
PROGRAMY HEALY

Zlatý cyklus
Čistý Program Čistý je ideální výchozí bod pro každého, kdo 

zařízení Healy používá poprvé. Měl by napomoci obno-
vě energetického pole organismu, aby se zotavilo z bio-
energetického účinku látek, které znečišťují životní pro-
středí, toxinů, nezdravé stravy a dalších negativních 
faktorů.

Péče Oslabené bioenergetické pole je podle nás příčinou 
mnoha akutních a chronických onemocnění. Posilte 
svoje energetické pole prostřednictvím vhodného cvi-
čení, zdravé výživy a čisté vody. Péče znamená „pečo-
vat“; jinými slovy zabraňovat mnoha bioenergetickým 
poruchám.

Rovnováha Jemná rovnováha různých tělesných funkcí je velmi 
důležitá pro naši pohodu a zdraví. Rovnováhou se rozu-
mí bioenergetická rovnováha ledvin, krevního oběhu, 
lymfatického systému a hormonů. Jedná se o ideální 
program pro dosažení hluboké bioenergetické rovno-
váhy energetického pole těla.

Bytí Čím je program Rovnováha pro tělo, tím je program Bytí 
pro duši. Měl by vám pomoci znovu nabýt emocionál-
ní rovnováhy.

Energie Výkon potřebuje podporu. Je jedno, jestli jste dobře 
trénovaný soutěživý sportovec, stresovaný manažer 
nebo zaneprázdněná matka, s Energií se bioenergetic-
ky vypořádáte se zdravotními problémy.

Relaxace Relaxace znamená odpočinek a zmírnění stresu. Stre-
ss je často příčinou překyselení a nerovnováhy v těle. 
Podle našich zjištění je mnoho chorob způsobeno dlou-
hodobým stresem. Moderní život mnoha z nás brání 
zbavit se našich každodenních starostí a stresu, což je 
snažení, které je podle nás klíčové, pokud se chce člo-
věk zotavit.

Úleva Existuje mnoho různých příčin bolesti. Bolest může být 
například příznakem překyselení tkání. Jako alternati-
vu nebo doplněk ke klasickým aplikacím proti bolesti v 
Healy můžete použít program Úleva Zlatého cyklu Nuno 
Nina. V tomto programu pracujete systematicky v bio-
energetickém poli těla, bez ohledu na to, kde v těle se 
bolest nachází.

Bolest/Psychika
Chronická bolest Úleva od chronické bolesti prostřednictvím CNS 

(centrální nervové soustavy)

Chronická bolest 
zad

Místní úleva od chronické bolesti zad

Zuby-čelist 
lokálně

Lokální podpůrná léčba bolesti v ústní dutině

Klouby lokálně Lokální úleva od chronické bolesti kloubů

Migréna Kraniální (na straně hlavy) léčba migrény

Nespavost Podpůrná léčba spánkových potíží prostřed-
nictvím CNS 

Deprese Podpůrná léčba pocitů deprese prostřednic-
tvím CNS 

Úzkost Úleva od pocitů úzkosti prostřednictvím CNS 

Učení se
Učení se syst. Bioenergetická aktivace centrální nervové sou-

stavy

Učení se akutní Podporuje učení se pomocí kraniální stimulace

Paměť Energetická stimulace metabolismu mozku

Koncentrace syst. Bioenergetická optimalizace zásob kyslíku

Koncentrace 
akutní

Podporuje soustředění pomocí kraniální sti-
mulace

Zkouška syst. Podpora před zkouškami pomocí kraniální sti-
mulace

Zkouška akutní Energetická rovnováha úzkosti před testy

Stres syst. Duševní vyrovnanost a bioenergetická stimulace 
kreativních schopností

Stres akutní Přispívá ke zlepšení nálady pomocí kraniál-
ní stimulace

Fitness
Váha Energetická stimulace orgánů, které eliminují 

odpadní produkty

Sval Bioenergetická optimalizace regenerace buněk

Oběh Bioenergetická podpora krevního oběhu, který 
podporuje metabolismus

Výkonnost Energetická aktivace životní energie

Síla Bioenergetická aktivace muskuloskeletální-
ho systému

Vitalita Bioenergetická optimalizace odolnosti

Regenerace Bioenergetická stimulace vitality

Hluboká relaxace Bioenergetická optimalizace fáze odpočinku

Zaměstnání/Spánek
Aktivace Bioenergetická stimulace duševní čistoty

Pozitivní myšlení Energetická orientace na pozitivní myšlení

Rovnováha nervy Bioenergetická podpora stavu beta

Únava Energetické snižování stresujících faktorů

Vyčerpání syst. Bioenergetická rovnováha nadledvinkových 
hormonů

Vyčerpání akutní Podporuje odolnost proti stresu pomocí krani-
ální stimulace

Extrémní stres Bioenergetická podpora duševní a fyzické rov-
nováhy

Spánek syst. Bioenergeticky optimalizovaný přechod do fáze 
delta (hluboký spánek)

Klid na lůžku Bioenergetická podpora parasympatických 
funkcí (zotavení, relaxace)

Vyvážený spánek Bioenergetická rovnováha fáze hlubokého 
spánku

Jemný průtok Bioenergetická aktivace prostřednictvím pohy-
bu iontů v těle

Odmítnutí odpovědnosti: Healy je lékařské zařízení pro léčbu bolesti při chronických bolestech, fibromyalgii, bolesti kostí a migréně. Zároveň funguje jako podpůrná léčba duševních onemocnění, jako jsou deprese, úzkost a související 
poruchy spánku. Všechny ostatní aplikace zařízení Healy slouží na podporu energetické rovnováhy a zlepšení zotavení, vitality a pohody.



Duševní rovnováha
Vnitřní síla 
syst.

Energetická podpora sebevědomí, 
když cítíte úzkost

Emocionální 
pohoda

Energetická rovnováha emočních 
překážek

Cítit se dobře 
syst.

Energetická aktivace sebevědomí 
při pocitech sklíčenosti

Pohoda syst. Energetická rovnováha vnitřní-
ho pocitu sama sebe, aby se pře-
dešlo návykovému a kompenzační-
mu chování

Pohoda akutní Podporuje vnitřní rovnováhu pomo-
cí kraniální stimulace pro pomoc se 
zotavením ze závislosti na nikotinu

Vnitřní jed-
nota

„Energetická reorganizace pocitu 
psychické celistvosti“

Duševní 
pohoda

Energetická rovnováha na podporu 
předcházení kompulzivnímu chování

Duševní rov-
nováha akutní

Podporuje duševní rovnováhu 
pomocí kraniální stimulace

Krása/Kůže
Vnitřní krása Podpora koherence a výrazu ener-

getického pole

Vlasy Bioenergetická podpora buněčných 
organel (tj. „orgánů“ v buňce)

Kůže Bioenergetická stimulace folikul

Stárnutí Bioenergetická podpora epidermu

Nehty Bioenergetická stimulace nehto-
vého lůžka

Elasticita kůže Bioenergetická podpora lymfatické-
ho systému

Podpora ran 
místně

Podporuje buňky pomocí lokál-
ní stimulace

Podpora ran 
syst.

Bioenergetická stimulace metabo-
lismu buněk

Akné syst. Bioenergetická podpora přeno-
su toxinů

Jizvy syst. Rovnováha polí energetického ruše-
ní v jizvách 

Jizvy místně Lokální stimulace tkáně jizev

Bioenergetická rovnováha 2
Gastrointes-
tinální

Energetická rovnováha gastrointes-
tinálního traktu

Baktérie Rovnováha bioenergetického 
obranného systému

Krční mandle Energetická rovnováha imunitního 
systému v případě interakcí

Jaterní funkce Bioenergetická podpora metabo-
lismu jater

Nesnášenlivost Bioenergetická podpora potravino-
vé tolerance

Toxiny Bioenergetická stimulace tělních 
procesů vylučování

Hlava Energetické snižování napětí

Prostata Bioenergetická podpora prostaty

Plicní funkce Bioenergetická optimalizace fun-
gování plic

Štítná žláza Bioenergetická regulace fungová-
ní štítné žlázy

Klouby-kosti Bioenergetická stimulace vylučová-
ní metabolitů

Ischias místně Lokální stimulace oblasti sedací-
ho nervu

Bioenergetická rovnováha 1
Imunitní systém Aktivace bioenergetického 

obranného systému těla

Nachlazení Bioenergetické uklidnění sliznic

Alergie Bioenergetická rovnováha na 
podporu úlevy od alergických 
reakcí

Oči Energetická rovnováha schop-
nosti vidět

Hormony Bioenergetická rovnováha hor-
monálního systému

Střeva Bioenergetická stimulace fungo-
vání střev

Nervy Bioenergetická regulace nervové-
ho systému

Ohebnost Bioenergetická mobilizace kloubů

Kardiovaskulární 
systém

Bioenergetická stimulace tělního 
zdroje energie

Potence Bioenergetická stimulace roz-
množovacích orgánů

Menopauza Bioenergetická regulace hormo-
nální rovnováhy

Menstruace 
místně

Lokální relaxace spodní duti-
ny břišní

Meridiány 2
Hormonální 
rovnováha

Energetická hormonální rovnováha

Oběh Energetická regulace krevní-
ho oběhu

Játra Energetická regulace metabolismu

Plíce Energetická rovnováha dýchací-
ho systému

Lymfatický 
systém

Energetická regulace lymfatické-
ho systému

Žaludek Energetická harmonizace funk-
ce žaludku

Slezina-
pankreas

Stimulace energetického pole slezi-
ny a pankreatu

Meridián 
nervy

Energetická harmonizace fungo-
vání nervů

Ledvina Řízení energie rovnováhy tekutin

Meridián 
orgán

Harmonizace toku energie orgánů

Meridiány 1
Meridián aler-
gie

Energetická desenzibilizace toku 
energie

Pojivová tkáň Regulace energie pojivové tkáně

Měchýř Regulace řízení energie měchýře

Tlusté střevo Harmonizace energetického pole v 
tlustém střevě

Tenké střevo Harmonizace řízení energie tenké-
ho střeva

Tuková dege-
nerace

Energetická regulace absorp-
ce buněk

Žlučník Energetická regulace trávení tuků

Klouby Energetická rovnováha ohebnosti

Kůže Energetická podpora energetických 
drah v pokožce

Srdce Energetická stimulace energie srdce

Čakry
Korunová 
čakra

Energetická harmonizace témat 
korunové čakry a propojení se svým 
vyšším já

Čakra tře-
tí oko

Energetická harmonizace témat čak-
ry třetí oko a posílení intuice

Krční čakra Energetická harmonizace témat krč-
ní čakry a podpora konstruktivní 
komunikace

Srdeční čakra Energetická harmonizace témat 
srdeční čakry a stimulace vyváže-
né empatie

Čakra solar 
plexus

Energetická harmonizace témat 
čakry solar plexus a posílení sebe-
vědomí

Sakrální čakra Energetická harmonizace témat 
sakrální čakry a stimulace kreativity

Kořenová 
čakra

Energetická harmonizace témat 
kořenové čakry a aktivace základ-
ní důvěry

Ochranné programy
Celková ochra-
na

Energetické stínění

Elektrocitlivost Energetická rovnováha tolerance 
vůči tzv. „elektrosmogu“.

Buňka Bioenergetické posílení buňky

Duševní Energetická podpora schopnosti 
jasného vnímání

Spánek Energetická ochrana během 
spánku

Geopatogenní Energetické snižování citlivosti na 
rušivá pole

Subtilní Energetická ochrana proti vněj-
ším vlivům

Planety Harmonizace vlivů planety 

Hluboký cyklus – Pokyny najdete v příručce

První aplikace Jít ke kořenům

Druhá aplikace Volný průtok

Třetí aplikace Obnovení

Dech života Ledvina vše – ženy

Vymazat vše Ledvina vše – muži

Trávení vše Naprosté ztišení


