Gezondheid − Welzijn − Balans
Frequenties voor het leven

Disclaimer:
De orthodoxe geneeskunde erkent de toepassingsgebieden die op de
volgende pagina's worden genoemd en het bestaan van informatievelden,
hun medische en andere betekenis en de toepassingen van TimeWaversystemen niet, vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs in de zin
van de orthodoxe geneeskunde. De systemische therapie door Nuno Nina
en de Deep Cycle-programma's worden ook niet erkend door de orthodoxe
geneeskunde. Ze behoren tot het domein van de alternatieve geneeskunde
en vertegenwoordigen een bio-energetische balans.

DIEPE CYCLUS
-

Uitbreiding van de Goudcyclus
Na 14 dagen voor iedereen beschikbaar
Informatie te vinden in de handleiding p.30-34, Backoffice, in de App, Telegram
Helpt een bio-energetische evenwicht te vinden

HEALY WORLD

BIO-ENERGETICA = heeft als uitgangspunt dat negatieve ervaringen en stress
worden opgeslagen door het lichaam in de vorm van spierspanning. Bioenergetica is een aspect van emotioneel lichaamswerk

- We zijn wat we denken, een positieve instelling helpt altijd!
- Het resultaat van de ervaringen van Fredrik Polesynski die sinds 2009 met TIMEWAVER
microstroom-frequentie therapie werkt in een kliniek in Noorwegen. Hij behandelt
cliënten met chronische vermoeidheid of een beperkt cel metabolisme.

Je bewustzijn dirigeert je organen en niet omgekeerd!
Nieren
Bewuste en onbewuste gevoels ervarigen, emoties worden verwerkt,
gezuiverd, gefilterd en losgelaten. Hierbij komt nieuwe energie vrij.
De nieren staan symbool voor deze filtrerende werking in onszelf

HEALY WORLD

Longen
Het vermogen van je “ik ben” onbegrensd te beleven, om alle tijd- en
ruimtebarrières te doorbreken, hogere energieën te ervaren, in alle vrijheid
je natuur te beleven
Hart
Dankbaar ontvangen en liefdevol doorgeven binnen de ruimte van jouw
“ZIJN”. Een doorlaten van energieën, een je openstellen voor datgene wat wil
doorkomen en doorstromen in en via je lichaam, je hoofd ook, zonder het
daarom ook maar op enige manier te gaan vastleggen of vastgrijpen. Een
onophoudelijke laten passeren, een laten doorvloeien van levenszuurstof
binnen de stevige basis-structuur van jouw wezen, onwankelbaar en sterk.

1E TOEDIENING 42 minuten 1x per dag
Herhaal naar behoefte, kan heftig zijn
Nieren en longen voorzichtig stimuleren om zo
ontspanning en evenwicht te bewerkstelligen

HEALY
WORLD
Het programma omvat frequenties die een gevoeligheid
voor elektromagnetische en chemische prikkels op bioenergetische manier verminderen
AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Maak contact en voel je beter

2E TOEDIENING 42 minuten 1x per dag
Intensiever dan 1e Toediening
Nieren en longen worden energetisch gestimuleerd.
Overgevoeligheid moet worden verminderd en evenwicht
moet worden verhoogd.

HEALY WORLD

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Mijn reis is begonnen

3E TOEDIENING 39 minuten 1x per dag
Heeft een sterkere bio-energetisch stimulans van het
ontgiftingsproces tot doel en helpt om het hart te
integreren op energetisch niveau

HEALY WORLD

Het hart en bloedsomloop hebben vaak ondersteuning
nodig na een serie toepassingen, zodat de veranderingen in
het lichaam kunnen worden toegepast

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Krachtige golven van veranderingen rollen op me af

LEVENSADEM 52 minuten 1x per dag
Wanneer:
Er zijn problemen met de longen en de omliggende organen,
inclusief de borst en het omliggende weefsel. Als er een gevoel
van zwakte en depressie is.

HEALY WORLD

Lichaam:
Longen en alle aandoeningen in de omgeving, waaronder
bronchitis, longontsteking, fibrocystische borstziekte en
aanverwante ziekten.

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Mijn adem is een weerspiegeling van de adem van het universum

ONTGIFTING 59 minuten 1x per dag
Wanneer:
Goed te gebruiken om een ontgiftingsproces op te volgen
en alle ontgiftingsroutes te ondersteunen. Het is
raadzaam om dit programma in een reeks behandelingen
op te nemen, aangezien elke afgifte op elk niveau van het
systeem van de patiënt vaak een ontgifting vereist. Om
oude gifstoffen uit lichaam en geest te verwijderen.

HEALY WORLD

Lichaam:
Compleet ontgiftingssysteem, nieren, longen, lever,
spijsvertering, lymfe en circulatiesysteem.

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Mijn lichaam is schoon, ik voel me goed in mijn lichaam

VERTERING 48 minuten 1x per dag
Wanneer:
Aan te bevelen als er spijsverteringsproblemen zijn die verdere
vooruitgang blokkeren (bijv. maagproblemen blijven aanhouden, zelfs
nadat de stress is verminderd en de nieren goed werken). Voor dit
programma kunnen gel elektroden worden gebruikt als alternatief voor
handelektroden. Ze moeten ter hoogte van de enkel aan de voorkant
van de voet worden geplaatst (acupunctuurpunt oST42).

HEALY WORLD

Lichaam:
Darmen, maag, alvleesklier, galblaas

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Ik accepteer mijn verleden, verwerk het en integreer het

NAAR DE BRON 47 minuten 1x per dag
Wanneer:
Gebruik dit alleen als de symptomen zijn afgenomen en het herstelproces
is begonnen. Alle essentiële lichaamsfuncties moeten normaal werken.
De energetische oorzaken op mentaal niveau, emotionele patronen en
biochemische processen die met deze niveaus in verband worden
gebracht, moeten worden aangepakt. Dit programma is geschikt als
afsluiting voor een serie toepassingen.
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AFFIRMATIE / BEVESTIGING:

Ik voel mijn wortels en groei uit tot een krachtige boom

BLOEDSOMLOOP

42 minuten 1 x per dag

Wanneer:
Ter ondersteuning van de bloedsomloop en zuurstoftoevoer van de
cellen.
Lichaam:
Met dit programma kan een onregelmatig en onstabiel hartritme
worden behandeld. Het kan worden gebruikt na een periode van
basisbehandelingen van nieren / longen, maar ook voor algemene
stijfheid en blokkades in de bloedsomloop. Bovendien ondersteunt het
het hart en alle bloedsomloop en helpt het bij spierontspanning.

HEALY WORLD

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Beweging, bloedsomloop en circulatie zijn krachtig

VERNIEUWING

45 minuten

1 x per dag

Wanneer:
Als er een energetisch herstel nodig is na een verwonding of
operatie. Het moet het herstel van botten energetisch
ondersteunen. Ook geschikt voor atleten.

HEALY WORLD

Lichaam:
Botten, huid, pezen, bloedvaten, zenuwen, spieren en DNA
AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Alles wordt hersteld, de pijn is tijdelijk

NIEREN VROUW
NIEREN MAN

49 minuten
52 minuten

1x per dag
1x per dag

De “wet van Hering” (Google, Constantin Hering, Amerikaanse Arts, 1850, Homeopathie)
Genezing vindt plaats van binnen naar buiten, van boven naar beneden, van een belangrijk
orgaan naar een minder belangrijk orgaan en in omgekeerde volgorde van optreden.

Wanneer:
Het wordt noodzakelijk om de nieren en de nierenergie te ondersteunen en de
functies ervan te reguleren (elektrolyten, pH, bloeddruk enz.) Of voor een ziekte
die afkomstig is van een belangrijker orgaan en zich manifesteert in een minder
belangrijk orgaan, b.v. de blaas, incontinentie, urinewegen of eierstokken,
vagina, menstruatieproblemen bij vrouwen en prostaat en impotentie bij
mannen.
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Lichaam:
De belangrijkste functie van dit programma is dus het stimuleren van de nieren
en de systemen die daarmee verband houden; plus de geslachtsorganen voor
zowel man als vrouw.

NB: De plakelektrodes kunnen op de acupunctuurpunten gebruikt worden.
Zie de handleiding voor meer info.

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Mijn energie stroomt vrijelijk

INNERLIJKE RUST

39 minuten

1 x per dag

Wanneer:
Dit programma draagt bij aan je gemoedsrust en een
emotioneel en spiritueel evenwicht
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Lichaam:
Spierontspanning en pijnvermindering. Voornamelijk ter
ondersteuning van de niet-fysieke aspecten van het leven.

AFFIRMATIE / BEVESTIGING:
Ik voel me overal mee verbonden

HEALY WORLD

