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Vývojové středisko na  
zámku Kränzlin Kancelář v Berlíně

• Hlavní kanceláře v Berlíně a Wiesbadenu, centrum výzkumu a vývoje v Kränzlinu (nedaleko Berlína) a aktivita  ve více 
než 45 zemích

• Více než 13 let zkušeností s frekvenční terapií ve skupině společností Healy a TimeWaver

• Technologie postavená na základě odborných znalostí lékařů, vědců a techniků

Kancelář ve Wiesbadenu

Healy World



Marcus Schmieke

• Zakladatel společnosti TimeWaver a vynálezce zařízení Healy

• Studoval fyziku a filosofii

• Autor 25 knih přeložených do 10 jazyků

• Zakladatel institutů IACR a ECR pro výzkum vědomí

• Lektor na mezinárodních kongresech o integrační vědě a medicíně

• Chce, aby byla jeho technologie dostupná pro celé lidstvo

• Spolupracuje s mezinárodním týmem vědců, lékařů, terapeutů a
techniků

• Vlastník skupin TimeWaver a Healy

Vědec a vizionář



Všechno je frekvencí.

Inspirace

„Pokud chcete odhalit tajemství vesmíru,
musíte přemýšlet v intencích 
energie, frekvence a vibrace“

Nikola Tesla



Všechno je frekvencí.

Technologie - frekvence



Stolní frekvenční přístroje.

Technologie - frekvence



Stolní frekvenční přístroje.

Technologie - frekvence
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Technologie - frekvence



Technologie - mikroproud

Podle Roberta O. Beckera
a Bjorna Nordenstroma

Prof. Björn Nordenstrom
Emeritní profesor radiologie na
institutu Karolinska Institute ve
Švédsku, bývalý předseda
komise pro udělování Nobelovy
ceny za lékařství.

Prof. Robert O. Becker
Ortopedický chirurg a odborník  v 
oblasti elektroterapie, autor
,bible‘ moderního
elektrolékařství s názvem
,The Body Electric‘ (1985).

Buňka

Potenciál buněčné
membrány -90 mV

Mitochondrie

Iontový kanál

Potenciál membrány
-150 mV

Bylo zjištěno, že  dodávka mikroproudu  s určitými
frekvencemi zvyšuje potenciál membrány  a produkci ATP.
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Poznámka: Healy je lékařské  

zařízení pro léčbu bolesti při  

chronických bolestech,  

fibromyalgii, bolesti kostí a  

migréně. Zároveň funguje

jako podpůrná léčba

duševních onemocnění, jako  

jsou deprese, úzkost a

související poruchy spánku.  

Žádná jiná použití zařízení  

Healy ani model napětí

buněčné membrány podle  

Nordstroma nejsou

uznávána tradičním

lékařstvím kvůli nedostatku  

důkazů ve smyslu konvenční  

medicíny.
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Technologie - mikroproud



Pozitivní účinky mikroproudu
podle studie Ngoka Chenga a kol. na zvířatech*

Zvýšená produkce ATP

až o 500 %
ATP (adenosin trifosfát) ukládá
energii v buňkách, podobně jako se  
ukládá benzín v nádrži automobilu.  
ATP se v buňkách produkuje v  
mitochondriích. Mitochondrie jsou
„elektrárny“ produkující ATP v každé
buňce v těle.

* Clinical Orthopaedics and Related Research Nr. 171, listopad–prosinec 1982. Tato studie na zvířatech odkazuje na účinky
mikroproudu a základní mechanismy, na nichž jsou založeny frekvenční programy Healy. Nezahrnovala žádná zařízení Healy.

Vyšší syntéza proteinů

až o 70 %
Syntéza proteinů je proces, kdy se  
proteiny formují za účelem stavby  
buněk. To představuje vytváření  
fyzického života podle centrálního  
schématu, které je uloženo jako  DNA 
ve všech našich buňkách.

Vyšší transport aminokyselin

až o 40 %
Aminokyseliny jsou stavební kameny  
proteinové syntézy.

Technologie - mikroproud



Technologie

*BEP

Bioenergetické pole:
- tok životní energie  propojující tělo, 
mysl a  duši, tradičně známé  jako Chi 
(nebo Qi) a  Prana.

Vědecky řečeno: Tok informací
na kvantové úrovni.

Mikroproud
s frekvencemi
na buněčné úrovni

BEP

Buňka

Frekvence
pro  

bioenergetické pole



Technologie - EMP

EMP
Elektromagnetické pole 

nulového bodu
Healy Frekvence  bez drátků!

Nikola Tesla vynálezce 
a fyzik

David Bohm, kvantový 
fyzik a filozof

Magneticé pole   Vektorový potenciál



Technologie komplet



● Frekvenční analýza v
reálném čase

● Kvantový senzor* pro
analýzu frekvencí

v informačním poli

● Výběr ze statisiců

frekvencí řízený  

informačním polem

Technologie TimeWaver

Časem prověřené know-how

*Kvantový senzor:

Založen na generátoru fyzického ruchu,

využívá speciální algoritmy k filtrování  

vzorců informací ze signálů ruchů.



Digitální Nutriční 
Aplikace (DNA)

Healy Healy Watch

Výživa pro život Frekvence pro život Pohyb pro život

HealAdvisor

HealAdvisor – tři pilíře

Výživa – Frekvence – Cvičení



Healy Watch

Frekvence pro život

Pohyb pro život

Healy Watch

Cvičení



Digitální Nutriční Aplikace (DNA)

Výživa pro život Frekvence pro život Pohyb pro život

Healy Nutrition

Výživa



Aplikace do mobilu nebo tabletu 

Analyse app
Advisor app

Nutrition
Search

Healy app Watch app



Kontaktní použití

Použití

1. výběr databáze 2. výběr programu 3. informace 4.  kopírování programu přes 
bluetooth do Healy přístroje

Po nahrání programu můžete mobil plně využívat nebo vypnout.  Dokud bliká zelená dioda program pracuje.

5 kroků ke startu



Kontaktní použití - informace na obrazovce

Použití

menu a výběr databáze

vypnutí bluetooth

kvalita bluetooth

nabití baterie Healy

probíhající frekvence
doba do ukončení programu

bílá kružnice - dobrý kontakt

černá - slabý kontakt s kůží

3 fáze průběhu :
1. příprava a skenování   10 – 20 min
2. hlavní část terapie přibližně 30 min
3. posledních 10 minut uklidňování 

procesů 

Celostní působení – skoro v každém 
programu je několik stovek frekvencí.

ubírání síly mikroproudu přidávání síly mikroproudu

5. start procesu harmonizace



Náramkové  elektrody

TechnologiePoužití

Režimy kontaktního použití

Elektrody na ucho

Lepicí  elektrody



Bezkontaktní použití - přenos přes kvantové pole

Použití

1. zadání dotyčného 2. výběr režimu aura 
nebo rezonance

3. výběr databáze pro 
rezonanční analýzu 4.  sken en. pole dotyčného

Nejedná se o sken otisku prstu!

7 kroků ke startu
Toto použití je bez kontaktního napojení drátky



Bezkontaktní použití - přenos přes kvantové pole

Použití

5. výsledky celkové analýzy 6. volba délky terapie 7. start harmonizace

Po spuštění programu nemůžete mobil plně využívat nebo vypnout.  Aplikace se přeruší. Doporučujeme použít tablet.



LÉKAŘSKÉ PROGRAMY HEALY



Rada pro lékařské a wellness poradenství

Nuno Nina Dr. Ludwig Jacob, MD Dr. Folker Meißner, MD Dr. Liana Barnos, MD

Dr. Heinrich Haschka, MD Prof. Dr. Song Tsai, MD Dr. Neeta Shah, MD Ewa Bartusch



Programy ve Zlatém  
cyklu Nuno Nina  jsou 
cennými  pomocníky  
poskytujícími  
bioenergetickou  
podporu a  
harmonizaci.

Nuno Nina

Zlatý cyklus
Healy Gold

• Specialista na holistické zdraví

• Ředitel kliniky a praktický lékař

• Tvůrce 144 000 zlatých frekvencí

• Za více než 17 let léčil tisíce pacientů po  
celém světě

Vynálezce zlatých frekvencí



Fakta a čísla

700.000 OŠETŘENÍ

Více než 700 000 ošetření klientů  a 
pacientů s klíčovými  technologiemi 
a know-how  společnost Healy.

2.500 ODBORNÝCH  
UŽIVATELŮ

Klíčovou technologii Healy využívá
více než 2.500 lékařů,
zdravotnických konzultantů a  
dalších odborníků.

45 ZEMÍ

Technologie informačního pole se  
úspěšně používá ve více než 45  
zemích.

Fakta a čísla



Zařízení Healy je zdravotnický
prostředek třídy IIa

HEALY JE  
ZDRAVOTNICKÝ PRODUKT

OD SPOLEČNOSTI  
HEALY GMBH

Certifikát



* Výsledek vzorku 163 jedinečných účastníků Healy, nejde o vědecky ověřený průzkum

Průzkum týkající se frekvence  
použití*
Jak často používáte zařízení Healy?

Denně80 %

10 %

9 %

1 %

Podle potřeby

Každé 2–3 dny

Každý týden

Zkušenosti zákazníků



1. verze HEALY GOLD

+  jedna libovolná skupina programů



+
2. verze HEALY HOLISTIC HEALTH



+

3. verze HEALY HOLISTIC HEALTH +



+

4. verze HEALY RESONANCE

aplikace  HealAdvisor Analyse s moduly  Resonance a Aura



Healy Holistic Health

Zlatý cyklus Nuno Nina,
Program Chronická bolest
a dalších 8 stránek programů

• Bolest/Psychika
• Bioenergetická rovnováha 1 + 2
• Duševní rovnováha
• Meridiány 1 + 2
• Spánek
• Kůže

Healy Holistic Health Plus

Healy Holistic Health
a dalších 6 stránek programů:

• Učení se
• Fitness
• Zaměstnání
• Krása
• Čakry
• Ochranné programy

(Obsahuje více než 120 Healy
programů )

Healy Resonance

Healy Holistic  
Health Plus
(obsahuje více než  
120 programů
Healy na 16  
stránkách  
programů)

+ aplikace  
HealAdvisor  
Analyse s moduly  
Resonance a Aura

Cena: 1022,05 € * Cena: 1.530,45 € * Cena: 2.547,26 € *

Edice Healy

* Všechny ceny zahrnují 21% DPH plus náklady  na dopravu.

Cena: 513,65 € *

Healy Gold

• Zlatý cyklus Nuno Nina
• Hloubkový cyklus
• Bioenergetický support
• + jedna libovolná skupina 

programů 



Healy Gold



Edice Healy

* Všechny ceny zahrnují 21% DPH plus náklady  na dopravu.

možnost dokoupení produktových řad

možnost dokoupení upgradů verzí



• EU plně spuštěna

• Další trhy, které se budou  
spouštět
Korea, Mexiko a Kanada

Aktivní země
Krátce před zahájením  

budoucího trhu

Healy World Office

Healy ve světě



Kam se obrátit v případě zájmu :

- na člověka který Vám řekl o HEALY
- nebo na healy@relaxialand.com

mailto:healy@relaxialand.com

