
Üçün Gücü 
Biyoenerjetik Yeniden Dengelenmeyi Şimdi Deneyimleyin –  
Zor Zamanlarda Kolektif Değişim İçin!
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Her biri üçer program içeren üç grup:

Uyarılar: Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programları tıbbi uygulamalar değildir. Hastalığı iyileştirme, tedavi etme, 
hafifletme, teşhis etme veya önleme amacı taşımazlar, onaylanmış bir kuruluş tarafından incelenmemişlerdir ve MDD/MDR kapsamın-
daki bir uygunluk değerlendirme prosedürünün parçası değillerdir. 
Healy World, bu sayfalarda yer alan bilgileri güncel tutmaya çalışsa da bilgilerin doğruluğu, uygunluğu veya güncelliği ile ilgili hiçbir ga-
ranti veya güvence verilmez. Healy World, bu sayfalarda verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan 
sorumlu değildir. Tüm bilgiler "olduğu gibi" temelinde sunulur ve yorumlanması ve kullanılması sorumluluğu yalnızca kullanıcıya aittir.
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Bioenerjetik 
Yeniden Denge-
lenme 

Özellikle zor enerjetik zamanlarda 
kullanım için!

Evrensel  
Frekanslar

Büyük frekans öncüleri tarafından 
geliştirilen ve Healy IMF frekansları 
ile tamamlanan ve geliştirilen klasik 
frekanslar! 

Dijital  
Ayurveda

Dijital Ayurveda'nın yatıştırıcı gücü ve 
kadim bilgeliği. Karıştırın ve eşleştirin 
veya kişisel Ayurvedik tipinize göre bir 
veya iki tane seçin! 

Birçok düzeyde bireysel ve kolektif enerjetik sarsılma ve kutuplaşmanın olduğu zamanlarda 
yaşıyoruz; bunun nedenleri ve sonuçları insan doğamızın fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal 
yönlerine dokunuyor. Küresel olaylarla mücadele ve bunların sonuçları, biyoenerjetik ve derin 
uyumlanma ve dengelenme ihtiyacını yarattı. 
Healy Üçün Gücü program grubu, aramızdaki 
birçok kişi tarafından algılanan ve deneyimlenen 
enerjetik ve bilgisel yolların ayrımı noktasına (veya 
dallanma durumuna) yanıtımızdır. Bu, Ayurveda'nın 
biyoenerjilerinde ifade edildiği gibi, üç doğal enerjetik 
kuvvetle ilgili olan kadim bir sisteme dayanır. 

Mevcut kolektif süreçlerin bir sistematik analizini 
ve klasik evrensel frekansları birleştiren Üçün Gücü 
programları, 9 haftalık özel bir uygulama protokolü 
için tasarlanmıştır. Şu anda kullanmakta olduğunuz 
diğer Healy programlarına ek olarak yalnızca 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ve günde bir 
kez uygulanmaları gerekmektedir. 

Şu programları içerir:  
• Çatışma Dengesi 
• Savunma Desteği  
• Samimi Flora

Şu programları içerir:  
• Klaisk Bedensel  
• Klasik Enerjetik  
• Zapper Protokolü

Şu programları içerir:  
• Kapha  
• Pitta  
• Vata 


