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Vaš posel Healy

Preberite naslednje opombe:

Organizator te poslovne predstavitve je Independent 
Healy World Member, ki nudi izdelke za dobro počutje za 
osebno rabo in nadaljnjo prodajo. Sodelujočim ni 
dovoljeno ostale skušati prepričati v nakup tako, da se 
jim obljubi koristi, če pripeljejo nove člane. Naj vas ne 
zavedejo trditve, da je visoko zaslužke mogoče zlahka 
zaslužiti.

Healyjevi programi Individualized Microcurrent 
Frequency (IMF) niso medicinski pripomočki. Niso 
namenjeni zdravljenju, preprečevanju ali diagnosticiranju 
bolezni, niso bili preizkušeni s strani priglašenega 
organa in niso skladni z direktivama MDD/MDR. 
Informacije na teh straneh so samo za referenco in za 
izobraževalne namene. Ne smeš jih uporabljati kot 
nadomestilo za strokovne zdravstvene nasvete, diagnoze 
ali zdravljenje. Takšne nasvete vedno poiščite pri 
usposobljenih zdravstvenih delavcih.

Ura Healy Watch je namenjena spodbujanju vitalnosti in 
dobrega počutja ter ni nadomestilo za zdravstvene 
nasvete, ki jih lahko nudi samo zdravstveni delavec.

Psihološke meritve, prikazane na uri Healy Watch in v 
aplikaciji Healy Watch, so zasnovane tako, da vam 
pomagajo razviti bolj zdrave navade in doseči cilje na 
področju telesne pripravljenosti in dobrega počutja, da 
vas vodijo pri uporabi programov, ki so na voljo v vaši 
napravi Healy, in da vas opozorijo na informacije, na 
osnovi katerih se je priporočeno posvetovati s 
ponudnikom zdravstvene nege. Programi 
individualiziranih mikrotokovnih frekvenc Healy so 
namenjeni izključno za usklajevanje bioenergetskega 
polja. S tem pa ne trdimo, da meritve ure Healy Watch ali 
aplikacije Healy Watch diagnosticirajo prisotnost ali 
odsotnost zdravstvenih stanj.

Vsebina, prikazana v aplikaciji HealAdvisor, ne predstavlja 
zdravniškega nasveta, ki ga lahko nudi samo usposobljen 
zdravstveni delavec. Healyjevi programi Individualized 
Microcurrent Frequency so namenjeni samo usklajevanju 
bioenergetskega polja. Če imate zdravstvene težave ali 
obstaja sum za to oziroma ste v zdravstveni oskrbi, se 
morate pred upoštevanjem teh priporočil posvetovati s 
svojim zdravnikom. Vsi osebni podatki, ki jih naložite v 
oblak HealAdvisor, so šifrirani za varovanje vaše 
zasebnosti.

Vsebina, prikazana v aplikaciji Digital Nutrition (na kratko 
»DNA«*), ne predstavlja zdravniškega nasveta, ki ga 
lahko nudi samo usposobljen zdravstveni delavec. 
Prikazane snovi, hrana in programi individualiziranih 
mikrotokovnih frekvenc Healy za usklajevanje 
bioenergetskega polja so priporočila, odvisna od vnosov 
uporabnika. Če imate ali če obstaja sum na intoleranco 
na hrano, alergije, pomanjkanja ali zdravstvene težave ali 
če vam je zdravstveni delavec že priporočil prehranska 
dopolnila ali določeno dieto, se morate pred 
upoštevanjem teh priporočil posvetovati s svojim 
zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim 
delavcem.

* »DNA« pomeni »Digital Nutrition App«, česar ne gre 
zamenjati z genetskim testiranjem ali analizo, katerih 
Healy ne nudi.

Preden začnemo ...



Raziskovalec in vizionar

Markus Schmieke
USTANOVITELJ IN LASTNIK

Christian Halper
SOUSTANOVITELJ IN LASTNIK

• Ustanovitelj in izumitelj sistemov TimeWaver in Healy

• Obsežen študij fizike in filozofije

• Avtor 25 knjig, prevedenih v 10 jezikov

• Ustanovitelj inštitutov za raziskovanje zavesti IACR in 
ECR

• Predavatelj na mednarodnih kongresih o 
integrativni znanosti in medicini

• Želi, da bi bila njegova tehnologija dostopna vsem 
ljudem

• Sodeluje z mednarodno skupino znanstvenikov, 
fizikov, terapevtov in inženirjev

• Lastnik skupin TimeWaver in Healy

• Soustanovitelj družbe Healy

• Izkušnje s področja 
električnega/komunikacijskega inženiringa

• Podjetnik in ustanovitelj hedge sklada 
SUPERFUND

• Vlagatelj v trajnostne tehnologije in 
veganske/vegetarijanske prehranske 
koncepte

• Podjetnik na področju inovativne 
gastronomije (VENUSS, TIAN, Strandhotel 
Weissensee, Divya's Kitchen), restavracije 
TIAN so prejele Michelinove zvezdice

• Lastnik skupin TimeWaver in Healy

HEALY WORLD …

… ustanovljena leta 2019

… Healy World posluje v 
več kot 45 državah po 
vsem svetu in si 
prizadeva biti resnično 
globalno podjetje

… nenehno raste, saj 
vedno več uporabnikov 
odkriva koristi 
tehnologije Healy

Raziskovalec in vizionar



Naša vizija je spodbujati ljudi, 
da živijo zdravo, izpolnjeno in 
zavedno življenje, ter navdihniti 
našo vse večjo globalno 
skupnost, da nenehno 
pozitivno vpliva na človeštvo.

Vizija Healy

Vizija Healy



Družba Healy World ustvarja 
revolucionarne izdelke in 
priložnosti, da svoje člane 
podpira pri uspešnem in 
svobodnem življenju, polnem 
strasti in veselja.

»Zagotavljamo frekvence za vaše življenje.«

Poslanstvo Healy

Poslanstvo Healy



Razvojni center na gradu Kränzlin Pisarna v Berlinu

• Naši dve glavni pisarni sta v Berlinu in Mainzu, center za raziskave in razvoj pa 
v Kränzlinu (v bližini Berlina).  Poslujemo v več kot 45 državah.

• Zanesete se lahko na več kot 13 let izkušenj z uporabo frekvenc družbe Healy 
in drugih podjetij.

• Naša tehnologija temelji na izkušnjah zdravnikov, znanstvenikov in inženirjev.

HEALY WORLD

Pisarna v Mainzu

Izdelano v Nemčiji: Sedež družbe Healy World 

Sedež družbe Healy World

VSE JE FREKVENCA.

»Če želite odkriti skrivnosti 
vesolja, razmišljajte v 
smeri energij, frekvenc in
vibracij ...«

Nikola Tesla



20.000.000 UPORAB

Več kot 20 milijonov uporab 
tehnologije Healy.

2.500 PROFESIONALNIH 
UPORABNIKOV

Več kot 2.500 ponudnikov 
zdravljenja, zdravstvenih 
svetovalcev in drugih 
strokovnjakov uporablja temeljno 
tehnologijo Healy.

45 DRŽAV

Tehnologijo Healy uspešno 
uporabljamo v več kot 
45 državah.

RAZVOJ

Dejstva in številke

Dejstva in številke



Glosar izrazov

Kaj je bioenergetsko polje (Bioenergetic Field oz. BEF)?
Pretok življenjske energije, ki povezuje telo, um in dušo, tradicionalno imenovan či 
(ali qi) in prana. 
Znanstvena razlaga: Pretok informacij na kvantni ravni.

Kaj so individualizirane mikrotokovne frekvence (IMF)?
Individualizirane mikrotokovne frekvence (IMF) so frekvence, ki so analizirane v 
realnem času, uravnavane glede na mikrotok in uporabljene na primer prek lepljivih 
elektrod.

Kaj je potencial celične membrane?
Vsaka celica v telesu ima svoj celični potencial. Mirujoč membranski potencial je 
razlika med električnim potencialom v matricah znotraj in zunaj celice. 

Tehnologija



Kako Healy deluje

* BEF

Bioenergetsko polje: 
Pretok življenjske energije, ki 
povezuje telo, um in dušo, 
tradicionalno imenovan či (ali qi) in 
prana. 

Znanstvena razlaga: 
Pretok informacij na kvantni ravni.

Mikrotok 

s frekvencami 

na celični ravni

BEF

Celica

Frekvence 

za 

bioenergetsko polje



Tehnologija

Učinki mikrotoka
glede na raziskavo na živalih, ki so jo izvedli Ngok Cheng, et al.*

ATP (adenozin trifosfat) v celicah 
shranjuje energijo podobno kot gorivo v 
rezervoarju avtomobila. ATP v celicah 
proizvajajo mitohondriji. Mitohondriji so 
»elektrarne«, ki v vsaki celici v telesu 
proizvajajo ATP.

* Clinical Orthopaedics and related research No. 171, November–December 1982. Ta raziskava na živalih obravnava učinek 
mikrotokov in osnovnih mehanizmov, na katerih temeljijo frekvenčni programi Healy. Raziskava ni vključevala naprav Healy.

Sinteza beljakovin je postopek, pri 
katerem se ustvarjajo beljakovine, 
iz katerih se gradijo celice. Tako se 
ustvarja fizično življenje na podlagi 
osrednjega načrta, ki je v obliki 
DNK shranjen v naših celicah.
.

Aminokisline so gradniki, 
potrebni za sintezo beljakovin.

Povečana 
proizvodnja 
ATP 

Povečana 
sinteza 
beljakovin 

Povečan 
pretok 
aminokislin 
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Izumitelj zlatih frekvenc

Nuno Nina

• Specialist za celostno zdravje

• Direktor klinike in zdravnik

• Avtor 144.000 zlatih frekvenc

• Po vsem svetu je v zadnjih 16 letih zdravil 
več tisoč strank



Individualizirane mikrotokovne 
frekvence

* Kvantni senzor:
Temelji na fizičnem generatorju zvoka in 
uporablja posebne algoritme za 
filtriranje informacijskih vzorcev na 
podlagi zvočnih signalov. 

Tehnologija Healy

Frekvenčna analiza v realnem času

• Kvantni senzor* 
za analiziranje frekvenc v 
informacijskem polju

• Nadzorovana izbira s pomočjo 
informacijskega polja 
izmed 144.000 
zlatih frekvenc



10 programov Healy
1 modul

61 programov Healy
1 modul

97 programov Healy
3 moduli

• Zlati cikel
• Bioenergetska podpora
• Meridiana 1 + 2
• Duševno ravnovesje
• Bioenergetska harmonija 1
• Bioenergetska harmonija 2
• Bioenergetska obramba
• Telesna pripravljenost
• Bolečina/psiha
• Spanje
• Čakre
• Učenje
• Delo
• Lepota
• Koža
• Moč treh
• HealAdvisor Analyse Aura
• HealAdvisor Analyse 

Resonance
• HealAdvisor Analyse Success 

Coach
• HealAdvisor Digital Nutrition
• HealAdvisor Bioenergetic 

Vitalisation
• HealAdvisor Search*

• Zlati cikel
• Bioenergetska podpora
• Meridiana 1 + 2
• Duševno ravnovesje
• Moč treh
• Bioenergetska harmonija 1
• Bioenergetska harmonija 2
• Čakre
• Bolečina/psiha
• Telesna pripravljenost
• Spanje
• HealAdvisor Analyse Aura
• HealAdvisor Analyse 

Resonance
• HealAdvisor Search*

• Zlati cikel
• Bioenergetska podpora
• Program kronična 

bolečina
• HealAdvisor Search*

• Zlati cikel
• Bioenergetska podpora
• Meridiana 1 + 2
• Duševno ravnovesje
• Bioenergetska harmonija 1
• Bioenergetska harmonija 2
• Program kronična bolečina
• HealAdvisor Search*

Healy Gold Healy Holistic Healy Resonance Healy Professional

216 programov Healy
6 modulov

Paketi Healy

* Modul HealAdvisor Search bo prva dva tedna brezplačno 
priložen vsakemu paketu.

**Cene vključujejo veljavni davek. Bolečina/psiha vključuje program Kronična bolečina.

€ 508,74** / 250 PV € 1.021,14** / 500 PV € 1.523,78** / 750 PV € 4.066,26** / 2000 PV

Paketi Healy za celostno zdravje, 
dobro počutje in vitalnost



Nadgradnje

Nadgradnje

Healy Gold

Healy Holistic

Healy Resonance

Healy Holistic Healy Resonance

CENA

1.220 €*

610 €*

-

PV

600

300

-

Healy 
Professional

CENA

3.761,26 €*

3.355 €*

2.949,96 €*

PV

1.850

1.650

1.450

CENA

610 €*

-

-

PV

300

-

-

NADGRADNJA iz

* Cene vključujejo veljavni davek.



Healy po izbiri

X = enkratni nakup* Cene vključujejo veljavni davek.

Gold Holistic Resonance Professional
250 PV 500 PV 750 PV 24,4000 PV 

Cenovni 
razred Ime Vrsta izdelka PV Mesečna 

cena 508,74 € 1.021,14 € 1.523,78 € 4.066,26 €

1 Dobro počutje Skupina programa 6 9,76 €* X

2

Lepota Skupina programa 8 15,86 €* X
Bioenergetska obramba Skupina programa 8 15,86 €* X
Čakre Skupina programa 8 15,86 €* X X
Telesna pripravljenost Skupina programa 8 15,86 €* X X
Delo Skupina programa 8 15,86 €* X
Učenje Skupina programa 8 15,86 €* X
Duševno ravnovesje Skupina programa 8 15,86 €* X X X
Koža Skupina programa 8 15,86 €* X
Spanje Skupina programa 8 15,86 €* X X
Healy Watch Connector Modul 8 15,86 €*

3

Bioenergetska harmonija 1 Skupina programa 12 24,40 €* X X X
Bioenergetska harmonija 2 Skupina programa 12 24,40 €* X X X
Globoki cikel H Skupina programa 12 24,40 €*
Strokovni programi Skupina programa 12 24,40 €*
Bolečina/psiha Skupina programa 12 24,40 €* X X
HealAdvisor Bioenergetic Vitalisation Modul 12 24,40 €* X
HealAdvisor Animal Modul 12 24,40 €*

4

Meridiana 1 in 2 Skupina programa 18 35,38 €* X X X
HealAdvisor Digital Nutrition Modul 18 35,38 €* X
HealAdvisor Analyse Aura Modul 18 35,38 €* X X
HealAdvisor Analyse Resonance Modul 18 35,38 €* X X



50 % vprašanih uporabnikov 
naprave Healy učinek opazi že po 

3 uporabah!

Izkušnje strank

* Skupni rezultat vzorca 158 posameznih uporabnikov naprave Healy. Ni znanstveno potrjena anketa.



Anketa glede uporabe*
V katere namene najpogosteje uporabljate napravo Healy? 

Bolečina

Regeneracija

Spodbujanje zdravja

Stres

Kronične bolezni 

Akutne bolezni 

Težave s spanjem

Dobro počutje

Sezonsko slabo počutje

Fitnes

Koža

Izboljšanje počutja

Zaskrbljenost

0 %          2 %            4 %           6 %           8 %          10 %         12 %          14 

%

Izkušnje strank

* Rezultat vzorca 163 porabnikov naprave Healy, ni znanstveno potrjena anketa. 



Raziskava o pogostosti uporabe*

Dnevno80 %

10 %

9 %

1 %

Po potrebi

Vsake 2–3 dni

Tedensko

Kako pogosto uporabljate napravo Healy?

Izkušnje strank

* Rezultat vzorca 163 porabnikov naprave Healy, ni znanstveno potrjena anketa. 



Kako ocenjujete učinek uporabe naprave Healy?

Rahlo izboljšanje mojih 
pomislekov

Brez učinka

4 %

31 %

18 %

47 %

Izboljšanje mojih 
pomislekov

Močno izboljšanje mojih 
pomislekov

Izkušnje strank

Anketa o učinkovitosti*

* Skupni rezultat vzorca 248 uporabnikov naprave Healy iz treh 
anket, ni znanstveno potrjena anketa.



Kolikokrat skupno uporabite napravo Healy, dokler ne opazite pozitivnega učinka?

15 %

15 %

20 %20 %

13 %

17 %
1 uporaba

2 uporabi

3 uporabe

4–6 uporab

7–10 uporab

> 10 uporab

Izkušnje strank

* Skupni rezultat vzorca 158 uporabnikov naprave Healy, ni znanstveno
potrjena anketa.

Anketa o številu uporab naprave 
Healy za pozitiven učinek*



Število priporočil*
Bi Healy priporočili drugim?

94 %

6 %

Da

Ne

Izkušnje strank

* Skupni rezultat vzorca 249 uporabnikov naprave Healy iz dveh anket.



Načrt kompenzacij

• lahko razumljivo in deljivo

• dobičkonosno na vseh stopnjah rasti

• nudi postopne stimulacije

• priložnost, da s stalnim delom s časom zaslužite več

• dodatni bonusi za stranke in ekipo

Pregled prednosti:



Načrt kompenzacij Healy World

Načrt kompenzacij Healy World

Core Bonuses

• Device Direct Bonus

• Monthly Customer 
Subscription Bonus

• Power Play Bonus

Team Bonuses

• Fast Start Bonuses

• Mentoring & 
Coaching Bonus

• Manager 
Advancement 
Bonuses

• Dual Bonus

Leader Bonuses

• Leader Advancement 
Bonus

• Leadership Check 
Match

• Super Leadership 
Check Match

• Leader Pool



Načrt kompenzacij

Kaj so prednosti članstva 
v Healy Worldu?

• razvijate svoj lasten neodvisen posel v več kot 45 državah po vsem 
svetu … Koga poznate doma in po svetu?

• dogodki, na katerih srečujete ostale enako misleče člane Healy 
Worlda in se učite od najboljših

• dodatne stimulacije skozi vse leto

• zagotovljeno spletno mesto po meri in sistem zaledne pisarne ter 
usposabljanje in razvoj

• akademija Healy vam nudi hitro začetno usposabljanje s področja 
blagovne znamke in izdelkov

• Nagrajeni ste za prodajo naprav in programov Healy strankam



Vaši naslednji koraki

Govorite
z osebo, 

ki vas je povabila

Vpis
kot stranka 

ali neodvisen član

Določite
načrt za pridobitev 
prvih 3 strank in še 
več skupaj s svojim 

sponzorjem

Spoznajte
osnove in začnite, takoj ko 

ste pripravljeni

Vaš posel Healy



Danes ni le še en dan. 
Je nov začetek.
Sprejmite ga.

Vaš posel Healy



Vaš posel Healy

Skladnost Healy

https://vimeo.com/517066457

https://vimeo.com/517066457
https://vimeo.com/517066457


Izkoristite priložnost. 

Še danes. 

Zdaj!

Healy International B.V. | Paterswoldseweg 806 | 9728 Groningen | Nizozemska | www.healyworld.net
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