Ben iletişimim’. Boğaz çakrası konularının enerjik uyumu ve yapıcı iletişimin teşviki 

Kalp çakrası  – ‘Ben sevgi ve şifa veriyorum’. Kalp çakrasının enerjisel uyumu ve bu çakranın ilişkili 
özellikleri. Kalbin ve empatinin, sevginin, şefkatin enerjik uyarılması ve dengelenmesi. Kalbin 
enerjisine bağlı olarak yaşam sürmesini destekler. 

Solar pleksus çakrası  – ‘Ben güç ve bilgelikim’. Solar pleksus çakrasının ve bu enerji merkeziyle 
ilişkili özelliklerin enerjik uyumu. Kendine güven, içsel güç ve kişisel gücün enerjik desteği. 

Sakral çakra  – ‘Ben yaratıcılık ve cinsellik’. Sakral çakranın ve bu enerji merkeziyle ilişkili 
özelliklerin enerjik uyumu. Yaratıcılığın ve dengeli cinselliğin enerjik uyarımı. 

Kök çakrası  – ‘Güvene dayandım ve hayatımda kendimi güvende hissediyorum’. Kök çakranın 
enerjisel uyumu ve bu enerji merkezi ile ilişkili özellikler. Kişinin hayatında yeryüzünde kendini 
güvende hissetmesi için temel güvenin enerjik aktivasyonu. 

11-KORUMA PROGRAMLARI: 

Hücresel bazda duyarlılık için sadece cihazla kullanılan, aparatlara ihtiyaç olmayan programlardır. 

1. GENEL KORUMA 
2. ELEKTRONİK DUYARLILIK 
3. HÜCRE 
4. ZİHİNSEL 
5. JEOPATİ 
6. GEZEGENLER 
7. İNCELİKLİ 
8. UYKU 

Gezegenlerin olumsuz etkisinden kurtulmak için gezegen programı kullanılırken olumsuz enerjilerden 
korunmak için GENEL KORUMA programı tercih edilir. Çok yönlü ve etkili bir modüldür. 

Koruma Programları – Nereden gelirse gelsin, zararlı çevresel etkilere karşı koruma sağlar. 



Genel koruma  – Enerjik koruma. Kapsamlı enerjik bir koruma alanı. 

Elektro duyarlılık  – Sözde “elektro duman” toleransının enerjik dengelenmesi. EMF’den enerjik 
destek ve telefonlardan, TV’lerden, bilgisayarlardan, elektronik cihazlardan ve radyasyondan 
kaynaklanan diğer potansiyel etkiler. 

Hücre – Hücrenin  biyoenerjetik olarak güçlendirilmesi. 

Zihinsel  – Net algısal kapasitenin enerjik teşviki. Uyumsuz etkilerden zihinsel yolları desteklemek ve 
daha net bir zihinsel süreci teşvik etmek. 

Uyku  – Uyku sırasında enerjik koruma. 

Jeopati  – Elektromanyetikler ve dünya faaliyetlerinden veya enerji değişimlerinden kaynaklanan 
girişimler gibi girişim alanlarına duyarlılığın enerjik olarak azaltılması. (Jeopatik stres, dünya enerjileri 
ve bunların insan refahı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir). 

İnce  – Enerji alanlarını etkileyebilecek dış etkilere karşı enerjik koruma. 

Gezegenler  – Gezegenlerin etkilerini uyumlu hale getirmek. 

12-MESLEK /UYKU MODÜLÜ: 

Aşırı stresli işyerinde çalışanlar ve uyku sorunu yaşayanlar başta olmak üzere zihinsel denge ihtiyacı 
olanlar için tavsiye edilir. 

1. OLUMLU DÜŞÜNCELER 
2. SİNİRSEL DENGE 
3. YORGUNLUK 
4. AŞIRI ÇALIŞMA 
5. AŞIRI STRES 
6. AŞIRI ÇALIŞMA SİSTEMİ 
7. UYKU SİSTEMİ 
8. YATAKTA İSTİRAHAT 
9. DÜZENLİ UYKU 
10. HASSAS AKIM 

Uyku / İş  – Sadece iyi uyuyan kişiler dinlenebilir, sağlıklı olabilir ve gün boyu iş yapabilirler. Uyku 
/ İş frekansı moduna katılın! 

Uyku  
Uyku sistemi  – Biyoenerjetik alanın derin uykunun delta durumuna geçişi optimize etmesine yardımcı 
olan frekanslar. 

Yatak istirahati  – Parasempatik sinir sistemini içeren parasempatik fonksiyonların (iyileşme, 
gevşeme) biyoenerjetik teşviki. Sempatik sinir sisteminin vücudu yoğun fiziksel aktivitelere hazırladığı 
yer (savaş veya kaçma ile ilgilidir). Parasempatik, tam tersini yapar. Kalbi yavaşlatmaya, enerjiyi 
korumaya, bağırsak aktivitesini artırmaya, vücudun yiyecekleri sindirmesine ve dinlenmesine yardımcı 
olur. İnternetten: Parasempatik sinir sistemi sessiz “dinlen ve sindir” koşullarında baskın olurken, 
sempatik sinir sistemi stresli durumlarda “savaş ya da kaç” yanıtını harekete geçirir. PNS’nin temel 
amacı, daha sonra kullanılacak enerjiyi korumak ve sindirim, idrara çıkma gibi vücut fonksiyonlarını 
düzenlemektir. [1] 

Dengeli Uyku  – Derin uyku fazının biyoenerjetik dengelenmesi, Rem olmayan Uykunun üçüncü 
aşaması, uykunun ilk bölümünde kalp atış hızı ve nefes alma hızlarının en düşük olduğu dönemde 
meydana gelir. 



İnce akış  – Vücuttaki iyonik hareket yoluyla biyoenerjetik aktivasyon. İyonlar, vücuttan elektrik 
sinyalleri gönderen yüklü parçacıklardır. Hücre dışı sıvıda bulunan iyonik yükler, vücudun uykuya 
geçme kabiliyetinin güçlü denetleyicileridir. Farklı nörotransmiterler, farklı işlevlerle ilişkilidir ve 
birçok bozukluk, belirli bir nörotransmiter sistemindeki dengesizlikleri içerir. Bu ince akış frekansları, 
yüklü parçacıkların vücuttaki hareketlerini destekler ve bu da nöronal iletişimi, nörotransmiteri ve 
sağlıklı uyku durumlarını destekleyen hormon salınımını düzenlemeye yardımcı olur. 

İşAktivasyonu  – Oyununuzun en üstünde performans göstermeniz gerektiğinde, zihinsel netliğin 
biyoenerjetik frekans uyarımı. 

Olumlu düşünceler  – Daha olumlu bir tutuma yönelik enerjik yönelim. 

Denge Sinirleri  – Beta dalgalarının normal uyanık bilinç durumumuz olduğu beta durumunun 
biyoenerjetik teşviki. Zihin ve hafızaya, bilişsel görevlere ve dış dünyaya odaklandığımızda Beta 
durumundayız. Beta bize tetikte, özenli düşünme sürecini verir. Problem çözme, yargılama, karar 
verme ve zihinsel faaliyetlerle ilgilenir. 

Yorgunluk  – Bu frekanslar enerjik olarak zorlanma, stres ve nihayetinde yorgunluğa neden olan stres 
faktörlerinin azaltılmasını destekler. 

Tükenme sistemi  – Adrenal hormonların biyoenerjetik dengelenmesi. Bu frekanslar, kronik ve akut 
adrenal yorgunluk ve bitkinlikle ilişkili olarak vücudun endokrin sistemine yardımcı olabilir. Bu 
program sistemik sorunlar içindir. 

Tükenme akut  – yardımına kranial uyarılması yoluyla destekler stres direnci enerjik akut yorgunluk 
dengeleyin. Şakaklar üzerinde Yapışkan Elektrot kullanılması önerilir. Çok Düşük Frekansları 
Kullanın. 

Aşırı Stres  – Aşırı stres zamanlarında zihinsel ve fiziksel dengenin biyoenerjetik desteği. 

13-FITNESS MODÜLÜ: 

Sporculara ve ağır çalışanlara tavsiye edilir. 

1. AĞIRLIK 
2. KAS 
3. DOLAŞIM 
4. PERFORMANS 
5. GÜÇ 
6. DAYANIKLILIK 
7. REJENERASYON 
8. DERİN RAHATLAMA 

Fitness – En iyi performansınızı ortaya çıkarmaya yardımcı olun veya sadece vücudunuzun sağlıklı 
ve formda kalma yeteneğine yardımcı olun: işte sizi destekleyecek programlar. 

Ağırlık – Vücuttaki atık giderme sistemlerinin biyoenerjetik uyarımı. 

Kas  – Hücre geri kazanımı ve yenilenmesinin biyoenerjetik optimizasyonu. Bu frekanslar kas 
dokusunu onarmaya ve onarmaya yardımcı olur. 

Dolaşım  – Egzersiz ve metabolik tedarikin dolaşım taleplerine biyoenerjetik destek. 

Performans – Vücudumuzdan geçen yaşam gücü enerji enerji akımının enerjik aktivasyonu, bize iyi 
olmamız gereken dolaşım, besin ve mineraller sağlar. 



Güç  – Güç için kas-iskelet sisteminin biyoenerjetik aktivasyonu. 

 Dayanıklılık  – Kardiyovasküler sistemin biyoenerjetik optimizasyonu ve fiziksel aktivite sırasında 
dayanıklılık kapasitesi. 

Rejenerasyon  – Canlılığın biyoenerjetik uyarımı. Bu frekanslar, vücudun fiziksel efordan sonra 
yeniden inşa etme, onarma ve geri yükleme yeteneğini destekler. 

Derin gevşeme  – Gevşeme aşamasının biyoenerjetik optimizasyonu. Vücut dinlenirken derin gevşeme 
durumları için frekanslar, böylece sıfırlanabilir ve geri yüklenebilir. 

14-DEEP CYCLE/ DERİN DÖNGÜ MODÜLÜ: 

Tedavi sonrası destek ve tamamlayıcı programlar vardır. 

1. İLK UYGULAMA 
2. İKİNCİ UYGULAMA 
3. ÜÇÜNCÜ UYGULAMA 
4. YAŞAM NEFESİ 
5. BÜNYENİN TEMİZLENMESİ 
6. SİNDİRİM 
7. KÖKLERE GİTMEK 
8. SERBEST AKIŞ 
9. YENİLENME 
10. BÖBREK KADINLAR 
11. BÖBREKLER ERKEKLER 
12. İÇ HUZUR 

Derin Döngü –  Bu, burada anlatılanın çok ötesine geçen derin döngü programlarının kısa bir 
açıklamasıdır ve bu açıklamalar daha geniş program faydalarını sınırlamaz. Bu frekanslar, enerji 
düzeyinde geniş bir olasılık yelpazesi sunar.İstemcilerin uygulamalar sırasında döngüden geçtiği 
söyleniyor. Klasik uygulama döngülerinin yanı sıra günlük, haftalık ve aylık döngüler 
vardır. Fiziksel ve enerjik bedenler farklı şifa, salıverme ve salıverme döngülerinden geçer. Bu derin 
döngü programında, enerjik detoksifikasyon, anahtar organ sistemleri desteği ve enerjik kök neden 
ile çalışıyoruz. Bu nedenle, siz büyüdükçe, genişledikçe ve geliştikçe mevcut enerjisel varoluş 
durumunuzu dengelemek ve desteklemek için uygun programı seçmeniz için mevcut döngünüzde 
nerede oturabileceğinizi bulmak çok yardımcı olabilir. 

İlk Uygulama  – İlk uygulamada, bağlantı kurmak ve frekans uygulamasına dair bir fikir edinmek için 
böbrekler ve akciğerler enerjik olarak uyarılmalı, aşırı duyarlılık azaltılmalı ve denge artırılmalıdır. 

İkinci Başvuru  – İlk başvuru çok yoğun olmadığı sürece ikinci başvuruda. Böbrekler ve akciğerler 
enerjik olarak uyarılmalı, aşırı duyarlılık azaltılmalı ve denge artmaya devam edilmelidir. 

Üçüncü Uygulama  – Daha yoğun bir uygulamaya hazır olur olmaz; bu program böbreklerde, 
akciğerlerde ve kalpte hızlandırılmış enerjik detoksifikasyon içindir. 

Yaşam nefesi  – Zayıflık ve depresyonla ilgili duyguların yanı sıra, göğüs ve çevresindeki doku dahil 
akciğerler ve çevresindeki organlarla ilgili enerji sorunları vardır. Bu program akciğerler ve çevredeki 
tüm enerjik rahatsızlıklar içindir. Ayrıca zayıflık ve depresyonla ilişkili duygu ve hisleri de 
içerir. Üzüntü ve yaşam korkusu. 

Tümünü temizle  – Böbrekler, akciğerler, karaciğer, sindirim, lenfatik sistem ve dolaşım sistemi gibi 
çeşitli metabolik sistemlerin eksiksiz enerjik detoksifikasyonu. Bu program, enerjik yolları detoksifiye 
ettikten sonra güçlü bir takiptir. Bu programı bir dizi uygulamaya dahil etmeniz önerilir. Fiziksel veya 
biyoenerjetik sistemin herhangi bir seviyesinde serbest bıraktığımızda, genellikle detoksifikasyon 
ihtiyacına neden olabilir. Eski toksinleri enerjik bedenden ve zihinden çıkarmak güçlüdür ve bazen 



rahatsızlık, grip benzeri semptomlar ve yan etkiler taşır. Böbrekler, akciğerler, karaciğer, sindirim 
sistemi, lenf ve dolaşım sistemi gibi çeşitli sistemlerin tam enerjik detoksifikasyonu her zaman tavsiye 
edilir ve çoğu zaman takip desteğine ihtiyaç duyar. Nazik ve yavaş hareket edin ve bol su tüketmeyi 
unutmayın. 

Tümünü  sindir – Gıdaların parçalanması ve uygun şekilde sindirilmesi ve besin dağıtımı için 
işlenmesi için biyoenerjetik desteği teşvik eder. Fiziksel düzeyde sindirimle ve aynı zamanda enerjik 
düzeyde çalışır. Kavramları ve yeni inançları sindirebilmek sağlık ve büyüme için önemlidir. Bu 
program, ilerlemeyi engelleyebilecek sindirim sorunları için harikadır (örneğin, stres azaldıktan ve 
böbrekler iyi çalıştıktan sonra bile mide sorunları devam ederse). Bu program için yapışkan elektrotlar 
bilezik elektrotlarına alternatif olarak kullanılabilir. Ayak akupunktur noktası ST 42. Bağırsaklar, mide, 
pankreas, safra kesesi ön tarafına ayak bileği hizasına yerleştirilmelidir. 

Köklere git – Zihinsel ve duygusal seviyelerde biyoenerjetik uyarım, fiziksel seviyeyi aşarak. Temel 
nedenin derinliklerine iniyoruz. Biyokimyasal ve fizyolojik süreçleri etkilemek için aşağıya doğru 
yayılan kalıcı uyumsuz kök nedenleri bulmamız daha yüksek boyutlardadır. Yalnızca semptomlar 
azaldığında ve iyileşme süreci başladığında kullanın. Tüm temel vücut fonksiyonları normal şekilde 
çalışmalıdır. Zihinsel düzeydeki enerjik nedenler, duygusal kalıplar ve bu düzeylerle ilişkili 
biyokimyasal süreçler şimdi ele alınacaktır. Bu program, bir dizi uygulamanın sonucu olarak uygundur. 

Serbest akış  – Dolaşım ve hücrelere oksijen sağlanması için biyoenerjetik destek. Düzensiz ve 
dengesiz bir kalp atışı bile bu protokol tarafından enerjik olarak desteklenebilir. Temel böbrek ve 
akciğer dengelemesinin yanı sıra genel enerji sertliği ve dolaşım tıkanıklıkları için kullanıma 
uygundur. Kalbi ve dolaşımı desteklemeye ek olarak, biyoenerjetik olarak kas gevşemesini 
destekleyebilir. Biyoenerjetik olarak vücuttaki enerjinin yanı sıra yüksek enerji alanlarında serbest akan 
enerjiyi destekler. Tüm seviyelerde engelsiz, düzgün dengeli enerji hareketini teşvik etmek. 

Böbrek tamamı kadın ve Böbrek tamamı erkek  –  Kadınlar:  Böbrekler, adrenal bezler, mesane, idrar 
yolları, yumurtalıklar, cinsel organlar ve bağlantılı biyoenerjetik kadın sorunları için enerjik 
stimülasyon. Erkekler:  Böbrekler, böbrek üstü bezleri, mesane, idrar yolu, prostat, cinsel organlar ve 
erkekler için diğer bağlantılı biyoenerjetik problemler için enerjik stimülasyon. 

Saf Sakin  – Enerjik olarak iç huzura, duygusal ve ruhsal dengeye katkıda bulunur. Enerjik kas 
gevşemesi. Ek olarak, bu frekansların yaşamın fiziksel olmayan yönlerini desteklemesi amaçlanmıştır. 

Yenileme – Tıbbi prosedürler uygulanırken yaralanmalardan kaynaklanan dengesiz enerjileri 
destekleyen biyoenerjetik alana enerjik destek. Ayrıca operasyonlar ve benzerleri için. Bu olaylardan 
sonra enerjik yenilenme, zihin-beden-ruh bağlantısını desteklemenin güzel bir yoludur. Bu frekanslar 
ayrıca enerjik olarak kemik büyümesini uyarır. Bu, iyileşmeye ihtiyacı olan sporcular için harika bir 
programdır. Kemikler, deri, tendonlar, damarlar, sinirler, kaslar, hücreler ve DNA için enerjik destek. 

Ringa kanunu şunu belirtir: 

“Tüm iyileşme, içeriden dışarı çıkarken, baştan aşağı hareket eder ve semptomların ortaya çıktığı ters 
sırada gerçekleşir.” Tersine çevirmek için geriye doğru çalışıyor. Böbrekleri veya böbrek enerjisini 
enerjik olarak desteklemek ve onların düzenleme yeteneklerini (elektrolitler, pH ve benzeri) veya “üst 
organdan” kaynaklanan ve kendini “ikincil organda” gösteren herhangi bir semptom için teşvik etmek 
gerektiğinde, mesane, üriner sistem, yumurtalıklar ve vajina ile ilgili enerjik problemler, kadınlarda 
veya prostatta adet görme ve erkeklerde iktidarsızlık Bu program erkekler ve kadınlar için böbrekleri 
ve cinsel organları enerjik bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır. Akupunktur noktası K5 ila K6 
(ayağın iç tarafında bileğin altında) elektrot yerleştirme için uygundur. K5 – K6 (veya SP6) tibial sinire 
yakın, 

Terapist Programları  – Terapist Programları kategorisi, terapistiniz tarafından sizin için ayrı ayrı 
oluşturulan 12 program için alan sunar. Terapistiniz, konumunuzdan bağımsız olarak bunları bir bulut 
veritabanından Healy’nize aktarır. Medical Cloud, Terapist TAN prosedürü aracılığıyla Healy ve 
TimeWaver Frekans sistemi arasında güvenli veri aktarımı sağlar. 



************************************************* 

TAN işlevi  – terapistinizin bireysel programları TimeWaver Frequency sisteminden Healy’nize 
aktarmasına veya halihazırda aktarılan programları silmesine izin verir. 

MART 2020’DEN İTİBAREN HEALY TÜM KULLANICILARA BİOENERJETİK BOOST 
PROGRAMINI HEDİYE ETMİŞTİR. 

Boost programı ile bedende virüslere karşı bir kalkan oluşumu desteklenir. Bu modül her yeni 
kullanıcıya da gönderilir. 

MART 2021’DEN İTİBAREN HEALY TÜM KULLANICILARA COHERENCE YANİ 
TUTARLILIK MODÜLÜNÜ HEDİYE ETMİŞTİR.  

Coherence, kişinin öncelikle içsel tutarlılığını destekler. Tutarlı insan kendisi ve çevresi ile uyumlu, 
empatisi yüksek ve huzurludur. Kalp ritmleri farklı bir tondadır. Evrenle de uyum içinde yaşar.Kişi 
kendi içinde tutarlı olduğunda yaydığı enerji de tutarlı olur. Böylece hem etrafı kendisi gibi insanlarla 
çevrilir hem de hazır olan kişilerin içsel tutarlılığı yakalamalarına kendiliğinden destek olur. Böylece 
bir kişi ile başlayan tutarlılık enerjisi yayılarak çoğalır. Coherence programını kullanırken kişinin 
kendisine dair gelecek vizyonuna odaklanması sonuçları hızlandırabilir. Bu modül her yeni kullanıcıya 
da gönderilir. 

2.ÜNİTEDE YER ALAN ÖZELLİKLER 
NELERDİR? 
REZONANS MODÜLÜ olarak adlandırılan modülde 

�  Aura analizi:  

Kişinin aurasını ölçebileceğiniz modüldür. Çakraların ne kadar aktif olduğunu yüzdesel oran şeklinde 
görebilirsiniz. Kendinize veya danışanınıza tavsiye edebileceğiniz olumlamalar, şifalı taşlar gibi birçok 
tavsiye ekranda çıkar. Doğal bir yaşam koçu özelliği taşır. Bu kısım Türkçe’dir. 

� Rezonans Analizi:  

Bu kısım daha çok doktor, fizyoterapist, eczacı, bioenerji uzmanı, yaşam koçu ve psikologlar için 
olduğu kadar kendisi ve ailesi için uygulama düşünenlere de hitap eder 

Rezonans kısmında kişinin yaydığı frekansı istediğiniz ortamda basit bir ölçümle analiz edip kişinin 
organsal analiniz ve aura analizini yapabilirsiniz. 

Ayrıca artık Healy ile “Aminoasit Ölçümü” de yapabilirsiniz. Aminoasit ölçümü hangi vitamin ve 
mineral içeriklerinin eksik olduğunu gösterir. 

Aura analizi ise yine hangi çakranın ne kadar aktif olduğunu gösterir. 

� Organsal Tarama: 

Burada ise organların ölçümü yapılır. Kişinin taramasında enerji bazlı en çok dengesizlik gözüken 
organlar ilk beş sıralamasına göre çıkar. Örnek: Prostat, mide, kalp vb.. Bu sıralama haftalık veya anlık 
değişse de genel ortalama doğruluk payı %80’lerdedir. 

� Meridyen Taraması:  



Meridyen düzeyinde sistemlerin taraması çıkar. Lenf sistemi, böbrek sistemi vb. Yine ilk 5 çıkar. 

Rezonans Modülü ile aynı zamanda kişinin hangi programlara en çok ihtiyaç duyduğu da ölçülebilir. 

Sadece insanların değil hayvanların da ölçümleri yapılabilir. 

Birkaç dakikada birçok ölçüm cep telefonu ekranından görülebilir. 

Rezonans modülünde tarama yaptıktan sonra isterseniz kişiye ya da kendinize 2 dakikadan beş saate 
kadar uzanan seçeneklerle düzenleyici frekans gönderebilirsiniz. 

Rezonans kısmı çok derinlikli bir bölümdür. Daha çok uzmanlar tercih etmektedir. Ayrıca özel 
sorularla bu konuda bilgi talep edebilirsiniz. 

Not:  

Ülkemizde de son 10 yıldır daha büyük cihazlarla derinlemesine ölçümlerle check up 
yapılabilmekteydi. Healy ile çok daha basit bir şekilde bu ölçümler yapılabilir. Tabii ki derinlemesine 
ölçüm değil, öncelikli ihtiyaçlar görülebilmektedir. Örneğin kişide safra sorunu varsa ana ekrana o 
çıkmakta ve böylelikle kişi neye odaklanacağını daha iyi anlayabilmektedir. 

HEALY FİRMASININ ARKASINDA KİMLER VAR? 

Alanında uzman birçok doktor ve yatırımcıdan oluşmaktadır. Healy’nin yaratılmasında öne çıkan iki 
isim Marcus Schimieke ve Nuno Nina’dır. 

Marcus Schmieke’nin mühendislik bilgisi ile Portekizli bir pratisyen hekim olan Nuno Nina’nın 
binlerce insan üzerinde sahip olduğu tecrübe ve araştırmalar sonucu oluşturduğu 144 bin adetlik Altın 
Frekans koleksiyonu bir araya gelerek Healy’yi ortaya çıkarmıştır. 

GÜNDE KAÇ PROGRAM KULLANMALIYIM? 

Bazı programlar 20 dakika, bazıları 60 dakikadır. İlk ay günde düzenli 3-4 program kullanmaya 
çalışmanız önemlidir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız yoksa her gün 1 ya da 2 program kullanarak 
devam edebilirsiniz. Bağımlılık yaratan bir şey değildir. 

YAN ETKİSİ VAR MIDIR? 

Yan etkisi yoktur. Bazı durumlarda kullanılması önerilmez. Daha doğrusu standart durumlar bu cihaz 
için de geçerlidir. 

-Yeni ameliyat olanlar 

-Gebeler 

-Epilepsi hastaları 

-Kalp pili bulunanlar 

SU İÇMEM GEREKLİ Mİ? 

Günlük bol su tüketimi ideal olup seanslardan önce ve sonra 1’er su bardağı su içilmesi özellikle 
hücresel aktarım ve iletişim için önerilir. 

YANLIŞ PROGRAM KULLANINCA NE OLUR? 



Yanlış program diye bir şey yoktur. Sizin ihtiyacınıza göre değişken frekanslar verir. Yola 
çıkmayacaksanız ya da özel bir gece geçirmeyecekseniz ama gece vakti enerji programını kullanırsanız 
sizi daha geç uyutur. J 

Bağırsak sorununuz yoksa ve bu programı kullanırsanız sadece bağırsaklarınız güçlendirmiş 
olursunuz.. 

HEALY CİHAZININ ANA FAYDALARI NELERDİR? 

Kısaca sıralayacak olursak düzenli kullanımınızda: 

1- ATP Üretimini (hücre enerji depolaması) %500’ler civarı artırarak hücre gençleşmesini sağlar. 

2- Protein sentezlemesini %70’lerin üzerinde artırarak daha sağlıklı hücre oluşumunu sağlar. 

3- Vücuda frekanslar vererek hücre gerilimi modeli doğrultusunda hücreleri ideal seviyeye dönüştürür. 
Bu da bozulan sağlığımızı geri kazanmamızı destekler. 

4- Beslenmenizdeki bozukluklardan dolayı oluşan toksinlerin atılımını hızlandırarak daha kötüye 
gitmesini önler. 

5- Kronik rahatsızlıkların iyileşmesinde size kullandığınız ilaçlar ya da takviyelerin yanında %500’lere 
varan destek sağlar. 

6- Kullanımı gayet ekonomik olduğu için doğal bir hastaneye sahip olmuş olursunuz. 

7- Gıda takviyesi kullanıyorsanız verimliliği artıracağı gibi daha az kullanarak da ödeyeceğiniz parayı 
amorte etmenizi sağlar. 

8- Danışanlarınıza sadece sözel değil, doğrudan fayda sağlamış olursunuz. 

9- Gereksiz yere ilaç kullanımının önüne geçmiş olursunuz. 

10- Bedenimizin gerçek iyileştiricisinin yine bedenimiz olduğu gerçeği doğrultusunda ona ihtiyaç 
olduğu ortamı sağlamış olur. Örnek: Rutubetli bir bodrum katında yaşayan bir kişi sürekli solunum 
yolu rahatsızlıkları çekmekte ve ilaç kullanmakta olduğu halde iyileşememektedir. İşte frekans 
uygulaması rutubetin etkisini ortadan kaldırarak bedenin kendini inşasında ciddi bir katkı sağlamış 
olur. 

11- Kronik rahatsızlıkların iyileşmesinde ciddi destek sağlar. 

12- Psikolojik sorunlarda size doğal bir destek sağlar ve bunların bedeninizde oluşturacağı yan etkileri 
oldukça azaltır. 

NEDEN HEALY CİHAZINI SATIN ALMALIYIM? 

Bu soruya verilecek tabii ki birçok çok cevap olmasına rağmen başta kendi sağlığınızı koruma, bozulan 
sağlığınızı geri getirme, hastalarınız için, danışanlarınız için, sağlıklı yaşama adına ve ticari kazanç 
adına bunu düşünebilirsiniz. 

HANGİ ALANLARDA TERCİH EDİLMEKTEDİR? 

Türkiye’de frekans, rezonans ve mikro akım uygulamaları özellikle alerji, sigara bırakma, odaklanma, 
psikolojik sorunlar ve fizyoterapik alanlarda bugüne kadar daha çok tercih edilmiştir. Bununla ilgili 
büyük cihazlarda ciddi ücretler ödenerek bu hizmetler alınmıştır. İşte Healy başta biraz önceki 



alanlarda olmak üzere organsal ve sistemsel sorunlarda kendi kendinize kullanabileceğiniz programları 
da içermektedir. 

BİRDEN FAZLA KİŞİ KULLANABİLİR Mİ? 

Tabii ki… 

Aile içinde zaten cep telefonundan kumanda edildiği için sorun olmazken bir arkadaşınıza, müşterinize 
ya da danışanınıza seans şeklinde kullandırabilirsiniz. Kendi telefonunuzu meşgul etmek istemezseniz 
o kişinin cep telefonuna indireceğiniz uygulama ile size ait olan cihazı kullanabilir. Healy uygulamanız 
dört farklı cep telefonunda kullanılabilir. 

TİCARİ AMAÇLA KULLANDIRABİLİR MİYİM? 

Tabii ki… 

Şu ana kadar birçok kişi küçük çaplı ticari amaçla kullandırabildiği gibi daha büyük uygulamalar 
yapanlar da bulunmaktadır. 

EN ÇOK KİMLER TERCİH EDİYOR? 

Ülkemizde koruyucu sağlık bakış açısı henüz tam yerleşmediğinden çoğunlukla sağlığı koruma için 
değil, kaybolan sağlığı geri kazanma adına bu  ürünler satın alınmaktadır. 

En çok tercih edenler: 

1-Fizyoterapik rahatsızlığı olanlar 

2- Kronik rahatsızlığı olanlar 

3- Ağrı sorunları olanlar 

4- Hiperaktivite- Otistizm aileleri 

5- Sınav stresi ve odaklanma sorunu olanlar 

6- Yatalak hastası olanlar 

7- Kas-kemik-eklem sorunu olanlar 

8- Yaşlılığa karşı 

9- Güzellik için 

10- Psikojik sorunlarda 

11- Cinsel sorunlarda…. 

 


