Holistisch gezond
leven met Healy

Een draagbaar medisch apparaat voor

Gezondheid · Welzijn · Balans
!!!"#$%$&$'$"()

Welkom in de Healy World!
Wie vindt het niet geweldig om zich gezond
en goed te voelen! Per slot van rekening is een
gezond lichaam en een gezonde geest waarschijnlijk het belangrijkst voor geluk en levenskwaliteit!
Maar gezondheid mag je niet als vanzelfsprekend beschouwen, en bovendien betekent
gezondheid voor iedereen iets anders: ben je
op zoek naar alternatieve manieren om pijntjes
of ongemak te verbeteren? Of wil je de balans
tussen je lichaam, geest en ziel herstellen? Meer
vreugde en vitaliteit ervaren en je gevoel van
welzijn te verbeteren?
We hebben Healy gecreëerd om je te helpen
bij het bereiken van deze doelen. Healy met de
TimeWaver-technologie is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn,
fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de
ondersteunende behandeling van psychische
aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen, dat op het
lichaam kan worden gedragen. Het apparaat
is bedoeld voor het stimuleren van bepaalde
gedeelten in je lichaam met behulp van individueel bepaalde frequenties.
Vrijwaring: Healy is een medisch product
voor de behandeling van chronische pijn,
fibromyalgie, skeletpijn en migraine en
voor de ondersteunende behandeling van
psychische aandoeningen zoals depressie,
angst en daarmee verbonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de
Healy worden niet erkend door de reguliere
geneeskunde omdat de werking hiervan niet
wetenschappelijk is aangetoond.

Dit kleine maar extreem veelzijdige apparaat
biedt frequentieprogramma's voor alle belangrijke levensgebieden: het bevordert vitaliteit,
welzijn en balans! Healy biedt toepassingen die
je helpen om in vorm te blijven en om pijn te
verzachten. Het apparaat kan je ondersteunen
in stresssituaties gedurende de dag, helpen om
gemakkelijker te herstellen en ervoor zorgen dat
je 's nacht beter slaapt.
Healy kan je helpen bij het verhogen van je vitaliteit, kan je stroming van levensenergie verbeteren en kan je energiereserves activeren.
De toepassingen van de Healy werken in het
bio-energetische veld van je lichaam en zijn
gebaseerd op vele jaren ervaring van Nuno
Nina en van ons netwerk van therapeuten.
Op de volgende pagina's hebben we de
belangrijkste onderwerpen verzameld die je
wellicht over Healy wilt weten. We willen je
graag persoonlijk meer uitleg geven. Natuurlijk
is het heel nuttig als je de Healy zelf uitprobeert!
We wensen je veel plezier bij het lezen en veel
gezondheid, en we hopen dat je spoedig lid
wordt van de snel groeiende gemeenschap van
Healy-gebruikers!

De ontwikkeling van Healy
Healy is een hoogwaardig medisch technologieproduct, dat volledig in Duitsland werd ontwikkeld. Het apparaat is bedacht en ontworpen
in samenwerking met artsen en therapeuten,
gebaseerd op hun praktijk en ervaring.
Een ervaren team van ontwikkelaars en ingenieurs, die voor de werkzaamheden aan de
professionele TimeWaver-systemen al uitgebreide ervaring hadden opgedaan, stonden
voor de uitdagende taak om deze complexe
technologie onder te brengen in een compacte
en gebruiksvriendelijke vorm.

Het resultaat van al dit werk is de Healy - klein,
goedkoop en zeer gebruiksvriendelijk!

De ontwikkeling van Healy, het testen en het
voorbereidende werk voor de goedkeuring als
medisch apparaat nam aanzienlijk meer geld,
tijd en hulpbronnen in beslag dan bij alle voorgaande TimeWaver-apparaten.

Je kunt dit compacte en lichte apparaat via
een clip op je kleding bevestigen. Healy wordt
bestuurd via een smartphone-app die je kunt
downloaden. De communicatie met de Healy
vindt plaats via een Bluetooth-verbinding.

Dit is Healy

Twee buitengewone mensen. 
Twee buitengewone visies.
De leidende figuren achter de creatie van 
Healy zijn Marcus Schmieke en Nuno Nina.

Marcus Schmieke

Marcus Schmieke, geboren in 1966, is de
uitvinder en ontwikkelaar van Healy en de
TimeWaver-producten.
Al vele jaren dacht Marcus erover na hoe
iedereen zou kunnen profiteren van de
mogelijkheden van de TimeWaver-technologie op een compacte en eenvoudige
manier. Wat hij in gedachten had, was een
apparaat dat iedereen elke dag zou kunnen
gebruiken, iets dat compact, eenvoudig en
praktisch is.

Nuno Nina

Nuno is een Portugese therapeut die zeven
privéklinieken leidt. Hij is een specialist voor
integratieve geneeskunde en celbiologie.
Dankzij zijn ervaringen met duizenden patiënten kon hij de theorieën en resultaten van zijn
onderzoek in de vorm van een verzameling
van 144.000 zogenaamde “Gold Frequencies“
bij het project inbrengen.
Toen hij jaren geleden voor de eerste keer in
contact kwam met
TimeWaver-technologie, stelde hij
onmiddellijk voor om deze technologie te
combineren met de mogelijkheden van frequentietherapie om iets te creëren dat groter
is dan de som van de delen.

Gezonde cellen en gezonde lichamen
De cel is het kleinste component in je lichaam.
Een lichaam bestaat uit organen, de organen
bestaan uit cellen. Een ieder van ons bezit
ongeveer 70 biljoen cellen, dat is 70 miljoen
miljoen! Elke cel heeft, net zoals het complete
menselijk lichaam, een eigen metabolisme:
water, voedingsstoffen en zuurstof moeten naar
binnen worden getransporteerd, de metabolismeproducten moeten naar buiten worden
getransporteerd. Bij cellen wordt dit transport
verzorgd door openingen in hun celwand, de
zogenaamde celmembranen.
Deze 'kleppen' in het celmembraan openen en
sluiten naar behoefte. Dit mechanisme wordt

bestuurd door een spanningspotentiaal, dat wil
zeggen het spanningsverschil tussen de celbinnenzijde en de celtussenruimte. De juiste of
onjuiste potentiaalhoeveelheid is vervolgens
verantwoordelijk voor een gezond of een ongezond celmetabolisme.
Van de frequentietherapie wordt aangenomen
dat deze het spanningspotentiaal regelt. Dit
is een onderliggende theorie om te verklaren
waarom frequentietherapie een procedure is,
die kan worden gebruikt om de energetische
balans op verschillende manieren te ondersteunen.

Spanningsmodel celmembranen
door Robert O. Becker en Bjorn Nordenstrom
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Dit dieronderzoek verwijst naar het effect van
microstromen en heeft geen betrekking op
Healy zelf, maar op de fundamentele mechanismen waarop deze is gebaseerd. Deze resultaten
zijn tot dusver niet door andere onderzoeken
bevestigd en het vertalen van deze resultaten
naar Healy zou speculatief zijn.

Vrijwaring: Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van Healy, alsmede het
spanningsmodel voor celmembranen volgens Nordenstrom, worden niet erkend door de reguliere
geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.

Snel en gemakkelijk aan de
slag gaan

Healy is niet alleen zeer praktisch en veelzijdig: het gebruik
van de Healy is ook heel gemakkelijk en plezierig. Binnen
enkele minuten nadat jij je Healy hebt ontvangen, kun je al
beginnen en je algemene gezondheid en welzijn verbeteren!

Kleef-elektroden

Pols-
elektroden

Oorelektroden

Kinderlijk eenvoudig

De app downloaden
Voor een eenvoudige en gemakkelijke bediening van
Healy bieden we een gratis app aan. Je hoeft de app

Frequentie
toepassing

alleen maar te downloaden uit de Google Play Store of de
Apple App Store. Installeer de Healy-app op je smartphone en volg de instructies om de Healy in te stellen.

Healy met je smartphone synchroniseren
Schakel je Healy in en activeer de Bluetooth-verbinding
van je smartphone. Volg de instructies in de Healy-app

om je telefoon met de Healy te verbinden. Hierna heb je
toegang tot alle functies van je Healy.

Een frequentieprogramma starten
Al je programma's worden duidelijk in de Healy-app

Resonance
analyse

weergegeven. Selecteer het programma dat je wil

gebruiken. De Healy-app geeft ook aan hoe lang het

frequentieprogramma gaat duren. Start het programma
en stel de gewenste intensiteit in, waarna jouw Healy je
voorziet van de juiste frequenties.

Healy Edities
Om je op weg te helpen om de juiste combinatie te
maken tussen een Healy en zijn programmagroepen
(dat wil zeggen programmapakketten), hebben we
verschillende Healy Edities samengesteld. Elke Healy
Editie bestaat uit een Healy-apparaat en een aantal
programma's, bedoeld voor een specifiek toepassingsgebied.
Natuurlijk kun je op elk moment andere programmagroepen aan je Healy toevoegen als je andere
toepassingen nodig hebt.

Healy Gold Editie
Healy Gold wordt geleverd met Healy-hardware, het Nuno Nina Goudcyclus
en een programmagroep naar keuze.

Healy Holistic
Health Editie

Healy Holistic
Health Plus Editie

Healy Holistic Health bestaat uit een
Healy, de Nuno Nina Goudcyclus en 8
andere programmagroepen.

Deze uitvoering heeft alles: de Healy Holistic
Health Editie en nog 6 andere programmagroepen, zodat je meer dan 120 van de actueel
beschikbare Healy-programma's tot je beschikking hebt.

Pijn/psyche
Bio-energetische balans 1
Bio-energetische balans 2
Mentale balans
Meridianen 1
Meridianen 2
Slaap
Huid

Beschermingsprogramma’s
Leren
Fitness
Beroep
Beauty
Chakra's

Healy ResonanceEditie
De Healy Resonance Editie bevat Healy Holistic Health
Plus, dat wil zeggen meer dan 120 Healy-frequentieprogramma's, plus de Healy Analysis-app met de modulen
Resonance en Aura.
Met de analysefunctie van de Healy Resonance-module
worden artsen, therapeuten en andere gezondheidsprofessionals ondersteund bij het maken van passende
voorstellen voor dieetsupplementen, voeding, enz. voor
hun patiënten of cliënten.
Niet alleen professionals, maar ook individuele gebruikers kunnen deze functie gebruiken om analyses voor
zichzelf of voor familie en vrienden te maken. De analysen moeten echter wel door een arts worden gecontroleerd op eventuele aanwijzingen voor aanwezige aandoeningen.
Een andere nuttige functie in deze editie is de Healy-module Aura. Hiermee kan je de huidige energetische
toestand in het energieveld van een persoon analyseren.
Na een analyse van de emotionele achtergrond kan je
geschikte manieren voor optimalisatie met de Aura-module aanwijzen.
De resulterende optimalisatiepatronen kunnen worden
overgebracht naar verschillende Healy-producten, waarmee energetische blokkades vervolgens kunnen worden
gebalanceerd. Vele patiënten en therapeuten hebben
aangegeven dat deze functie zeer nuttig is.

Programmagroepen en programma's
We hebben de functionele groepen van Healy in verschillende programmagroepen verdeeld voor
verschillende aspecten voor jouw gezondheid en welzijn, zodat je een beter overzicht hebt over wat
Healy voor jou kan doen. Elke programmagroep bevat een lijst met programma's voor een specifiek
toepassingsgebied.

Programma

Nuno Nina Goudcyclus
De programma's binnen Nuno Nina's Goudcyclus zijn waardevolle
allrounders, die ondersteuning en preventie, herstel van negatieve invloeden, een optimale energiebalans, emotionele balans,
welzijn en ontspanning bieden.
1.
2.
3.
4.

Puur
Zorg
Balans
Zijn

5. Energie
6. Ontspannen
7. Loslaten

Programmagroepen en programma's
Programmagroep

Programmagroep

Programmagroep

Programmagroep

Zelfs de minste pijn kan, als je
deze maar lang genoeg moet
ondergaan, je leven ondraaglijk
maken. Healy kan je helpen om
door te gaan met zo min mogelijk
medicatie.

Of je nu op school of online
leert: Hiermee kun je kennis
sneller en gemakkelijker
opnemen.

Haal alles uit jezelf, of blijf
eenvoudigweg gezond en fit.
Hier zijn de programma's die je
ondersteunen.

Alleen degenen die goed
en gezond slapen, zijn uitgerust, actief en kunnen de
hele dag presteren. Werken
is leuk!

Pijn/psyche

Leren

Fitness

Beroep/Slaap

Beauty/Huid

Mentale balans

Programmagroep

Programmagroep

Programmagroep

De huid biedt bescherming
tegen de buitenwereld en is je
grootste orgaan. Schoonheid
komt van binnen! De Healy
Beauty-programma's zijn ontworpen om deze schoonheid
naar buiten te brengen.

Ga evenwichtig en vol vertrouwen door het leven. Deze
programma's zijn ontworpen
om je daarbij te helpen.

Stimuleer de levensstroom die
alles met elkaar verbindt.

Stimuleer de levensstroom die
alles met elkaar verbindt.

Programmagroep

Meridianen 1

Meridianen 2

Programmagroep

Programmagroep

Bio-energetische
balans 1

Bio-energetische
balans 2

Allround gezond met
Bio-energetische balans 1
– de "digitale EHBO-set".

Het tweede gedeelte van de
"digitale EHBO-set".

Programmagroep

Beschermingsprogramma's
Deze bieden bescherming
tegen schadelijk omgevingsinvloeden, ongeacht uit welke
hoek deze komen.

Programmagroep

Chakra's

Versterk je zeven etherische
energiecentra.

Programmagroep

Diepe cyclus

De programma's zijn ontwikkeld in
de Uno Vita Clinic voor holistische
geneeskunde in Oslo. Deze zijn een
variant van de Nuno Nina Goudcyclus en worden vaak in combinatie
hiermee gebruikt.

Vrijwaring: Healy is een medisch product
voor de behandeling van chronische pijn,
fibromyalgie, skeletpijn en migraine en
voor de ondersteunende behandeling van
psychische aandoeningen zoals depressie,
angst en daarmee verbonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de
Healy worden niet erkend door de reguliere
geneeskunde omdat de werking hiervan
niet wetenschappelijk is aangetoond.

Vergelijking
HEALY
GOLD *

Vele accessoires
Holistic Health Cloud-technologie
Systemische programma's
Klinische programma's
Programmagroep Goudcyclus

(Puur, Zorg, Energie, Zijn, Balans, Ontspannen,
Loslaten)

Programmagroepen Healy Holistic Health

(Programmagroep Goudcyclus en Pijn/Psyche,
Bio-energetische balans 1 + 2, Mentale balans,
Meridianen 1 + 2, Slaap, Huid)

Beschermingsprogramma's Healy Holistic
Health Plus
(Programmagroep Goudcyclus +
programmagroepen Healy Holistic Health
+ Leren, Fitness, Beroep, Beauty, Chakra's,
Beschermingsprogramma's)

Healy Resonance

(Programmagroepen Healy Holistic Health Plus +
Healy Resonance-module + Healy Aura-module)
* Eén

programmagroep naar keuze

  

HEALY
HOLISTIC
HEALTH

HEALY
HOLISTIC
HEALTH
PLUS

HEALY
RESONANCE

De Healy Holistic Health Cloud
Jouw 'virtuele consult'
Als je Healy gebruikt, ben je nooit alleen: Healy
“praat” niet alleen met je smartphone over een
korte afstand. Via Healy kun je ook verbinding
maken met onze ongeveer 1.500 TimeWaver-therapeuten en hen aangepaste programma's laten
maken toegesneden op jouw individuele behoeften. Deze kunnen rechtstreeks naar je Healy-app
worden overgedragen via de Holistic Health Cloud.
Natuurlijk wordt je alleen met een Holistic Health
Cloud-therapeut verbonden als je dit uitdrukkelijk
hebt verzocht en als je het professionele systeem
van de therapeut in je Healy-app hebt vrijgegeven
voor overdracht van het programma; tevens heb je
de optie om jouw persoonlijke programma's al dan
niet in je Healy te downloaden.

Holistic Health Cloud

Healy – jouw kans!
Healy is niet alleen je metgezel onderweg naar meer welzijn, maar kan ook je leven
veranderen uit professioneel oogpunt.
Als een Healy World Member kun je een aantrekkelijk extra inkomen opbouwen, evenals
een langdurig passief inkomen.
Sluit je bij ons aan en profiteer van je positieve aanbevelingen!
Er bestaan ook aantrekkelijke klantaanbevelingsprogramma's voor Healy-klanten om
meer voordelen te ontvangen.

Meer info of afspraak:
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