
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-
WLVFKH�H�HFWHQ�YDQ�PLOLHXYHUYXLOLQJ��JLIVWR�HQ��HHQ�RQJH�
]RQG�GLHHW�HQ�DQGHUH�QHJDWLHYH�IDFWRUHQ�

Zorg Wij beschouwen een verzwakt bio-energetisch veld als 
de oorzaak van vele acute en chronische aandoeningen. 
9HUVWHUN� MH�HQHUJLHYHOG�GRRU�PLGGHO� YDQ�SDVVHQGH�RHIH�
QLQJHQ��JH]RQGH�YRHGLQJ�HQ�VFKRRQ�ZDWHU��=RUJ�EHWHNHQW�

]RUJHQ� YRRU
�� PHW� DQGHUH� ZRRUGHQ� KHW� YRRUNRPHQ� YDQ�
vele bio-energetische verstoringen.

Balans Het delicate evenwicht tussen de verschillende lichaams-
IXQFWLHV�LV�]HHU�EHODQJULMN�YRRU�RQV�ZHO]LMQ�HQ�RQ]H�JH]RQG�
heid. Balans verwijst naar de bio-energetische balans van 
GH� QLHUHQ�� EORHGVRPORRS�� O\PIHV\VWHHP� HQ� KRUPRQHQ��
Het is een ideaal programma voor een diepe bio-energeti-
VFKH�YHUH�HQLQJ�YDQ�KHW�HQHUJLHYHOG�LQ�KHW�OLFKDDP�

Zijn :DW�KHW�SURJUDPPD�%DODQV�LV�YRRU�KHW�OLFKDDP��LV�KHW�SUR�
JUDPPD�=LMQ�YRRU�GH�JHHVW��+HW�SURJUDPPD�KHOSW�MH�ELM�KHW�
terugwinnen van je emotionele evenwicht.

Energie 3UHVWDWLHV� KHEEHQ� RQGHUVWHXQLQJ� QRGLJ�� 2QJHDFKW� RI� MH�
HHQ� JRHGJHWUDLQGH� ZHGVWULMGDWOHHW� EHQW�� HHQ� JHVWUHV�
WH�PDQDJHU�RI�HHQ�GUXNEH]HWWH�PRHGHU��KHW�SURJUDPPD�
Energie helpt je om te gaan met gezondheidsproblemen 
op een bio-energetische manier.

Ont-
span-
nen

2QWVSDQQHQ� VWDDW� YRRU� HHQ�RQWVSDQQHQG� DQWL�VWUHVV�HI�
IHFW��6WUHVV� LV�YDDN�GH�RRU]DDN�YDQ�YHU]XULQJ�HQ�RQHYHQ�
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 
VWUHVV�ORV�WH�ODWHQ��HHQ�VWUHYHQ�GDW�YROJHQV�RQV�YDQ�HVVHQ�
tieel belang is voor herstel.

Loslaten Er bestaan vele verschillende oorzaken voor pijn. Pijn kan 
ELMYRRUEHHOG�HHQ�V\PSWRRP�]LMQ�YDQ�YHU]XULQJ�YDQ�ZHHI�
VHOV��$OV�DOWHUQDWLHI�YRRU��RI�DOV�XLWEUHLGLQJ�YDQ�GH�NODVVLHNH�
pijntoepassingen in Healy kun je het Nuno Nina Goudcy-
clus Ontspanningsprogramma gebruiken. In dit program-
ma werk je systematisch in het bio-energetische veld 
YDQ�MH�OLFKDDP��RQJHDFKW�ZDDU�GH�SLMQ�]LFK�LQ�KHW�OLFKDDP�
bevindt.

Pijn/psyche
Chronische pijn 9HU]DFKWLQJ�YDQ�FKURQLVFKH�SLMQ�YLD�KHW�&=6�

(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 &UDQLDOH��KRRIG]LMGH��EHKDQGHOLQJ�YDQ�PLJUDLQH

Slapeloosheid Ondersteunende behandeling van slaapproble-
PHQ�YLD�KHW�&=6�

Depressie Ondersteunende behandeling van depressieve 
JHYRHOHQV�YLD�KHW�&=6�

Angsten 9HUOLFKWLQJ�YDQ�DQJVWJHYRHOHQV�YLD�KHW�&=6�

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-
VWRIWRHYRHU

Concentratie 
acuut

Ondersteunt concentratie via craniale stimulatie

Examen syst. 2QGHUVWHXQLQJ�YRRUDIJDDQG�DDQ�H[DPHQV�YLD�
craniale stimulatie

Examen acuut (QHUJHWLVFKH�EDODQFHULQJ�YDQ�DQJVWHQ�YRRUDI�
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 

DIYDOSURGXFWHQ�YHUZLMGHUHQ

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-
QLQJVIDVH

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-
OH�HQ�I\VLHNH�EDODQV

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

Bedrust Bio-energetische bevordering van parasympati-
VFKH�IXQFWLHV��KHUVWHO��RQWVSDQQLQJ�

Evenwichtig 
slaapritme

Bio-energetische balancering van de diepe 
VODDSIDVH

Prima doorbloe-
ding

Bio-energetische activering door middel van 
ionenbewegingen in het lichaam

Vrijwaring:�+HDO\�LV�HHQ�PHGLVFK�KXOSPLGGHO�YRRU�SLMQEHKDQGHOLQJ�ELM�FKURQLVFKH�SLMQ��ȴ�EURP\DOJLH��ERWSLMQ�HQ�PLJUDLQH��DOVPHGH�YRRU�RQGHUVWHXQLQJ�YDQ�GH�EHKDQGHOLQJ�YDQ�PHQWDOH�DDQGRHQLQJHQ�]RDOV�GHSUHVVLH��DQJVW�HQ�GDDUDDQ�JHUH�
ODWHHUGH�VODDSVWRRUQLVVHQ��$OOH�RYHULJH�WRHSDVVLQJHQ�YDQ�+HDO\�]LMQ�WHU�RQGHUVWHXQLQJ�YDQ�GH�HQHUJHWLVFKH�EDODQV�HQ�WHU�YHUEHWHULQJ�YDQ�KHUVWHO��YLWDOLWHLW�HQ�ZHOEHYLQGHQ�



Mentaal evenwicht
Innerlijke 
kracht syst.

Energetische bevordering van het 
]HOIYHUWURXZHQ�ELM�DQJVWJHYRHOHQV

Emotioneel 
welzijn

Energetisch balanceren van emotio-
nele blokkades

Goed voelen 
syst.

(QHUJHWLVFKH�DFWLYHULQJ�YDQ�KHW�]HOI�
vertrouwen bij neerslachtigheid

Tevredenheid 
syst.

Energetische balancering van het 
LQQHUOLMNH�]HOIJHYRHO�YRRU�KXOS�ELM�
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

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

Haren Bio-energetische stimulatie van 
GH�IROOLNHOV

Veroudering Bio-energetische verzorging van de 
epidermis

Nagels Bio-energetische stimulatie van het 
nagelbed

Huidelasti-
citeit

Bio-energetische bevordering van 
KHW�O\PIHV\VWHHP

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 
KHW�JLIVWR�HQWUDQVSRUW

Littekens syst. Balancering van energetische sto-
ringsvelden in littekens 

Littekens lokaal /RNDOH�VWLPXODWLH�YDQ�OLWWHNHQZHHIVHO

Bio-energetische balans 2
Gastro-intes-
tinaal

Bio-energetische balancering van 
het maag-darmkanaal

Infecties Balancering van het bio-energeti-
VFKH�DIZHHUV\VWHHP

Amandelen Energetische balancering van het 
LPPXXQV\VWHHP�ELM�LQIHFWLHV

Leverfunctie Bio-energetische bevordering van 
het levermetabolisme

Intolerantie Bio-energetische verzorging van 
voedseltolerantie

*LIVWR�HQ 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 
GH�ORQJIXQFWLH

Schildklier Bio-energetische regulatie van de 
VFKLOGNOLHUIXQFWLH

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 
DIZHHUV\VWHHP�LQ�KHW�OLFKDDP

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 
LQJHZDQGHQIXQFWLHV

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 
O\PIHV\VWHHP

Maag Energetische harmonisatie van de 
PDDJIXQFWLH

Milt-alvlees-
klier

6WLPXODWLH�YDQ�KHW�HQHUJLHYHOG�YDQ�
de milt en de alvleesklier

Zenuwmeri-
diaan

Energetische harmonisatie van de 
]HQXZIXQFWLH

Nieren (QHUJLHUHJHOLQJ�YDQ�GH�YORHLVWRI�
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-
ZHHIVHO

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 
YHUVWHUNLQJ�YDQ�KHW�]HOIYHUWURXZHQ

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

(QHUJHWLVFKH�DIVFKHUPLQJ

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 
GH�JHYRHOLJKHLG�YRRU�LQWHUIHUHQ�
tievelden

Subtiel Energetische bescherming tegen 
H[WHUQH�LQYORHGHQ

Planeten Harmonisatie van de invloed van 
planeten 

Diepe cyclus – =LH�GH�KDQGOHLGLQJ�YRRU�LQVWUXFWLHV

Eerste toediening Naar de wortels gaan

Tweede toediening Bloedsomloop

Derde toediening Vernieuwing

Levensadem Nieren vrouw

Ontgifting Nieren man

Vertering Innerlijke rust


