
Derin Döngü H
Döngülerle Akış
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Derin Döngü H Program Grubunun Faydaları
Healy Derin Döngü H (Harmonik), varlığınızın tüm seviye-
leri için bütünsel bir sistemdir. Hayatınızdaki döngülerle 
birlikte akmanıza yardımcı olmak, desteklemek ve deği-
şikliklere uyum sağlamanıza katkıda bulunmak içindir. 
Doğadaki ve evrendeki her şey döngüler halinde gelişir! 
Her şey birbiriyle bağlantılıdır; doğa, her düzeyde uyum 
arar. Etrafımızda ve içimizde sürekli değişen ve gelişen 
evrenle birlikte ilerlemek ve buna uyum sağlamak için 
yerini alması gereken bazı kilit unsurlar vardır.

Doğadan Frekanslar ve Harmonikler
Derin Döngü H programlarında bulunan harmonik 
frekanslar, Jan Poleszynski'nin çalışmaları kapsamındaki 
10 yıllık araştırma ve uygulamanın sonucudur. Bunlar 
doğadan, gezegenimizden, güneşten kaynaklanan fre-
kansları ve harmonikleri ve ayrıca temel kozmik frekans-
ları, sizi dünyaya bağlayan frekansları ve atmosferin ve 
çevreleyen gezegenlerin temel rezonanslarını içerir. Bu 
frekanslar, kendinizle ve doğayla uyumlu hale gelmenize 
yardımcı olan bilgilendirici "otoyollardır".

Derin Döngü H - Jan Poleszynsky tarafından 
derlenmiştir
Jan Poleszynski, Norveç'te bulunan Klinikk for Integrert  
Medisin (Entegre Tıp Kliniği) ve Uno Vita AS'nin kurucusu-
dur. Uzun yıllardır mikroakım ve frekans uygulamalarını 
incelemekte ve her gün müşterileri için, onlarla başarılı 
bir şekilde çalışmaktadır. Deneyimlerine dayanarak, Healy 
kullanıcılarının kullanımına sunulan Derin Döngü prog-
ram grubunu 2017 yılında derledi. Bunun en yeni vücut 
bulmuş hali, Derin Döngü H'dir; H Harmonik anlamına 
gelir. Korunmuş bir harmonik frekans listesine dayan-
maktadır; orijinal frekans veri tabanları güncellenmiş 
ve geliştirilmiştir. Derin Döngü H, orijinal Derin Döngü 
bütünsel frekans sisteminin doğruluğunu yeni bir düzeye 
yükseltmektedir.

Halihazırda bir Derin Döngü kullanıcısıysanız:
Derin Döngü (H olmadan) Individualized Microcurrent 
Frequency [Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] (IMF) Healy 
Programları, Healy cihazınızda çalışmaya devam edecektir. 
Derin Döngü'nün yanı sıra Derin Döngü H'yi de kullanmak 
isterseniz internet sitesindeki Healy Online Shop'ta belirtilen 
aylık ücret karşılığında edinebilirsiniz. 

Derin Döngü "Birinci", "İkinci" ve "Üçüncü" uygulama IMF 
programları artık Derin Döngü H'nin bir parçası değildir; bu-
nun yerine, yeni kullanıcılar için Derin Döngü H'de bulunan 
IMF Sensitive programının kullanılması önerilir.

Uyarılar: Healy'nin Individualized Microcurrent Frequency  
(IMF) programları tıbbi uygulamalar değildir. Hastalığı 
iyileştirme, tedavi etme, hafifletme, teşhis etme veya 
önleme amacı taşımazlar, onaylanmış bir kuruluş tarafın-
dan incelenmemişlerdir ve MDD/MDR kapsamındaki bir 
uygunluk değerlendirme prosedürünün parçası değillerdir. 
Bu sayfalardaki bilgiler yalnızca referans ve eğitim amaç-
lıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine 
geçecek şekilde değerlendirilmemelidir. Bu tür tavsiyeleri 
her zaman kalifiye bir tıp uzmanından almalısınız. 

Healy World, bu sayfalarda yer alan bilgileri güncel tut-
maya çabalarken bilgilerin doğruluğu, uygunluğu veya 
güncelliği ile ilgili herhangi bir garanti veya güvence veril-
memektedir. Healy World, bu sayfalarda verilen bilgilerin 
kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar-
dan sorumlu değildir. Tüm bilgiler "olduğu gibi" temelinde 
sunulur ve yorumlanması ve kullanılması sorumluluğu 
yalnızca kullanıcıya aittir.
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