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Marcus Schmieke
• Oprichter en bedenker van TimeWaver en Healy

• Heeft natuurkunde en filosofie gestudeerd

• Auteur van 25 boeken, die in 10 talen zijn vertaald

• Oprichter van de IACR en ECR Institutes for Consciousness 
Research

• Lector op internationale conferenties over integratieve wetenschap 
en geneeskunde

• Wil zijn technologie voor iedereen toegankelijk maken

• Werkt samen met een internationaal team van wetenschappers, 
natuurkundigen, therapeuten en technici

• Eigenaar van de TimeWaver- en Healy-groepen

Onderzoeker en Visionair



Christian Halper
• Mede-oprichter van Healy

• Studie elektrotechniek/communicatietechniek

• Ondernemer en oprichter van het hedgefonds 
SUPERFFUND

• Investeerder in duurzame technologieën en 
vegane/vegetarische voedingsconcepten

• Innovatieve gastronomie-ondernemer (VENUSS, 
TIAN, Strandhotel Weissensee, Divya's Kitchen), 
TIAN restaurants onderscheiden met Michelin-
sterren

• Eigenaar van de TimeWaver- en Healy-groepen

Investeerder



Healy World wil dat 
iedereen in staat is om 
een holistisch en 
gezond leven te leiden. 
Hiervoor richten wij 
ons op frequenties, 
oefening en voeding.

Visie en Missieverklaring



Ontwikkelingscentrum 
Kränzlin Castle Kantoor Berlijn

• Hoofdkantoren in Berlijn en Wiesbaden, R&D-centrum in Kränzlin (dichtbij Berlijn) en actief in meer dan 45 landen

• Ruim 13 jaar ervaring op het gebied van frequentietherapie binnen de groep van Healy- en TimeWaver-ondernemingen

• Technologie ontwikkeld op basis van deskundigheid van artsen, wetenschappers en technici.

HEALY WORLD

Kantoor Wiesbaden

Healy World



"Als u de geheimen van het heelal wilt ontdekken, 
moet u denken in termen van energie, frequentie en 
trillingen ... “
Nikola Tesla

Alles is Frequentie. 
Beleef jouw Healy frequenties!

Healy World



Digitale voedings-
toepassing (DNA)

Healy Healy Watch

Voeding voor leven Frequenties voor leven Beweging voor leven

HealAdvisor

HealAdvisor – de drie zuilen

Voeding – Frequenties – Oefening 





Het hoofdcontrolecentrum
Dat de drie zuilen van jouw gezondheid, fitness en vitaliteit coördineert.

HealAdvisor



De Healy is ontworpen voor harmoniseren van je bio-energetische veld en voor het verbeteren van herstel, vitaliteit en welbevinden, en niet voor het 

genezen, behandelen, verzachten, diagnosticeren of voorkomen van aandoeningen. De informatie op deze pagina's is alleen bedoeld voor referentie-

en educatiedoeleinden. Het apparaat mag niet worden beschouwd als een vervanging voor advies, diagnose of behandeling door een medische 

professional. Je moet voor dergelijke adviezen altijd contact opnemen met een gekwalificeerde medische professional.

Healy Watch is bedoeld als ondersteuning voor vitaliteit en welbevinden en is geen vervanging voor medisch advies, dat alleen door medische 

professionals mag worden gegeven. De fysiologische metingen die op de Healy Watch en in de Healy Watch-app worden weergegeven, zijn bedoeld om 

je te helpen bij het ontwikkelen van gezondere gewoonten en bij het bereiken van je fitness- en wellness-doelen, je te begeleiden bij het gebruik van 

beschikbare programma's in jouw Healy en om je te waarschuwen dat je wellicht een afspraak bij een zorgverlener moet maken. Er wordt niet beweerd 

dat met de meetwaarden van de Healy Watch of Healy Watch-app de aan- of afwezigheid van medische aandoeningen wordt gediagnosticeerd.

De door de HealAdvisor-app weergegeven inhoud houdt geen medisch advies in, iets dat uitsluitend door een medische professional kan worden 

gegeven. De Healy-programma's en andere adviezen zijn slechts aanbevelingen, die afhangen van door de gebruiker verstrekte informatie. Als je een

medische aandoening hebt of dit vermoedt, of als je onder behandeling bent van een medische professional, moet je contact opnemen met je 

behandelaar voordat je deze aanbevelingen opvolgt.

De door de Digital Nutrition-app ('DNA') weergegeven inhoud houdt geen medisch advies in, iets dat uitsluitend door een medische professional kan 

worden gegeven. De weergegeven stoffen, voeding en Healy-programma's zijn aanbevelingen die afhankelijk zijn van door de gebruiker verstrekte 

informatie. Als je een voedselintolerantie, allergie, tekort of medische aandoening hebt of hiervan het vermoeden hebt, of als je supplementen moet 

slikken op advies van een behandelaar, moet je contact opnemen met een arts of een andere gezondheidszorgprofessional voordat je deze 

aanbevelingen opvolgt. 

* 'DNA' betekent “Digital Nutrition App“ en mag niet worden verward met genetisch testen, iets dat niet door Healy wordt geboden. 

Aantekeningen



Feiten en cijfers

700.000 TOEPASSINGEN

Meer dan 700.000 keer gebruikt bij 
cliënten met fundamentele 
technologie en knowhow van 
Healy.

2.500 PROFESSIONELE 
GEBRUIKERS

Meer dan 2.500 therapeuten, 
gezondheidsconsulenten en andere 
professionals gebruiken de 
fundamentele Healy-technologie.

45 LANDEN

Informatieveldtechnologie is met succes 
in meer dan 45 landen toegepast.

ENTWICKLUNGFeiten en Cijfers



Spanningsmodel celmembranen

Technologie

Volgens Robert O. Becker 
en Bjorn Nordenstrom
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Prof. Björn Nordenström

Professor Emeritus Radiologie aan 
het Karolinska Instituut in Zweden, 
oud-voorzitter van het 
Nobelprijscomité voor 
Geneeskunde.

Prof. Robert O. Becker

Orthopedisch chirurg en expert in 
elektrotherapie, auteur van de 
moderne elektromedische 'bijbel', 
'The Body Electric' (1985).



De cel

Technologie

Van het toedienen 
van microstroom met 
frequenties is 
aangetoond dat 
daardoor de 
membraanspanning 
en de ATP-productie 
stijgt.

Celmembraanspanning 
-90 mV 

Mitochondriën

Ionenkanaal

Celmembraanspanning 
-150 mV 



Positieve Effecten van Microstroom
volgens een onderzoek bij dieren door Ngok Cheng, e.a.*

Gestegen ATP-productie 

met 500%
ATP (adenosine trifosfaat) slaat energie 
op in de cellen, zoals benzine wordt 
opgeslagen in de tank van een auto. 
ATP wordt in de cel door de 
mitochondriën geproduceerd. 
Mitochondriën zijn de ATP-
producerende "energiecentrales" in 
elke cel van het lichaam.

* Clinical Orthopaedics and Related Research Nr. 171, November-December 1982. Dit dieronderzoek verwijst naar 
de effecten van microstromen en de fundamentele mechanismen waarop Healy-frequentieprogramma's zijn 
gebaseerd. Het onderzoek omvatte geen Healy-apparaten.

Technologie

Gestegen eiwitsynthese 

met 70%
Eiwitsynthese is het proces waarbij 
eiwit wordt gevormd voor de 
celvorming. Dit betekent de schepping 
van fysiek leven volgens de 
belangrijkste blauwdruk, die in de vorm 
van DNA in al onze cellen is 
opgeslagen.

Gestegen transport van aminozuren

met 40%
Aminozuren zijn de bouwstenen voor 
eiwitsynthese.



Healy



Hoe Healy werkt

*BEF

Bio-energetisch veld: 
De stroom van levende 
energie die lichaam, 
geest en ziel verbindt, 
traditioneel bekend als 
Chi (of Qi) en Prana. 

In wetenschappelijke 
termen: 
Een informatiestroom 
op quantumniveau.

Microstroom 
met frequenties 
op het celniveau

BEF

Cel

Frequenties voor 
voor het 

bio-energetische 
veld



Uitvinder van de Gold Frequencies

Nuno Nina

• Specialist voor holistische gezondheid

• Klinisch directeur en behandelaar

• Ontwikkelaar van de 144.000 Gold 
Frequencies

• Behandelde duizenden patiënten 
wereldwijd in meer dan 16 jaar.



● Realtime frequentieanalyse

● Quantumsensor* voor 
analyse van de frequenties 
in het informatieveld

● Informatieveldgestuurde 
selectie uit 144.000 
Gold Frequencies

TimeWaver Technologie

Langdurig geteste kennis 
geïntegreerd

*Quantumsensor:
Deze is gebaseerd op een fysische 
ruisgenerator en maakt gebruik van 
speciale algoritmes om 
informatiepatronen te filteren uit 
ruissignalen. 



Gebruikswijzen

Plak-
elektroden

Oorclip-
elektroden

Armband-
elektroden

Toepassing



Goudcyclus 

De programma's in 
Nino Nina's 
Goudcyclus zijn 
waardevolle all-
round helpers, die 
bio-energetische 
ondersteuning en 
harmonisatie 
bieden. 

Nuno Nina Healy Gold
Alle Healy Editions bevatten de microstroomtoepassing 
Programma I (zie de gebruiksinstructies). Bovendien 
bevat de Healy Gold-editie de Goudcyclus 
frequentieprogramma's voor bio-energetische 
harmonisatie:

Healy Editions

Prijs: €503,36 *
*plus btw

• Pure – Ontworpen voor het zuiveren van het bio-energetische veld en 
voor het ondersteunen van het herstel van negatieve omgevingsinvloeden 

• Zorg – Bescherm jouw bio-energetische veld

• Balans – Externe balans van het bio-energetische veld

• Zijn – Interne balans van het bio-energetische veld

• Energie – Deze meet het niveau van jouw bio-energetische veld. 

• Ontspannen – Harmoniseer jouw bio-energetische veld

• Loslaten – Onprettige lichaamssensaties 

• plus één programmagroep naar keuze



De Nuno Nina Goudcyclus, 
Programma I en nog 8 
programmagroepen

• Lokale stimulatie
• Bio-energetische balans 1 + 2
• Mentale balans
• Meridianen 1 + 2
• Slaap
• Huid

Healy Holistic Health 
en nog 6 andere programmagroepen:

• Leren
• Fitness
• Beroep
• Beauty
• Chakra's
• Beschermingsprogramma's 

(bevatten meer dan 120 Healy-
programma's in 16 
programmagroepen)

Healy Holistic
Health Plus 
(bevat meer dan 
120 Healy-
programma's in 16 
programmagroepe
n)

+ HealAdvisor
Analyse-app met 
Resonantie- en 
Aura-module

Healy Holistic Health Plus Healy ResonanceHealy Holistic Health

Prijs: €1.013,76 * Prijs €1.522,16 * Prijs: €2.538,97*

Healy Editions

*p
lu

s 
bt

w



Adviesraad voor Gezondheid en Welzijn

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



Gemaakt in samenwerking 
met artsen en behandelaars

De Healy-technologie 
is ontwikkeld 
in Duitsland

Voldoen aan de strengste normen

Hoogwaardige beveiligde 
communicatietechnologie tussen 

smartphone en Healy (octrooi 
verleend), analytische methode voor 

vaststelling van frequentie door middel 
van biofysische emissies vanuit het 

lichaam (octrooiaanvraag in 
behandeling)

Goedkeuringszegel



Enquête over 
gebruiksfrequentie*

* Resultaat van een steekproef onder 163 unieke Healy-gebruikers, geen 
wetenschappelijk gevalideerde enquête

Dagelijks80%

10%

9%

1%

Naar behoefte

Elke 2-3 dagen

Wekelijks

Hoe vaak gebruik je Healy?

Ervaringen van Klanten



Enquête over effectiviteit*
Hoe beoordeelt u de werkzaamheid van Healy?

Lichte verbetering 
van mijn toestand

Geen effect

4%

31%

18%

47%

* Cumulatief resultaat van een steekproef onder 248 unieke Healy-gebruikers 
uit drie enquêtes, geen wetenschappelijk gevalideerde enquête

Verbetering van 
mijn toestand

Sterke verbetering 
van mijn toestand

Ervaringen van Klanten



Enquête over een aantal Healy's
Toepassingen voor Effect*

Hoeveel individuele Healy-toepassingen in totaal totdat er een 
positief effect waarneembaar is?

* Cumulatief resultaat van een steekproef onder 158 unieke Healy-gebruikers, 
geen wetenschappelijk gevalideerde enquête

15%

15%

20%20%

13%

17%
1 toepassing

2 toepassingen

3 toepassingen

4 – 6 toepassingen

7 – 10 toepassingen

> 10 toepassingen

Ervaringen van Klanten



Aanbevelingspercentage*
Zou u anderen Healy aanbevelen?

94%

6%

*Cumulatief resultaat van een steekproef onder 249 unieke Healy-gebruikers in 
twee enquêtes

Ja

Nee

Ervaringen van Klanten



JE EIGEN 
BEDRIJF OPBOUWEN MET HEALY



Zoals bij elke vorm van zaken doen, kunnen jouw 
resultaten als Healy World Member variëren, op basis 

van jouw individuele capaciteiten, ondernemingservaring 
en kennis. 

Er bestaan geen garanties voor het succesniveau dat je 
kunt behalen als een Healy World Member.

Aantekeningen



Voedingssupplementen

115,06 miljard USD in 2018
194,63 miljard USD in 2025

Groeipercentage 7,8%/jaar

Wearables voor gezondheid en 
fitness

24,57 miljard USD in 2018
139,35 miljard USD in 2026

Groeipercentage 24,7%/jaar

(Bron: Fortune Business Insights)(Bron: Grand View Research)

Healy Wereldwijd

Toepassingen voor Thuis van 
Microstroom en Frequenties

Minder dan 10 mm USD in de
afgelopen twintig jaar!

Groeipercentage: extreem hoog!



WELKOM 
BIJ

HEALY WORLD

● Een van de snelst groeiende 
netwerkmarketingbedrijven in 
de afgelopen 10 jaar.

● Bouw samen met ons een 
wereldwijde winstgevende 
handel op.

● Sluit je nu bij ons aan - voor 
een beter leven voor iedereen 
en voor jezelf!



• In EU volledig gelanceerd

• Volgende 
lanceringsmarkten:
Korea, Mexico en Canada.

Actief land

Kort voor de lancering van 

de Future-markt

Healy World Office

Healy Wereldwijd



Waarde van punten

Vergoeding

*plus btw

PRODUCT

Healy Gold

Healy Holistic Health

Healy Holistic Health Plus

Healy Resonance

HealAdvisor Digital Nutrition

HealAdvisor Search

Healy Watch Connector

Healy Watch

Watch Connect-bundel

DNSC-bundel

PRIJS*

€505,36

€1.013,76

€1.522,16

€2.538,97

€101,64

€35,09

€22,99

€229,90

€266,20

€544,50

PUNTEN

250

500

750

1250

50

20

12

150

150

350



Aanbieding

Aanbieding Healy-snelstart
Voor elke 3 nieuwe Members/Klanten die een Healy 
Edition of een DNSC-bundel binnen 30 dagen na de 
start aanschaffen: één upgrade van je Healy Edition

Als je al een Healy Resonance hebt, ontvang je nog 
een Healy Resonance edition (slechts één upgrade 
toegestaan)

Cash bonus:

• Holistic Health Edition € 25 cashbonus

• Holistic Health Plus Edition € 50 cashbonus

• Resonance Edition € 100 cashbonus

Aanbieding Healy-snelstart



Aanbieding Healy-snelstartAanbieding Healy-snelstart

Upgrade van 
Healy Gold naar

Healy Holistic Health 
(Direct Bonus 33%)

nu
m

m
er

+14 dagen
herroepingspe

riode

Upgrade van 
Healy Gold naar

Healy Holistic Health 
(Direct Bonus 33%)

Healy Gold
(Direct Bonus 30%)

Healy
Holistic
Health
Cash 

bonus:
€ 25

Healy 
Gold

30 dagen

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Healy 
Resonance

Cash 
bonus:
€ 100

DNSC 
bundel-

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy Gold
(Direct Bonus 30%)

nu
m

m
er

30 dagen

+14 dagen
herroepingspe

riode

Aanbieding



Vergoeding

Binnen 30 dagen vanaf de start 3 
nieuwe Members/Klanten met elk ten 
minste één Healy Holistic Health Plus 
Editie: ontvang een Healy Gold edition

Deze versie van Fast Start is ook 
mogelijk als je noch over een Healy 
edition, noch over een Healy Watch 
beschikt. In dat geval ontvang je een 
gereduceerde Directe bonus van 8% 
en geen Cash-bonus.

Healy Watch Snelstart 

Ontvang een gratis 
Healy Gold edition

(Direct Bonus 30%)

Healy Watch
(Direct Bonus 30%)

30 
dagen

nu
m

m
er

+14 dagen
herroepingsperiode

Healy 
Holistic 

Health Plus
Cash-bonus:

€ 50

Healy 
Resonance

Cash-bonus:
€ 100

Healy 
Holistic 

Health Plus
Cash-bonus:

€ 50



Voor elke rang gelden eigen kwalificatiecriteria. Voor de meeste rangen geldt dat de bijbehorende titel meteen na 
kwalificatie wordt verleend. Voor de hogere rangen geldt dat de kwalificatievereisten mogelijk meer dan één keer dienen 
te worden bevestigd. 

Rangen en titels 

1. Lid

2. Bouwer

3. Teamleider

4. Senior teamleider

5. Manager

6. Senior manager

7. Directeur

8. Senior directeur

9. Vicepresident

10. Senior vicepresident

11. President

12. Senior president

Vergoeding



VERGOEDING
IN EEN 

OOGOPSLAG

● Directe bonus 
● Dubbele bonus 
● Overeenstemmende bonus
● Mobiliteitsbonus
● Rangprestatiebonus 
● Leiderschapsbonus



Directe bonus

PAKKET

Geen pakket

Healy Gold

Healy Holistic Health

Healy Holistic Health Plus

Healy Resonance

Healy Watch

%

8

30

33

36

40

30

Vergoeding

40% 40% 40% 40%

36%36%33%33%

40%

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy 
Resonance

Healy Resonance

Healy Holistic 
Health

Healy Holistic 
Health Plus

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy 
Resonance

Healy 
Resonance

Wekelijkse uitbetaling 
Het percentage is gebaseerd op het huidige pakket van de Healy World Member en wordt wekelijks uitbetaald 
op basis van het totale aantal punten (PV) van persoonlijk aanbevolen klanten of Healy World Members voor 
een Healy Edition, een Healy-bundel of een Healy Watch. 



15% 15%

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Linker team
10.000 PV

Rechter team
7.000 PV

Dubbele bonus 

Verkoop zwakke rechterpoot

Overdracht puntenoverschot = 3000 PW Overdracht puntenoverschot = 10.000 PW

Verkoop zwakke linkerpoot

15% van het totale aantal punten van de downline op de zwakke poot voor de huidige provisiecyclus, 
na aftrek van de directe bonus betaald aan het Member tijdens de actuele calculatiemaand. Plus het 
volume van extra aankopen die niet onder de provisie van de directe bonus vallen.

Vergoeding

Linker team
5.000 PV

Rechter team
15.000 PV



Overeenstemmende bonus
De Matching Bonus wordt uitgekeerd als percentage, tot 4 niveaus diep, gebaseerd op de dubbele bonus 
verdiend door de persoonlijke downline Members. Er wordt "compressie" toegepast, d.w.z. dat alleen die Healy 
World Members die daadwerkelijk provisie ontvangen, in de niveautelling worden meegenomen.

L4L3L2L1
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3
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

Lid
Bouwer
Teamleider
Senior teamleider
Manager
Senior manager
Directeur
Senior directeur
Vicepresident
Senior vicepresident
President
Senior president

Vergoeding



Mobiliteitsbonus
Maandelijks uitgekeerd op managerniveau en hoger 
indien 2 opeenvolgende maanden gekwalificeerd

€ 100
€ 300
€ 500
€ 1000
€ 1300
€ 1500
€ 1700
€ 2000

RANG
MAANDELIJKSE

MOBILITEITSBONUS

Lid
Bouwer
Teamleider
Senior teamleider
Manager
Senior manager
Directeur
Senior directeur
Vicepresident
Senior vicepresident
President
Senior president

Vergoeding



Rangprestatiebonus
Zodra een Member een nieuwe titel bereikt, wordt de rang-prestatiebonus 
uitbetaald samen met de maandelijkse bonus (eenmaal per rang).

Teamleider

Senior teamleider

Manager

Senior manager

Directeur

Senior directeur

Vicepresident

Senior vicepresident

President

Senior president

€ 100

€ 250

€ 500

€ 1000

€ 3.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 250.000

Vergoeding



Vergoeding

Leiderschapsbonus
Voor de leiderschapsbonus wordt 1% van het wereldwijde 
puntenvolume van de ondernemingsverkopen per kwartaal 
uitgekeerd aan de leiders (vanaf directeursniveau) in 
overeenstemming met hun rang en volume.



Grijp je kans. 
Vandaag. 
Nu!
Healy World GmbH | Potsdamer Platz 1 | 10785 Berlijn | Duitsland | info@healyworld.net


