PRODUKTY
Kamertony i stroiki medyczne (larynkgologiczne) polecane przez Akademię Dźwięku i Tune&Heal
Kamertony produkowane są na wyłączność autora metody - dr Barbary Angel, jej Akademii Dźwięku w Polsce i Tune&Heal na świecie. Zawierają
najwyższej jakości aluminium, magnez i inne zastrzeżone minerały oraz opatentowany kształt do używania ich w sposób zgodny ze stworzonymi
przez twórcę technikami, które mają za zadanie pomóc w przywracaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie ponosimy odpowiedzialności za
używanie innych narzędzi w połączeniu z technikami dr Angel, gdyż często nie mają one zastosowania z powodu złej jakości wykonania, niedokładnej
częstotliwości strojenia lub zbyt dużej miękkości jak złoto czy srebro czy ciężkości - metal. Aluminium stosowane w naszych kamertonach nie powoduje
reakcji alergicznych i jest bezpieczne w użyciu. Ponadto kamertony posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty (włączając CE) i dodatkowo zmieniają pole
magnetyczne w pozytywny sposób, co jest zauważalne tuż po zastosowaniu (natychmiastowa poprawa nastroju, podniesienie wibracji, zanik bólu itp.).
Już prawie od 15 lat, polecamy naszym studentom i klientom, to co najlepsze - Akademia Dźwięku www.AkademiaDzwieku.com , Tel. +48

501 599 768 www.TuneHeal.com +1 (619)534 4088

• Zestaw 2 częstotliwości: Stroik medyczny C - 256 Hz i kamerton G - 384 Hz (550 zł/$160)
Dźwięki C i G tworzą tzw. doskonałą kwintę czystą, czyli pełnię HARMONII. Jest to najdoskonalszy interwał, otwierający
wrota do uzdrawiania i wyższej świadomości. Dzięki zastosowaniu już tylko dwóch dźwięków otrzymamy natychmiast
głęboką relaksację, niecodzienne doznania, zmianę stanu świadomości, poruszenie mięśni bez wysiłku ciała,
zrównoważenie energii, pełną harmonię, spokój, wyciszenie. Punktowe zastosowanie tego interwału przyniesie ulgę w
bólu czy chorobie mięśni. Dzięki kwincie odżywiają się tkanki i komórki stają się bardziej krągłe, a ich kolor nabiera
intensywności. Może zacząć wzrastać hemoglobina i nasycenie krwi tlenem, obniżyć się ciśnienie, ustabilizować
krążenie, ustąpić kaszel, katar. Mogą także unormować się cykle menstruacyjne, zredukować objawy menopauzy itp.
Kamertony te harmonizują także otoczenie, pomieszczenia, wodę, itp. CG polecane są przede wszystkim osobom z
problemami dotyczącymi psychiki, umysłu i stąd płynących zaburzeń. Są pomocne w problemach braku skupienia,
zaburzonej koncentracji, czy stresie. Wspaniałe efekty przynoszą u dzieci z autyzmem, Downem, w przypadkach ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder – nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi), nerwicach, depresjach, stanach lękowych czy
maniakalnych, schizofrenii, pracy z nałogami, w mikrouszkodzeniach korowych, wszystkich chorobach psychicznych, ale także w
chorobie Alzheimera czy SM.

• Zestaw 8 częstotliwości skali C-dur w opakowaniu z aktywatorem
(1230zł/$360) Skala Pitagorasa
C - 256 Hz (stroik medyczny), D - 288 Hz, E - 320 Hz, F - 341.3 Hz, G - 384 Hz,
A - 426.7 Hz, H - 480 Hz, C (wyższe) – 512 Hz (stroik
medyczny). Częstotliwości dostosowane zostały do C 256 Hz z myślą o
działaniu bezpośrednią falą dźwiękową na istotę żyjącą. Tradycyjne
zestrojenie z dźwiękiem strojowym A-440 Hz zawierałoby zbyt wiele
dysonansów w działaniu na komórki ciała.
Zestaw skali 8 kamertonów prowadzi do wypośrodkowania, zharmonizowania energii w organizmie (w tym czakramy, meridiany)
poprzez proces „komórkowej pamięci” opartej na naturalnych wibracjach częstotliwości drgań kamertonów. Struktury harmoniczne
przywracają właściwą energię w tkankach oraz narządach wewnętrznych, działając na ciało fizyczne i psychikę, przywracając zdrowie
nawet osobom ciężko chorym. Dzięki 8 kamertonom przeprowadzamy detoksykację organizmu, wchodzimy na wyższy poziom
świadomości, dostrajamy swoje ciało-umysł-ducha do stanu balansu, co pomaga potem utrzymywać się w zdrowiu i dobrym nastroju.
Dzięki temu zestawowi korzystamy z kilku technik, dowolnie łączymy zależności dźwiękowe - interwały, a każdy interwał wiąże się z
innym oddziaływaniem terapeutycznym na ciało i umysł w różny sposób dotykając systemu nerwowego przez aktywowanie
określonych możliwości. Służy on technice p/nowotworowej, interwałowej, dźwięku podstawowego czy oczyszczająco-regulujacej. Za
sprawą uaktywnionej pełnej skali 8 kamertonów dochodzi do rozbicia komórek nowotworowych, które usuwane są z toksynami z
organizmu, przy jednoczesnym odżywianiu komórek nie dotkniętych rakiem (potwierdziły to badania w Paryżu na Uniwersytecie
Jussieu w 1981-1982r. ).

• Trzy kamertony punktowe OT OKTAWA (stroiki - wyroby med.) o częstotliwościach:

OT 128 Hz (425 zł/$125)

OT 64 Hz (545 zł/$160)

OT 32 Hz (580 zł/$170)

Stroikami OT możemy działać na około 250 różnych schorzeń używając punktów tradycyjnej akupunktury (technika meridianowa) i
akupresury (technika akupresury wibracyjnej), jednak działanie ich jest znacznie szybsze niż praca igieł czy rąk ludzkich, bowiem tutaj
płynie silna fala dźwiękowa w natychmiastowy sposób przerywająca blokady w organizmie (więcej na ten temat w książce o technikach
muzykoterapii dogłębnej). Dzięki kamertonom OT pojawia się głęboki odpoczynek i spokój, odpręża się całe ciało, znikają napięcia mięśni,
ból, poprawia się kondycja psychiki. Kamerton OT 32 Hz, który „współpracuje” ze skórą i włosami, by pobudzić je do działania,
przynosi świetny efekt w pobudzaniu zakończeń nerwowych, co wykonujemy lekko muskając skórę albo włosy krawędzią wibrującego
kamertonu. Spowoduje to pobudzenie komórek, lepsze ukrwienie, wibrację skóry i włosów (ich wzrost), lub nawet podniecenie
psychiczne czy erotyczne (stosowany w oziębłości seksualnej). Dzięki lepszemu krążeniu krwi zostają pobudzone nerwy na skórze i
włosach, co daje w efekcie ładną skórę i gęste, zdrowe włosy. Kamertonu OT 64 Hz używa się także punktowo, w celu relaksacji i
odpoczynku, ale dodatkowo działa na układ kostny. OT 64 współbrzmi z kośćmi, wspomaga kościec, jest więc szczególnie polecany w
dolegliwościach kostnych, urazach czy złamaniach. Działa bardzo silnie na niższe kręgi lędźwiowe, kość krzyżową i guziczną. Jego siła
wibracji rozluźnia wiązadła krzyżowe, jak również poprzez pobudzenie zwojów nerwowych dociera do rdzenia kręgowego, prowadząc
do utrzymania równowagi między układem nerwowym współczulnym a przywspółczulnym. Dzięki OT64 znika napięcie mięśni,
drgawki, spazmy, strach, ból, poprawia się krążenie przez odciążenie napięcia struktury mięśnia, co powoduje powiększenie strumienia
przepływu krwi. Kamerton OT 128 Hz przeznaczony jest przede wszystkim do pracy na punktach stóp dzieci w technice akupresury
wibracyjnej i punkty twarzy dorosłych w technice meridianowej. Daje też nadzwyczajny efekt, kiedy umieszczony zostaje na żebrach,
kręgu piersiowym czy mostku.

• Zestaw częstotliwości organów ludzkich 15 kamertonów (1950 zł/$575)
Krew – D#321.9 Hz
Nadnercza - B 492.8 Hz
Nerki - Eb 319.88 Hz
Wątroba - Eb 317.83 Hz
Pęcherz moczowy - F 352 Hz
Jelita - C# 281 Hz
Płuca – A 220 Hz
Okrężnica - F 176 Hz
Pęcherz żółciowy - E 164.3 Hz
Trzustka - C# 117.3 Hz
Żołądek – A 110 Hz
Mózg - Eb 315.8 Hz
Komórki tłuszczowe - C# 295.8 Hz
Mięśnie - E 324 Hz
Kości - Ab 418.3 Hz
Każdy kamerton dostosowany został do jednego z najważniejszych narządów i tkanek ciała człowieka. Podczas odnajdywania
dokładnych czasów odbicia fali, dr Barbara Hero – amerykański matematyk, artysta, muzyk „przepuściła” fale dźwiękowe przez zdrowy
organ i obliczyła te częstotliwości dokonując pomiaru podczas przebiegu każdej fali dźwiękowej. Jej rewelacyjne odkrycie uznane
zostało na świecie, a wyrównanie poziomu energii (wibracji) za pomocą właściwej częstotliwości w danym narządzie przynosi
nieskończenie dobre wyniki u stosujących tego typu terapię. Podane częstotliwości stosowane są dowolnie od 1 do 15 minut,
prowadzone kilka centymetrów nad całym ciałem, w zależności od potrzeb do 3 razy dziennie. Wyjątkiem są osoby ze zmianami
nowotworowymi, wówczas działając jednym kamertonem nie wolno przekraczać 1 minuty . W tym zestawie można dowolnie dobierać
kamertony interesujących nas narządów.

• Komórki tłuszczowe - 295.8 Hz i Mięśnie - 324 Hz (550 zł/$160)
Zestaw odchudzający i przeciw cellulitis, na problemy z tzw. „pomarańczową skórką” i nadmiar komórek tłuszczowych z
powodu otyłości, ale polecany także w przypadkach anoreksji i bulimii. Działanie kamertonów bowiem odbywa się
zawsze na zasadzie dostrajania do właściwych częstotliwości balansu w organizmie. Zatem u chcących schudnąć
powodują osłabienie łaknienia i wzmożoną przemianę materii, u chcących przytyć - wzmocnienie apetytu.

•Jod 424 Hz i Tarczyca (Nadnercza) 492,8 hz (550 zł/$160)– zestaw dla chorób tarczycy, dostrajający ten
narząd do stanu zdrowia przy jednoczesnej regulacji poziomu jodu w organizmie

• Kamertony anielskie:
1.Kamerton 4225 Hz (Anioł I) 2. Kamerton 4160 Hz (Anioł II) 3. Kamerton 4096 Hz - stroik
medyczny (Anioł III) (500 zł/$145)

To trzy kamertony o wysokich częstotliwościach, dzięki którym natychmiast przechodzimy w stan uspokojenia i wyciszenia umysłu.
Czujemy się jak otuleni „dotykiem anioła”. Jest to wspaniałe doznanie, bliskie stanu błogości i pozazmysłowego kontaktu z istotami
pozaziemskimi. Sprzyjają porozumiewaniu się ze światem duchowym, aniołami, przewodnikami duchowymi i Bogiem. Kamertonami
anielskimi przywołujemy do siebie Boga, gdyż ich dźwięk wydaje się być niezwykle subtelny, nadający się do modlitwy. Przy
odpowiednim wyciszeniu często pojawiają się odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące poznania Prawdy, przyszłości, pojawiają się
wizje, jasnowidzenie i prorocze sny. Kamertony te ułatwiają rozwój duchowy i energią wibracji aniołów pomagają w podejmowaniu
trudnych decyzji życiowych, przepełniają pomieszczenia pozytywną energią, oczyszczając je. Polecane do szkół jako doskonała pomoc w
wyciszaniu niesfornych uczniów, przed lub w czasie lekcji, gdyż powodują zastygnięcie, znieruchomienie, spokój wewnętrzny i niechęć
do „szaleństw” czy agresji. Używane dowolnie, jeden, dwa razem lub trzy jednocześnie.

• Kamerton OM136,1 Hz (450 zł/$133)
Zadaniem tego kamertonu jest przede wszystkim relaks. Wprowadza w stan bliski medytacji i głębokiego odpoczynku w zaledwie parę
minut. Dostraja ciało fizyczne do pierwotnej wibracji mantry OM i prawie natychmiast przynosi
stan zrównoważenia energetycznego całego organizmu. Wycisza umysł i uzdrawia poprzez
przeprogramowanie go na pozytywne myślenie, co służy przejściu na wyższy poziom
świadomości. Kiedy umieszczony zostaje na punkcie żebra, kręgu piersiowym, mostku lub kości
krzyżowej, pomaga zjednoczyć ciało i umysł. Pomaga wejść w głęboki stan medytacji, kontakt z
Bogiem pogrążając się w modlitwie, czy przy praktyce jogi, dzięki czemu dokonują się wymarzone
stany komfortu i błogości, osiągalne w szybki sposób. Następuje harmonia wszechogarniająca
ciało-umysł-duszę. Przynosi pozytywne efekty w pracy z osobami nadpobudliwymi, chorymi psychicznie, dziećmi autystycznymi, przy
zaburzeniach koncentracji, braku skupienia, w trudności uczenia się, w depresji, stanach stresowych, lękach, uzależnieniach, itp. z
powodu silnego działania na psychikę, umysł.

• Kamertony Biopierwiastków - minerałów (1570 zł/$460)
Komplet 13 kamertonów nastrojonych do częstotliwości minerałów. Zostały one wynalezione i zbadane przez dr Barbarę Hero w
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Są to harmoniczne, czyli alikwoty dźwięków właściwych biopierwiastków niezbędne do życia człowieka. Stosowanie tych fal powoduje uzupełnienie
wibracji danego minerału, a tym samym wyrównanie ubytków w organizmie danego
pierwiastka (o ile produkcja minerałów w organizmie była zaburzona lub też organizm ich nie
przyswajał). Kamertony te służą też jako profilaktyka stosowana przy niedoborach minerałów w
organizmie. Także, jeżeli cierpimy na przesyt danym pierwiastkiem, kamerton wyreguluje jego
poziom. Minerały podane w częstotliwościach stosowane są dowolnie od 1 do 15 minut
prowadzone kilka centymetrów nad całym ciałem w zależności od potrzeb do 3 razy dziennie z
wyjątkiem osób ze zmianami nowotworowymi, wówczas tylko przez 1minutę.
1.Selen - C# 272 Hz, 2. Molibden - F 336 Hz, 3. Potas - D# 304 Hz, 4. Wapń - E 320 Hz , 5.Chrom - G 384 Hz, 6. Mangan - G# 400 Hz, 7.
Żelazo - Ab 416 Hz, 8. Jod - Ab 424 Hz, 9. Miedź - Bb 464 Hz, 10. Fosfor i Cynk - B 480 Hz, 11.Sód - F# 352 Hz, 12.Siarka - C 256 Hz,
13.Magnez - F 341 Hz

• Biorezonans 2x 256 Hz - stroiki/kamertony medyczne (1130 zł/$335)
Biorezonans służy przy wszelakich chorobach psychicznych, depresjach, uzależnieniach,
stanach apatii, u osób upośledzonych umysłowo, dzieci autystycznych, ogólnie tam gdzie
występują zaburzenia psychiczne. Także w pracy z częstotliwościami organów wewnętrznych,
gdyż przebywanie w rezonansie dwukrotnie wzmacnia siłę dźwięku. Zestaw ten zawiera dwa
kamertony o częstotliwości 256 Hz, z których jeden posiada możliwość dostrajania się do
innych częstotliwości. Różnica dźwięków stworzona przez biorezonans jest używana do
wyrównywania fal mózgowych, prowadząc od stanu Beta poprzez Alfa i Theta do Delta.
Wówczas służy programowaniu umysłu na pozytywne myślenie, formom pracy z hipnozą i
uzależnieniami, sprzyja głębokiej medytacji, oświeceniu we śnie (prorocze sny), jasnowidzeniu, wyższemu stanowi świadomości,
rozwiązywaniu problemów, twórczym myślom, tworzeniu nowej rzeczywistości, pomaga przy długim skupieniu myśli.
BETA-świadomość, 5 zmysłów, aktywność, myślenie i działanie, przeżywanie emocji: empatia, złość, lęk, gniew, strach, zdziwienie, itp.
(12-14 Hz, czasem nawet do 30 Hz)
ALFA-półsen, odpoczynek, spokój, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentracja, lepsze przyswajanie, pamięć, percepcja
pozazmysłowa (9-11 Hz)
THETA- głęboki relaks, medytacja, kontrola bólu, dostęp do pamięci mózgu i 2 półkul (5-8 Hz)
DELTA-nieświadomość, głęboki sen. Reguluje poziom hormonu kory nadnerczy, melatoniny, DHEA, wykazuje działanie p/stresowe i
p/starzeniu (1-4 Hz)

• Kamertony Planetarne (1500 zł/$440)
Planetarne kamertony to potężne narzędzie dla terapeutów wibracjami, albo kogoś, kto chce
użyć dźwięku do zharmonizowania i wzmocnienia własnej energii. Kamertony te zostały
dostrojone do oktaw interwałowych powstałych na wskutek czasu ruchu planet w stosunku
do obrotu Słońca. Zestaw zawiera 11 kamertonów, precyzyjnie dobranych do dźwięków
Słońca, Księżyca, Ziemi, Marsa, Wenus, Jupitera, Neptuna, Merkurego, Saturna, Uranu, i
Plutona. Dokładne tony zostały odkryte (obliczone) przez Hansa Cousto, szwajcarskiego
matematyka. Kamertony te są zsynchronizowane z Kosmosem i astrologią, włączając: Słońce
(transcendencja), Księżyc (seksualna energia), Ziemia (odpoczynek i rozmyślania), Mars
(twórczość, siła wola, męska), Wenus (miłość, harmonia, kobieca), Jupiter (sztuka i tworzenie),
Neptun (sny i intuicja), Merkury (głos, komunikacja), Saturn (świadomość, koncentracja),
Uran (otwartość i spontaniczność), Pluton (zjednoczenie i interpersonalna integracja).
1. Słońce 126.22 Hz, dźwięk C, planeta-władca znaku Lwa, 2. Merkury 141.27 Hz, dźwięk D, planeta-władca znaku Bliźniąt i Panny
3. Wenus 221.23 Hz, dźwięk A, planeta-władca znaków Wagi i Byka, 4. Ziemia 194.18 Hz, dźwięk G, planeta-władca znaku Panny i Byka
5. Księżyc 210.42 Hz, dźwięk G#, planeta-władca znaku Raka , 6. Mars 144.72 Hz, dźwięk D, planeta-władca znaku Barana
7. Jupiter (Jowisz) 183.58 Hz, dźwięk F#, planeta-władca znaku Strzelca, 8. Saturn 147.85 Hz, dźwięk D, planeta-władca znaku
Koziorożca, 9. Uran 207.36 Hz, dźwięk G#, planeta-władca znaku Wodnika, 10. Neptun 211.44 Hz, dźwięk G#, planeta-władca znaku
Ryb, 11. Pluton 140.25 Hz, dźwięk C#, planeta-władca znaku Skorpiona

• Kamerton DNA 528Hz (350 zł/$105) W inżynierii genetycznej, do naprawy uszkodzonych „kodów życia”
ulokowanych w komórkach ludzkiego ciała, stosuje się odkrytą już częstotliwość DNA 528Hz. Częstotliwość ta współbrzmi z
rdzeniem kręgowym, dokonując w ramach dostrajania się do zdrowej częstotliwości DNA, stosownych zmian w strukturach
komórek. Częstotliwość ta odmładza, zatrzymuje procesy starzenia, otwiera na prawdziwą miłość jednostki, a nawet potrafi
pomóc w przypadku chorób genetycznych.

• 4 Nukleotydy DNA (700 zł/$205)
Adenina (Adenine) 545.6 Hz
Guanina (Guanine) 550 Hz
Cytozyna (Cytocine) 537.8 Hz
Tymina (Thymine) 543.4 Hz
Kwas dezoksyrybonukleinowy (kod genetyczny DNA), zawiera cukier D-dezoksyrybozę, a jako zasady azotowe - Adeninę, Guaninę,
Cytozynę, Tyminę. DNA stanowi o rozwoju i funkcjonowaniu wszystkich żyjących organizmów, a 4 nukleotydy A,G,C,T aktywują skład
chemiczny organizmu tworząc esencję życia. Stosujemy je m.in. razem z DNA 528 Hz w chorobach genetycznych, niedorozwojach,
porażeniach, autyzmie, zespole Downa, obrzękach, kuracji odmładzającej, itp.

• Kamertony Zestaw mineralny - Złoto, Srebro, Platyna, Krzem (820 zł/$240)
1. Złoto 316 Hz - podnosi witalność, wzmacnia pracę mózgu
i zdrowy sen, wykazuje działanie p/rakowe i odmładzające
2. Platyna 312 Hz - zwalcza bakterie, grzyby, wirusy
3. Srebro 376 Hz - naturalny antybiotyk, wykazuje działanie
antyseptyczne i przeciwzapalne
4. Krzem 448 Hz - formuje kolagen w kościach, wzmacnia
chrząstkę i tkankę łączną
• Solfeggio zestaw (1520 zł/$450)
1.
174 Hz – uwalnianie od fizycznego i emocjonalnego bólu (Karmy)
2.
285 Hz – uzdrawianie ran fizycznych, emocjonalnych (Karmy)
3. UT – 396 Hz – uwalnianie od poczucia winy i strachu (1 i 2 czakra)
4. RE – 417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany (3 czakra)
5. MI – 528 Hz – transformacja i cuda, otwarcie serca (naprawa DNA) - 4 czakra
6. FA – 639 Hz – połączenie, relacje międzyludzkie - 5 czakra
7. SOL – 741 Hz – budzenie intuicji - 6 czakra
8. LA – 852 Hz – powrót na ścieżkę duchową - 7 czakra
9.
963 Hz – światło i duchowe połączenie, stan balansu/perfekcji, jesteśmy jednością, OM
10.
1122Hz - frekwencja Mistrzowska, ALL in ONE, wszystko w jednym
• Dowolny kamerton pojedynczy pochodzący z zestawów (250-300 zł/$75-85)

Adres, informacja i przyjmowanie zamówień: e-mail: info@akademiadzwieku.com , info@tuneheal.com
Akademia Dźwięku, tel. +48 501 599 768 lub +48 513 327 133;

