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Lidský organismus funguje na bázi přenosu molekul, 
energie a informací. Bioenergetické pole je tok životní 
energie propojující tělo, mysl a duši, tradičně známý jako 
Či (nebo Qi) a Prana. 
  
Vědecky řečeno:  
Tok informací na kvantové úrovni.
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Frekvence 
pro 

bioenergetic-
ké pole

Mikroproud s 
frekvencemi na 
buněčné úrovni

Buň-
ka

BEF

„Veškerá hmota se skládá z energie vibrující 
při různých frekvencích. Technologie Healy 
se proto zakládá na mém přesvědčení, že 
elektromagnetická pole vibrující při kvantově 
analyzovaných frekvencích mohou tělu posky-
tnout informace a energii potřebnou k harmo-
nizaci jeho vlastní energetické sebeorganizace 
a sebeopravy. Tyto konkrétní frekvence mo-
hou uvést bioenergetické pole těla do stavu 
vyššího řádu, který se projeví holistickým 
zdravím, tělesnou pohodou a vitalitou.“ 
Marcus Schmieke

„Pokud chce člověk odhalit tajemství vesmíru, 
musí přemýšlet z hlediska energie, frekvencí a 
vibrací.“ 
Nikola Tesla

Nositelné zařízení 
pro holistické zdraví, 
pohodu a vitalitu
Healy je malé a praktické zařízení (ovládané 
pomocí smartphonu), které využívá programy 
Individualized Microcurrent Frequency (IMF) k 
harmonizaci vašeho bioenergetického pole a 
mnoho důležitých oblastí života.
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Poznámka: Ačkoli se Healy World snaží udržovat informace obsažené na těchto stránkách aktuální, nezaručuje ani negarantuje přesnost, vhodnost či aktuálnost uvedených 
informací. Healy World nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody plynoucí z využití informací uvedených na těchto stránkách. Veškeré informace jsou prezentovány „tak, 
jak jsou“ a odpovědnost za jejich interpretaci a využití nese výhradně uživatel.

Vítej ve světě Healy!

Analýza Aplikace

frekvencí 
v informačním poli, 
které tělo v danou 

chvíli potřebuje

Individualizovaných 
mikroproudových 

frekvencí 
k harmonizaci 

bioenergetického pole



Skupiny programů Individualized Microcurrent Frequency (IMF) 
Oblasti aplikací pro harmonizaci vašeho bioenergetického pole jsme uspořádali do různých skupin programů. Každá 
skupina programů zahrnuje seznam programů Healy IMF.

Healy využívá 
IMF programy 
pro harmonizaci vašeho 
bioenergetického pole.

Gold Cycle od Nuno Nina
Všestranné programy 
zajišťující harmonizaci 
vašeho bioenergetického pole.

Učení
Ve škole nebo při studiu online: 
tato skupina programů podporu-
je učení a koncentraci.

Fitness
Dosáhněte svého nejlepšího 
výkonu, nebo prostě jen zůstaňte 
zdraví a ve formě:   Harmoniza-
ce bioenergetického pole pro 
zvýšení vitality.                                          

Práce/Spánek
Člověk, který dobře spí, je více 
odpočatý, je aktivnější a dokáže 
fungovat po celý den. Práce je 
zábava!

Krása/Kůže
Kůže poskytuje tělu ochranu a 
jedná se o nevětší orgán. Krása 
přichází zevnitř! Skupina progra-
mů Healy Beauty je navržena tak, 
aby se krása projevila i navenek.

Duševní rovnováha
Buďte plní sebevědomí a 
rovnováhy. Tyto programy vám 
pomohou toho dosáhnout.

Meridiány 1 a 2
Tato skupina programů vám po-
může zlepšit tok životní energie.

Bioenergetická harmonie 
1 a 2
Víceúčelová skupina programů, 
která podpoří vaši vitalitu tím, že 
harmonizuje vaše bioenergetické 
pole.

Čakry
Tato skupina programů je 
navržena tak, 
aby vám pomohla harmonizovat 
vašich sedm center energie.

Bioenergetická ochrana
Zajišťuje energetickou harmoni-
zaci negativních vlivů, bez ohledu 
na to, odkud pocházejí.

Deep Cycle H 
Programy Deep Cycle H jsou 
variantou Gold Cycle Nuno Nina 
a často se používají v kombinaci 
právě s ním.

Tělesná pohoda 
Programy tělesné pohody 
obsahují několik frekvenčních 
rozsahů týkajících se těla, mysli a 
ducha a jejich cílem je nastolení 
harmonického vztahu mezi nimi.

Síla třech
Síla třech je sada programových 
skupin IMF Healy, z nichž každá 
obsahuje tři programy. Zakládá 
se na starobylém systému tří 
přírodních energetických sil vyjá-
dřených v bioenergiích ajurvédy.

Healy je k dispozici v různých edicích
Abyste si mohli koupit pouze to, co skutečně 
potřebujete, uspořádali jsme programy Individualized 
Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy do různých 
skupin programů, které pokrývají různé aspekty 
harmonizace vašeho bioenergetického pole. Pokud 
si zakoupíte libovolnou edici Healy, vždy budete moci 
přidávat další skupiny programů nebo přejít na některou 
z ostatních edicí, aniž byste si museli kupovat nové 
zařízení. Tato možnost neplatí pro Healy Professional 
Edition. 

• Gold Cycle
• Bioenergetická podpora
• Program I
• Stránka s odbornými programy
• Modul HealAdvisor Search*

• Bioenergetická harmonie 1
• Bioenergetická harmonie 2
• Duševní rovnováha
• Meridiány 1
• Meridiány 2

• Čakry
• Fitness
• Lokální stimulace
• Spánek
• Síla třech
• Modul HealAdvisor Analyse 

Resonance

• Deep Cycle H
• Učení
• Kůže
• Modul HealAdvisor Analyse 

Aura
• Modul HealAdvisor Analyse 

Success Coach

• Bioenergetická obrana
• Práce
• Krása
• HealAdvisor Digital Nutrition
• HealAdvisor Bioenergetic 

Vitalisation

HEALY PROFESSIONAL EDITION 229 programů Healy 6 modulů 

• Gold Cycle
• Bioenergetická podpora
• Program I
• Stránka s odbornými programy
• Modul HealAdvisor Search*

HEALY GOLD
10 programů Healy
1 modul

• Gold Cycle
• Bioenergetická podpora
• Program I
• Stránka s odbornými programy
• Modul HealAdvisor Search*

• Bioenergetická harmonie 1
• Bioenergetická harmonie 2
• Duševní rovnováha
• Meridiány 1
• Meridiány 2

HEALY HOLISTIC
61 programů Healy
1 modul

• Bioenergetická harmonie 1
• Bioenergetická harmonie 2
• Duševní rovnováha
• Meridiány 1
• Meridiány 2

• Čakry
• Fitness
• Lokální stimulace
• Spánek
• Síla třech
• Modul HealAdvisor Analyse Resonance

• Gold Cycle
• Bioenergetická podpora
• Program I
• Stránka s odbornými programy
• Modul HealAdvisor Search*

HEALY RESONANCE
98 programů Healy
2 moduly

• Bioenergetická harmonie 1
• Bioenergetická harmonie 2
• Duševní rovnováha
• Meridiány 1
• Meridiány 2

• Čakry
• Fitness
• Lokální stimulace
• Spánek
• Síla třech
• Modul HealAdvisor Analyse Resonance

• Deep Cycle H
• Učení
• Kůže
• Modul HealAdvisor Analyse Aura
• Modul HealAdvisor Analyse Success 

Coach

• Gold Cycle
• Bioenergetická podpora
• Program I
• Stránka s odbornými programy
• Modul HealAdvisor Search*

HEALY RESONANCE PLUS
124 programů Healy
4 moduly

Poznámka: Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy nejsou určeny k použití ve zdravotnictví.  
Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny úředním orgánem 
a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR. Informace na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a 
vzdělávací účely. Nedají se považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto 
poradenství bys měl vždy vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka.

* Modul HealAdvisor Search bude přidán během prvního týdne, 
a to bezplatně

** Všechny ceny nezahrnují místní daně z prodeje

Lokální stimulace zahrnuje Program I


