
HEALY PROGRAMMA'S

Goudcyclus
Puur Het Puur-programma is het ideale startpunt voor iedereen 

die begint met Healy. Dit programma helpt het energie-
veld van organismen bij het herstellen van de bio-energe-
tische effecten van milieuvervuiling, gifstoffen, een onge-
zond dieet en andere negatieve factoren.

Zorg Wij beschouwen een verzwakt bio-energetisch veld als 
de oorzaak van vele acute en chronische aandoeningen. 
Versterk je energieveld door middel van passende oefe-
ningen, gezonde voeding en schoon water. Zorg betekent 
'zorgen voor', met andere woorden het voorkomen van 
vele bio-energetische verstoringen.

Balans Het delicate evenwicht tussen de verschillende lichaams-
functies is zeer belangrijk voor ons welzijn en onze gezond-
heid. Balans verwijst naar de bio-energetische balans van 
de nieren, bloedsomloop, lymfesysteem en hormonen. 
Het is een ideaal programma voor een diepe bio-energeti-
sche vereffening van het energieveld in het lichaam.

Zijn Wat het programma Balans is voor het lichaam, is het pro-
gramma Zijn voor de geest. Het programma helpt je bij het 
terugwinnen van je emotionele evenwicht.

Energie Prestaties hebben ondersteuning nodig. Ongeacht of je 
een goedgetrainde wedstrijdatleet bent, een gestres-
te manager of een drukbezette moeder, het programma 
Energie helpt je om te gaan met gezondheidsproblemen 
op een bio-energetische manier.

Ont-
span-
nen

Ontspannen staat voor een ontspannend anti-stress-ef-
fect. Stress is vaak de oorzaak van verzuring en oneven-
wichtigheid in het lichaam. Volgens ons worden vele ziek-
ten veroorzaakt door permanente stress. Het moderne 
leven staat ons niet toe om onze dagelijkse zorgen en 
stress los te laten, een streven dat volgens ons van essen-
tieel belang is voor herstel.

Loslaten Er bestaan vele verschillende oorzaken voor pijn. Pijn kan 
bijvoorbeeld een symptoom zijn van verzuring van weef-
sels. Als alternatief voor, of als uitbreiding van de klassieke 
pijntoepassingen in Healy kun je het Nuno Nina Goudcy-
clus Ontspanningsprogramma gebruiken. In dit program-
ma werk je systematisch in het bio-energetische veld 
van je lichaam, ongeacht waar de pijn zich in het lichaam 
bevindt.

Pijn/psyche
Chronische pijn Verzachting van chronische pijn via het CZS 

(centrale zenuwstelsel)

Chronische rug-
pijn

Lokale verlichting van chronische rugpijn

Tand-kaak lokaal Lokale ondersteunende behandeling van pijn in 
het mondgebied

Gewrichten lokaal Lokale verlichting van gewrichtspijn

Migraine Craniale (hoofdzijde) behandeling van migraine

Slapeloosheid Ondersteunende behandeling van slaapproble-
men via het CZS 

Depressie Ondersteunende behandeling van depressieve 
gevoelens via het CZS 

Angsten Verlichting van angstgevoelens via het CZS 

Leren
Leren syst. Bio-energetische activering van het centrale 

zenuwstelsel

Leren acuut Ondersteunt leren via craniale stimulatie

Geheugen Energetische stimulatie van het hersenmeta-
bolisme

Concentratie syst. Bio-energetische optimalisatie van de zuur-
stoftoevoer

Concentratie 
acuut

Ondersteunt concentratie via craniale stimulatie

Examen syst. Ondersteuning voorafgaand aan examens via 
craniale stimulatie

Examen acuut Energetische balancering van angsten vooraf-
gaand aan tests

Stress syst. Mentale balancering en bio-energetische stimu-
latie van creatieve vermogens

Stress acuut Ondersteunt stemmingsverbetering via crani-
ale stimulatie

Fitness
Gewicht Bio-energetische stimulatie van de organen die 

afvalproducten verwijderen

Spieren Bio-energetische optimalisatie van de celre-
generatie

Bloedsomloop Bio-energetische ondersteuning van de bloed-
toevoer die het metabolisme ondersteunt

Prestatie Energetische activering van levensenergie

Kracht Bio-energetische activering van het bewegings-
apparaat

Uithoudingsver-
mogen

Bio-energetische optimalisatie van het uithou-
dingsvermogen

Herstel Bio-energetische stimulatie van de vitaliteit

Diepe ontspan-
ning

Bio-energetische optimalisatie van de ontspan-
ningsfase

Beroep/Slaap
Activering Bio-energetische stimulatie van de menta-

le helderheid

Positieve gedach-
ten

Energetische oriëntatie richting positieve 
gedachten

Balancering zenu-
wen

Bio-energetische bevordering van de beta-sta-
tus

Vermoeidheid Energetische vermindering van stressoren

Uitputting syst. Bio-energetische balancering van adrenaline-
hormonen

Uitputting acuut Ondersteunt stressbestendigheid via crania-
le stimulatie

Extreme stress Bio-energetische ondersteuning van de menta-
le en fysieke balans

Slaap syst. Bio-energetisch geoptimaliseerde verandering 
naar de deltastatus (diepe slaap)

Bedrust Bio-energetische bevordering van parasympati-
sche functies (herstel, ontspanning)

Evenwichtig 
slaapritme

Bio-energetische balancering van de diepe 
slaapfase

Prima doorbloe-
ding

Bio-energetische activering door middel van 
ionenbewegingen in het lichaam

Vrijwaring: Healy is een medisch hulpmiddel voor pijnbehandeling bij chronische pijn, fibromyalgie, botpijn en migraine, alsmede voor ondersteuning van de behandeling van mentale aandoeningen zoals depressie, angst en daaraan gere-
lateerde slaapstoornissen. Alle overige toepassingen van Healy zijn ter ondersteuning van de energetische balans en ter verbetering van herstel, vitaliteit en welbevinden.



Mentaal evenwicht
Innerlijke 
kracht syst.

Energetische bevordering van het 
zelfvertrouwen bij angstgevoelens

Emotioneel 
welzijn

Energetisch balanceren van emotio-
nele blokkades

Goed voelen 
syst.

Energetische activering van het zelf-
vertrouwen bij neerslachtigheid

Tevredenheid 
syst.

Energetische balancering van het 
innerlijke zelfgevoel voor hulp bij 
het vermijden van verslavings- en 
compensatiegedrag

Tevredenheid 
acuut

Ondersteuning van de innerlijke 
balans via craniale stimulatie voor 
hulp bij het herstellen van een nico-
tineverslaving

Innerlijke ver-
bondenheid

"Energetische reorganisatie van 
het gevoel van psychische vol-
maaktheid"

Welzijn geest Energetisch balanceren ter onder-
steuning van het vermijden van 
dwangmatig gedrag

Mentaal even-
wicht acuut

Ondersteunt mentaal evenwicht via 
craniale stimulatie

Beauty/Huid
Innerlijke 
schoonheid

Ondersteuning van de samenhang 
en het uiterlijk van het energieveld

Haren Bio-energetische ondersteuning 
van de celorganellen (d.w.z. de 
'organen' binnen een cel)

Huid Bio-energetische stimulatie van 
de follikels

Veroudering Bio-energetische verzorging van de 
epidermis

Nagels Bio-energetische stimulatie van het 
nagelbed

Huidelasti-
citeit

Bio-energetische bevordering van 
het lymfesysteem

Wondgenezing 
lokaal

Ondersteuning van de cellen door 
middel van lokale stimulatie

Wondgenezing 
syst.

Bio-energetische stimulatie van het 
celmetabolisme

Acne syst. Bio-energetische bevordering van 
het gifstoffentransport

Littekens syst. Balancering van energetische sto-
ringsvelden in littekens 

Littekens lokaal Lokale stimulatie van littekenweefsel

Bio-energetische balans 2
Gastro-intes-
tinaal

Bio-energetische balancering van 
het maag-darmkanaal

Infecties Balancering van het bio-energeti-
sche afweersysteem

Amandelen Energetische balancering van het 
immuunsysteem bij infecties

Leverfunctie Bio-energetische bevordering van 
het levermetabolisme

Intolerantie Bio-energetische verzorging van 
voedseltolerantie

Gifstoffen Bio-energetische stimulatie van de 
uitscheidingsprocessen in het lichaam

Hoofd Bio-energetische vermindering van 
spanningen

Prostaat Energetische ondersteuning van de 
prostaatklier

Longfunctie Bio-energetische optimalisatie van 
de longfunctie

Schildklier Bio-energetische regulatie van de 
schildklierfunctie

Gewrichten en 
botten

Bio-energetische stimulatie van 
de uitscheiding van metabolisme-
producten

Ischias lokaal Lokale stimulatie van het ischias-ze-
nuwgebied

Bio-energetische balans 1
Immuunsys-
teem

Activering van het bio-energetische 
afweersysteem in het lichaam

Verkoudheid Bio-energetische kalmering van de 
slijmvliezen

Allergie Bio-energetische balancering voor 
hulp bij het verzachten van allergi-
sche reacties

Ogen Energetische balancering van het 
zichtvermogen

Hormonen Bio-energetische balancering van 
het hormoonsysteem

Ingewanden Bio-energetische stimulatie van de 
ingewandenfuncties

Zenuwen Bio-energetische regulatie van het 
zenuwstelsel

Beweeglijk-
heid

Bio-energetische mobilisatie van de 
gewrichten

Bloedsomloop Bio-energetische stimulatie van de 
energietoevoer in het lichaam

Potentie Bio-energetische stimulatie van de 
voortplantingsorganen

Menopauze Bio-energetische regulatie van de 
hormonale balans

Menstruatie 
lokaal

Lokale ontspanning van de onder-
buik

Meridianen 2
Hormoonhuis-
houding

Energetische balancering van de 
hormoonhuishouding

Bloedsomloop Energetische regulatie van de 
bloedcirculatie

Lever Energetische regulatie van het 
metabolisme

Longen Energetische balancering van het 
ademhalingssysteem

Lymfesysteem Bio-energetische regulatie van het 
lymfesysteem

Maag Energetische harmonisatie van de 
maagfunctie

Milt-alvlees-
klier

Stimulatie van het energieveld van 
de milt en de alvleesklier

Zenuwmeri-
diaan

Energetische harmonisatie van de 
zenuwfunctie

Nieren Energieregeling van de vloeistof-
balans

Orgaanmeri-
diaan

Harmonisatie van de energiestro-
ming in de organen

Meridianen 1
Allergiemeri-
diaan

Energetische desensibilisatie van de 
energiestroming

Bindweefsel Energetische regulatie van het bind-
weefsel

Blaas Regulatie van de energieregeling 
van de blaas

Dikke darm Harmonisatie van het energieveld 
van de dikke darm

Dunne darm Harmonisatie van de energierege-
ling van de dunne darm

Vetdegene-
ratie

Energetische regulatie van de cel-
opname

Galblaas Energetische regulatie van de vet-
vertering

Gewrichten Energetisch balanceren van de 
beweegbaarheid

Huid Energetische bevordering van de 
energiepaden van de huid

Hart Energetische stimulatie van de har-
tenergie

Chakra's
Kruinchakra Energetische harmonisatie van de 

thema's van het kruinchakra en de 
verbinding met het hogere ik

Derde 
oog-chakra

Energetische harmonisatie van de 
thema's van het derde oog-chakra 
en de versterking van de intuïtie

Keelchakra Energetische harmonisatie van de 
thema's van het keelchakra en de 
bevordering van de constructieve 
communicatie

Hartchakra Energetische harmonisatie van de 
thema's van het hartchakra en de 
stimulatie van de gebalanceerde 
empathie

Navelchakra Energetische harmonisatie van de 
thema's van het navelchakra en de 
versterking van het zelfvertrouwen

Sacraal chakra Energetische harmonisatie van de 
thema's van het sacrale chakra en 
de stimulatie van de creativiteit

Wortelchakra Energetische harmonisatie van de 
thema's van het wortelchakra en de 
activering van het basisvertrouwen

Beschermingsprogramma's
Alg. bescher-
ming

Energetische afscherming

Electrosmog Energetische balancering van de 
tolerantie voor de zogenaamde 
'elektrosmog'.

Cel Bio-energetische versterking van 
de cel

Mentaal Energetische bevordering van het 
heldere waarnemingsvermogen

Slapen Energetische bescherming tijdens 
de slaap

Geopathie Energetische vermindering van 
de gevoeligheid voor interferen-
tievelden

Subtiel Energetische bescherming tegen 
externe invloeden

Planeten Harmonisatie van de invloed van 
planeten 

Diepe cyclus – Zie de handleiding voor instructies

Eerste toediening Naar de wortels gaan

Tweede toediening Bloedsomloop

Derde toediening Vernieuwing

Levensadem Nieren vrouw

Ontgifting Nieren man

Vertering Innerlijke rust


