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Gdzie spotykają się ciało i umysł.

Charakterystyka metody terapeutycznej dla osób wykonujących zawody związane z lecznictwem
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Witajcie w systemie TimeWaver
Jako wynalazca technologii TimeWaver bardzo się cieszę, że wzięliście do rąk niniejszą broszurę w celu zapoznania się 
z możliwościami systemów TimeWaver. Dziękuję, że jesteście otwarci na nową wiedzę, na nowe koncepcje i chcecie 
poszerzyć swoje możliwości terapeutyczne.
Technologia TimeWaver zapewni Wam dostęp do pola informacyjnego, gdzie spotykają się umysł i materia. Zyskujecie 
nowe możliwości, ale także nowe obowiązki. TimeWaver pomoże Wam w poznaniu i leczeniu Waszych pacjentów na 
wszystkich płaszczyznach.
Bądźcie, proszę, świadomi, że posługując się systemami TimeWaver komunikujemy się między sobą w najsubtelniejszych 
sferach każdy z każdym i że jest to nieuchronne, bowiem intencja i motywy mają decydujący wpływ na działanie. Życzę 
Wam dużo radości, zrozumienia i sukcesów w tej odkrywczej wyprawie.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Wasz Marcus Schmieke

To wręcz niewiarygodne, ile siły dusza jest w stanie 
przekazać ciału.
(Wilhelm von Humboldt)

Najgłębsze i najbardziej wzniosłe uczucie, do którego 
jesteśmy zdolni, to doświadczenie mistyczne. Tylko z 

niego kiełkuje prawdziwa nauka. Komu to uczucie jest 
obce, kto nie potrafi się zdziwić i zachwycić - ten jest 

duchowo już martwy. Wyobraźnia jest ważniejsza od wie-
dzy, al-bowiem wiedza jest ograniczona. Postęp rozwoju 
naukowego jest osta-tecznie ciągłą ucieczką przed zdumie-
niem. Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doznać, jest to, 
co tajemnicze.
(Albert Einstein)

Istniejące pojęcia naukowe pasują tylko do ułamka 
rzeczywistości, zaś pozostała część, której jeszcze 
nie zrozumieliśmy, jest nieskończenie wielka
(Werner Heisenberg)



Marcus Schmieke – twórca systemu TimeWaver
Studiując fizykę i filozofię, Marcus Schmieke starał sę poznać istniejące powiązania między 
materią a świadomością. Jego pierwsze publikacje „Das letzte Geheimnis – Naturwissen-
schaft und Bewusstsein“ (Ostatnia tajemnica - nauki przyrodnicze a świadomość) oraz 
„Das Lebensfeld” (Pole życia) stanowią podstawę technologii pola - systemu TimeWaver. 
Ważnych bodźców Schmieke dostarczyły spotkania spotkań z niemieckim fizykiem Bur-
khardem Heimem, który jako pierwszy sformułował teorię jednolitego pola kwantowego, 
obejmującego umysł i świadomość. 

Studiując model 12-wymiarowego wszechświata Heima, Marcus Schmieke zrozumiał, czym 
jest wymiar pola informacyjnego, obejmującego przestrzeń energii i przestrzeń umysłu. 
I tak Schmieke rozpoczął pracę nad opracowaniem systemu pola informacyjnego, aby 
optymalnie wykorzystać odkrycia fizyki i jej możliwości.

Idea pola informacyjnego
Nauka o polu informacyjnym nie jest nowym odkryciem. Już w 1950 roku niemiecki fizyk Burkhard Heim opisał pola informacyjne, 
tworząc model 12-wymiarowego wszechświata jako obszaru, w którym odbywają się 
wszystkie mentalne i fizyczne procesy oraz gdzie pozostają zapisane jako wzorzec 
informacji. 

Nasz podpis w polu informacyjnym
Zgodnie z koncepcją Heima oznacza to konkretnie, że wszystko, co robimy, 
wszystko, co myślimy, co czujemy, nawet nasze duchowe potrzeby - wszystko jest 
przechowywane w polu informacyjnym i jest zawsze dostępne. Odnosi się to 
- zgodnie z naszym rozumieniem - nie tylko do człowieka, lecz także do świadomości, 
intencji czy też sterowanego przez inteligencję systemu, niezależnie od tego, czy 
chodzi o rodzinę, firmę, florę, faunę, jakikolwiek organizm.

Świadomość jest kluczowa
Twierdzenie, że świadomość wydaje się odgrywać aktywną rolę we wszystkich fizycznych procesach znane jest od samego 
początku prowadzenia badań na polu fizyki kwantowej. Dotyczy to również przekonania, że świadomość jest rodzajem siły 
(energii), która tworzy wciąż na nowo z nieskończonych możliwości rozwoju fizycznego tę rzeczywistość, której wspólnie 
doświadczamy. Świadomość odgrywa w naszym życiu kluczową rolę w opisanej formie komunikacji z polem informacyjnym.

Ważna informacja: 
Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają 
istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z zastosowaniami. 
TimeWaver med pomaga użytkownikowi w analizie pola informacyjnego. System może zostać wykorzystany również do korzyst-
nego oddziaływania na pole informacyjne.

Analiza w polu informacyjnym w najczystszej postaci
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Marcus Schmieke

Burkhard Heim
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Człowieka należy leczyć na wszystkich płaszczyznach
Szczególną cechą technologii TimeWaver jest analiza niewidzialnych wpływów na życie człowieka i ponowne zaprowadzenie 
równowagi. To bardzo ważne, aby człowiek zrozumiał, co się z nim dzieje - i to na wszystkich płaszczyznach: od poziomu mate-
rialnego ciała poprzez system przepływu energii i jego regulowania, częstotliwości i psychikę, aż po ewentualnie oddziedziczone 
predyspozycje, a nawet jeszcze dalej. TimeWaver działa na poziomach dających się zaobserwować w człowieku jako całości. 
TimeWaver analizuje nie tylko znale-zione w polu informacyjnym korelacje z ciałem fizycznym, lecz bierze pod uwagę także 
płaszczyznę energetyczną i informacyną. Pola energetyczne i informacyjne są zgodnie z naszą wiedzą 
ściśle ze sobą połączone i w idealnej sytuacji harmonizują; tak więc z punktu widzenia systemu 
TimWaver człowiek postrzegany jest jako całość.

Medycyna pola informacyjnego na wszystkich płaszczyznach
TimeWaver Med analizuje korelacje pomiędzy utratą równowagi a zaburzeniami w nurcie 
przepływu informacji i ma na celu skompensowanie tychże w polu informacyjnym. 
Analizy te nie dotyczą ciała fizycznego, tak jak ma to miejsce w diagnostyce medycznej. 
Medycyna ba-zująca na polu informacyjnym opiera się na teorii pola fizyczno-
umysłowego, które kontroluje wszystkie procesy materialne, energetyczne i psychiczne. 
TimeWaver postrzegaa człowieka jako na całość – od sfery duchowej aż po strukturę 
komórkową! Wychodzimy bowiem z założenia, że człowiek jest czymś więcej niż tylko jego 
podlegające analizie elementy. 

TimeWaver jest narzędziem, które ma pomagać w badaniu powiązań oraz głębszych 
poziomów pola informacyjnego, a w nim to, co nazywamy życiem; narzędziem, które wykorzystuje 
jako podstawę wszystkiego – zgodnie z naszym zrozumieniem - świadomość i informację, w celu 
analizowania różnych płaszczyzn życiowych i leczenia za pomocą pozytywnych informacji. 
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Umysł porusza materią

Sens powinien uzdrowić
Człowiek często popada w chorobę, gdy traci sens życia. Chodzi o to, żeby 
doprowadzić go w jego świadomości z powrotem do miejsca, w którym odnajdzie 
sens, bowiem życie człowieka ma zawsze sens. Ten właśnie sens proponuje nam 
życie w każdej chwili, jednak my nie zawsze to postrzegamy lub rozumiemy. 
Wizją systemu TimeWaver jest doprowadzenie człowieka do stanu, w którym 
mógłby odnaleźć ów sens, znowu nim żyć i doświadczać go we wszystkim, co czyni, 
we wszystkim, co go spotyka. 

Utrata równowagi może mieć podłoże psychologiczne, wirusowe, bakteryjne, gene-
tyczne, ale może występować też na tle zawodowym, rodzinnym lub społecznym. 
Znajduje to swoje od-zwierciedlenie w miejscu, które Burkhard Heim nazwał polem 
fizycznym. Ponieważ pole to nie składa się z sił lub energetycznych potencjałów, 
lecz z wzorów informacyjnych, nazywamy je polem informacyjnym. Zamieszczony tu 
model uwidacznia, że pole informacyjne łączy nie tylko ciało i psychikę, ale zarazem 
kontroluje przebieg wszystkich procesów natury materialnej.

Pobudzanie procesów regulacyjnych w polu informacyjnym
System TimeWaver stara się za pomocą interfejsu kwantowo-fizycznego przesyłać 
informacje i wzory drgań do pola informacyjnego człowieka. Można to porównać z 
podaniem leku homeopatycznego. W obu przypadkach nie są pobudzane procesy 
natury biofizycznej, lecz chodzi tu o dostarczenie ciału informacji dotyczących za-
burzenia równowagi oraz ewentualnego jego zlikwidowania.
Dla naturalnej równowagi w życiu - równoważenie pola informacyjnego
Ten model pozwala na wgląd w całkowicie nieznane do tej pory procesy życiowe. 
Nazywamy to równoważeniem pola informacyjnego. Celem równoważenia jest rozpoznanie głębszych przyczyn występujących 
zaburzeń oraz wprowadzenie do pola pozytywnych zmian za pomocą nowych wzorów informacyjnych. 

Powinno to znaleźć swoje zastosowanie zarówno w leczeniu 
zaburzeń ostrych, jak i przewlekłycyh. Z tego względu nazywamy 
systemy TimeWaver „komputerową” homeopatią. Technologia 
TimeWaver przekazuje nam, które wzorce częstotliwości należy 
wprowadzić w pole informacyjne człowieka, aby doszło do procesu 
odnowy.
Ponieważ – jak twierdził Heim - pola informacyjne stanowią rodzaj 
łącza pomiędzy ciałem fizycznym a świadomością, można w nich 
odnaleźć odpowiedniki głębszych zależności możliwych zaburzeń.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych 
w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna 
konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, 
ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów 
TimeWaver wraz z ich zastosowaniami.
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Ganzheitlicher Ansatz

Seelische Stabilisierung  
(Bewusstsein) 

Psyche 
Geist

Informationsfeld-Balancierung  
(Bindeglied zwischen  

Körper und Geist)

Quantenphysikalisches Interface 
(Kommunikation in  
beide Richtungen)

Energiefelder - Schwingungen  
elektromagnetische Felder

Somatik - Materie - Körper
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Odczytywanie i zapisywanie informacji w polu informacyjnym
Analiza pola informacyjnego i jego równoważenie odnosi się do dziesięciu poziomów człowieka, m.in. do jego fizjologii, poziomu 
częstotliwości, do elektryczności i energii w organizmie na płaszczyźnie biofizycznej, oraz poziomu czysto informacyjnego. 
Analiza sięga aż do psychiki i poziomu świadomości, a więc płaszczyzn, które wpływają na nasze samopoczucie.
System TimeWaver Med pomaga przeprowadzić analizę w polu informacyjnym w celu ustalenia, jakie nowe informacje posłużą 
do przywrócenia równowagi na wszystkich ww. płaszczyznach. W trakcie przeprowadzanej analizy system TimeWaver Med 
umożliwia “wpisanie” w pole nowych informacji, np. w postaci wzorów drgań. W ten sposób zachwianie równowagi może zostać 
skorygowane i zrównoważone w polu informacyjnym.

Świadomość jest inicjatorem życia
Systemem TimeWaver posługują się już lekarze i terapeuci. Ponieważ zgodnie z naszym rozumieniem daną informację można 
odnaleźć we wszystkich dziedzinach życia, uważamy, że nie należy ograniczać jego zastosowania jedynie do medycyny. 
Tak więc architekci, rolnicy, weterynarze, psychologowie, trenerzy, konsultanci i wiele innych 
grup zawodowych posługuje się różnymi systemami technologii TimeWaver

Dlaczego? Ponieważ świadomość i informacja są częściami składowymi obszarów, 
w których ludzie działają i współdziałają. Przyglądając się naszemu modelowi 
zauważamy, że dokładnie te procesy świadomości zostawają 
ślady w polu informacyjnym, które my staramy się za pomocą 
systemów TimeWaver równoważyć. Analizę i poszukiwanie 
drogi wiodącej odzyskania równowagi w polu informacyjnym 
nazywamy równoważeniem lub optymalizowaniem. 
Tak więc analiza ta służy prowadzeniu systematycznych
i holistycznych badań. 



Siła intencji
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Uwidocznić to, co nieuświadomione
Nasza świadomość na ogół nie ma bezpośredniego dostępu do pola informacyjnego, ponieważ jest ze względu na swój dwoisty 
charakter nastawiona albo na zewnątrz, na to, co fizyczne, albo na wewnętrzną, psychiczną rzeczywistość. Szwajcarski psycholog 
C.G. Jung był pierwszym, który stwierdził, że indywidualna nieświadomość komunikuje się bezpośrednio z pewnego rodzaju 
globalnym polem informacyjnym, które nazwał zbiorową nieświadomością. 

Synchroniczność
Zdarzenia występujące w świecie fizycznym mogą jednocześnie odzwierciedlać nieświadome treści, choć nie musi mieć miejsca 
bezpośredni, fizyczny związek przyczynowy. Fenomen ten nazwał Jung synchronicznością. Może to wyjaśnić, dlaczego procesy 
kwantowo-fizyczne (szumy) mogą odzwierciedlać w systemach TimeWaver zarówno świadome, jak i nieświadome treści. 

Tak więc terapeuta może dzięki technologii TimeWaver bez bezpośredniego kontaktu 
fizycznego przeprowadzać analizę i zabiegi w polu informacyjnym.

Ponieważ jak uczy C.G.Jung - wyparte, nieświadome treści mogą stanowić przyczyny 
chorób oraz innych poważnych problemów, odkrywanie tego typu zależności 
psychicznych stanowi cel i staje się narzędziem w pracy opierającej się na systemach 
TimeWaver. Poprzez umożliwienie nieświadomym zależnościom chorób bezpośredniego 
komunikowania się z sobą sprawia się, że ich wyrażenie w postaci objawów fizycznych 
staje się zbędne. W ten sposób zamknięta w nich energia znajduje ujście. Jednocześnie 
uświadomienie sobie takich wypartych psychicznych treści równoważy szkodliwą 
sprzeczność pomiędzy świadomością a nieświadomym, sprawiając, że człowiek znów 
staje się całością.

Carl Gustav Jung



10 płaszczyzn systemu TimeWaver

8

Płaszczyzna duchowa
Ta płaszczyzna przedstawia najgłębszy i najsubtelniejszy poziom. 
Tu pole informacyjne powinno być wspierane mantrami, 
jantrami i medytacją. Jest to bowiem najdelikatniejsza płaszczyzna.

Płaszczyzna częstotliwości
TimeWaver stara się ustalić w polu informacyjnym, które 
częstotliwości pochodzące z ciała, mózgu i narządów pacjenta są 
niedostępne lub zostały zakłócone i koryguje podstawowe re-
zonansy ludzkiego ciała. Poza tym w module częstotliwości bazy 
danych mamy do dyspzycji dziesiątki tysięcy częstotliwości przyp-
isanych np. wirusom, bakteriom albo obrazom chorobowym.

Płaszczyzna układowa
Tu na położonej głeboko płaszczyźnie transformacyjnej należy 
rozpoznać konflikty natury karmicznej i starać się wpłynąć w 
pozytywny sposób na pole informacyjne.

Płaszczyzna procesów fizjologicznych
Ta sekcja jest podzielona na genetykę, biologię komórki, enzymy, 
hormony i funkcje narządów.

Płaszczyzna psychiczna
Za pomocą pozytywnych afirmacji i zasad psychokinezjologii, psy-
chiczne blokady w polu informacyjnym mogą zostać rozpoznane i 
zniwelowane. Tematy: Równoważenie sfer życia, wzorzec prena-
talny, brak energii, rozwój osobowości.

Płaszczyzna obciążeń toksycznych
System TimeWaver powinien na płaszczyźnie pola informacyjnego 
pomóc w rozpoznaniu zakłócających wzorów drgań 
i harmonizowaniu pól energetycznych.

Płaszczyzna informacyjna
Tutaj TimeWaver działa za pomocą informacji i wzorów 
częstotliwości homeopatycznych, esencji i spagyrik.

Płaszczyzna bakterii, wirusów, pasożytów 
i grzybów
System TimeWaver powinien pokazać, gdzie powstały w polu 
informacyjnym ewentualne usterki spowodowane przez wirusy, 
zarazki, bakterie lub grzyby i zaproponować polu informacyjnemu 
odpowiednie metody optymizacji.

Płaszczyzna energetyczna
System TimeWaver powinien wskazać te czynniki energetyczne, 
które znajdują odzwierciedlenie w polu informacyjnym pacjenta. 
Na tym poziomie optymalizowane są za pomocą informacji 
z zakresu akupunktury, meridianów, kamieni szlachetnych lub 
symboli np. czakry jak i obwody funkcjonalne.

Płaszczyzna objawów
Baza danych TW zawiera różne informacje dotyczące różnorakich 
środków. Na tej płaszczyźnie znaleźć można pełną klasyfikację ICD 
10. Ci, którzy preferują stosowanie innych środków, mogą łatwo i 
szybko utworzyć własną bazę danych.

System TimeWaver umożliwia dokonanie poprawek 
na 10 płaszczyznach 
Time Waver umożliwia zaobserwowanie zachodzących w polu informacyjnym 
pacjenta zakłóceń, a tym samym przekazuje nam informacje w odniesieniu do 
możliwego wykorzystania urządzenia na dziesięciu opisanych poniżej płaszczyznach. 
W bazie danych systemu TimeWaver mamy do dyspozycji kompleksowy zbiór 
wzorów informacji. Dzięki temu pacjent postrzegany jest i rozumiany jako całość. 
Analiza pola informacyjnego powinna obejmować wszystkie ważne aspekty życia 
od płaszczyzny duchowej i psychicznej aż po płaszczyznę fizyczno-objawową. 
Wychodzimy bowiem z założenia, że dopiero wgląd we wszystkie te płaszczyzny 
ukazuje człowieka w pełni. Analiza pola informacyjnego oraz oczekiwany pozy-
tywny wpływ równoważenia w polu informacyjnym nazywamy równoważeniem lub 
optymizacją, co służy systematycznemu i całościowemu badaniu pola 
informacyjnego

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny 
akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informa-
cyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver 
wraz z ich zastosowaniami. przedstawione na tych stronach płaszczyzny i zastoso-
wania nie odnoszą się do chorób lub metod leczenia w rozumieniu medycyny, lecz do 
poziomów w medycznej bazie danych systemu.



TimeWaver - Zintegrowane bazy danych

Bazy danych systemu TimeWaver dotyczące tematów medycznych
Bazy danych stanowi fundament całego systemu. Znajduje się tu ponad 600 rubryk zawierają-
cych ponad milion wpisów z wszystkich głównych dziedzin medycyny komplementarnej jak i 
akademickiej, oraz należące do nich wzorce drgań plus wbudowana baza danych ICD-10. 
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Biologia komórki
• Transmutacja biologiczna
• Podstawowy metabolizm
• Przemiana glukozy
• Stan metabolizm
• Wewnątrzkomórkowy transport substancji 
• Lizosomalne choroby spichrzeniowe
• Organella komórkowe
• Napięcie komórkowe
• Cykl Krebsa (kwasu cytrynowego)

Genetyka
• Budowa aminokwasów
• Chromosomy 
• Zaburzenia genetyczne 
• Biologia komórki

Neurobiologia
• Częstotliwości mózgowe 
• Neuroprzekażniki 
• Konflikty biologiczne i obszary mózgu 
• Układ limbiczny

Toksyny, obciążenia
• Alergie, nietolerancje 
• Informacje dot. usuwania z organizmu szkodli-
wych czynników
• Zatrucia 
• Dodatki do żywności 
• Zatrucie
• Nozody toksyn środowiskowych

Poziom strukturalny 
• Układy ruchu 
• Komórki 
• Układy tkanek 
• Układy narządów

Diagnostyka laboratoryjna 
• Parametry laboratoryjne 
• Analiza ICD 10 
• Enzymy 
• Hormony 
• Narządy

Stomatologia 
• Materiały stomatologiczne 
• Leki stomatologiczne 
• Nozody stomatologiczne 
• Preparaty dentystyczne 
• Zęby i ich układy funkcjonalne

Wirusy, bakterie, pasożyty,
grzyby 
• Zatrucia spowodowane przez bakterie i pasożyty 
• Grzyby 
• Nieznane patogeny 
• Zatrucia zpowodowane przez wirusy

Homeopatia 
• Lista środków homeopatycznych od A do Z 
• Substancje podstawowe (ang. polychrests) 
• Miazma
• Harmonizowanie stresu 
• Środek konstytucyjny 
• Listy producentów środków leczniczych
• Spagyriki 
• Sole Schüßlera, esencje kwiatowe, esencje 
Bacha

Tradycyjna Medycyna Chińska 
(TCM)
• Akupunktura ciała 
• Akupunktura ucha 
• Układy funkcjonalne 
• Czakry 
• Kamienie szlachetne

Psychokinezjologia
• Energia meridianów
• Różne programy przerowadzania badań

Moduł częstotliwości
• Częstotliwości mózgu

• Częstotliwości Rife i Clark

• Częstotliwości w Hz i objawy

• Spolaryzowane światło, terapia dźwiękowa i świetlna

• Częstotliwości poszczególnych centr świadomości

• Podstawowe rezonanse ludzkiego ciała

• Częstotliwości komórkowe oraz narządów
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Wiele obszarów zastosowań
W przeprowadzaniu analizy systemem TW chodzi o wyszukanie w wybranych bazach danych tych wpisów, które 
wywołują nasilniejszy rezonans z polem informacyjnym obiektu. W trakcie procesu optymizacji informacje te 
zostają wprowadzone za pomocą drgań w pole informacyjne obiektu. Bazy danych, w których zebrane są po-
szukiwane informacje tworzą „serce” systemu. Ponieważ korelacje zaburzeń często znajdują się w sferach, które 
nie są bezpośrednio powiązane z tematami medycznymi - jak np. partnerstwo, praca, rodzina, zanieczyszczenie 
środowiska, warunki mieszalne, przestrzeń życiowa itp. – system TimeWaver posiada bazy danych, które wykraczają 
poza informacje medyczne i obejmują wiele innych dziedzin życia. 

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych 
w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna 
konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia 
medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z ich zastoso-
waniami. Wykorzystane na tej stronie terminy medyczne nie odpowiadają 
standardowym metodom leczenia. Treści te zaczerpnięte zostały z kręgów 
medycyny alternatywnej i akademickiej oraz innych dziedzin życia, jak np. 
przestrzeń mieszkalna lub rodzina i mają stanowić źródło encyklopedyczne, 
jak np. leksykon. Wzmianki o konkretnych wskazaniach nie odnoszą się do 
choroby w sensie medycznym, lecz do odpowiedniej pozycji w bazie danych 
programu TimeWaver.

Gospodarka i ekonomia
• Doradztwo / Analiza 
• Sprzedaż i promocja sprzedaży 
• Energia firmy 
• Zarządzanie holistyczne
• Rozwój osobowości 
• CV

Weterynaria
• Małe zwierzęta 
• Psy i koty 
• Konie 
• Krowy, bydło i owce

Praca systemowa 
• Konstelacje rodzinne 
• Dziedziny życia 
• Afirmacje transformujące
• Afirmacje medytacyjne 
• Afirmacje rodzinne 
• Rozpoznanie wzorca i odrzucenie go 
• Przekonania wyzwalające
• Wzorce prenatalne

Rolnictwo
• Wszystko, co korzystne
• Grzyby szkodzące roślinom
• Zwiększenie plonów
• Zwalczanie szkodników
• Nawozy alternatywne
• Nawozy mineralne
• Środki wzmacniające rosliny
• Homeopatia

Obciążenia
• Obciążenia środowiskowe
• Obciążenia żywności
• Dodatki do żywności
• Biocydy i toksyny
• Alergeny
• Inne substancje szkodliwe
• Leki
• Środki owadobójcze

Sport, fitness, wellness 
• Optymalizacja wydajności 

• Afirmacje dot. osiągnięcia sukcesu 
• Wzmacnianie ducha zespołu 
• Afirmowanie wewnętrznej siły i woli 
• Optymalizowanie kondycji 
• Optymalizowanie regeneracji 
• Minimalizowanie stresu 
• Optymalizowanie szkolenia

Analiza budynku
• Obciążenia elektromagnetyczne 
• Pleśnie itp.
• Vasati (wedyczna sztuka budowania) 
• Nieruchomości 
• Biologia w budownictwie 
• Obciążenia geopatyczne

Coaching 
• Partnerstwo 
• Medytacja 
• Rozwój osobisty 
• Pozytywna samoocena 



Analiza pola informacyjnego w formacie kieszonkowym
W dobie mobilności wielu użytkowników życzy sobie łatwego do transportu systemu 
przenośnego. W tym właśnie celu wyprodukowany został TimeWaver Mobil. 
W celu zaoszczędzenia miejsca i zredukowania wagi do minumum zrezygnowano 
z generatorów hałasu, a skoncentrowano się na rezonatorze kwantów światła. 
Mobilność równoważy nieco ograniczoną funkcjonalność. Kompaktowa aluminiowa 
obudowa chroni przed wilgocią, wstrząsami i promieniowaniem elektromagnetycznym. 
TimeWaver Mobil waży tylko 200 gram i ze swoimi wymiarami (11 × 6 × 3 cm) mieści się 
z laptopem w niemal każdej teczce.

TimeWaver Kombi - dwa systemy w jednym
Jeżeli sprzęt TimeWaver nie jest używany w biurze albo w gabinecie lekarskim, lecz użytkownik odwiedza 
swojego klienta czy pacjenta, do efektywnej pracy potrzebuje w zasadzie dwóch urządzeń. Jedno urządzenie 
do przeprowadzenia analizy w drodze i drugie, za pomocą którego przeprowadza się jednocześnie ciągłą optymizację.

Urządzenia systemu TimeWaver - wytrzymałość i ponadczasowa elegancja
Urządzenia systemu TimeWaver dostarczane są w solidnej i eleganckiej obudowie z litego aluminium, o wymiarach 30 × 30 × 4 cm i wadze 
około 4 kg. Na biurku ma wygląd reprezentacyjnej bazy technicznej do pracy w polu informacyjnej.

W znajdującym się po lewej stronie urzadznia okrągłym 
wgłębieniu można bezpośrednio “informować” 
np. wodę albo “neutralne” kuleczki (globulki). Poniżej znajduje 
się odpowiednie źródło szumu dla danego obiektu.

Pod górnym okrągłym 
wgłębieniem znajduje się 
rezonator kwantów światła. 
Tu można analizować i 
równoważyć na płaszczyźnie 
informacyjnej.

Tu analizujemy i równoważymy na 
płaszczyźnie energii. Za pomocą obu 
okrągłych wgłębień można kopiować 

i zapisywać informacje.

Za pomocą znajdującego się po prawej 
stronie okrągłego wgłębienia, można 
wprowadzić za pośrednictwem drgań 

do pola informacyjnego obiektu każdą, 
umieszczoną w nim materialną 
substancję. Poniżej znajduje się 

odpowiednie źródło szumu 
danej informacji.

Złącze USB na tylnej ścianie obudowy łączy rezonator kwantów światła względnie źródła szumu z komputerem. Wysokiej jakości bezpieczne okrągłe złącza 
(niem.: Redelstecker) służą do podłączenia osprzętu.

2 kanały kabli terapeutycznychGniazdo zasilaczaGniazdo USB 
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Urządzenia i urządzenia przenośne systemu TimeWaver
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MyTimeWaver
Moduł ten powstał, aby umożliwić rozpoczęcie pracy z systemem 
TimeWaver w tak prosty sposób, jak ma to miejsce w przy-
padku smartphona i odtwarzacza MP3, zapewniając przy tym 
jednocześnie maksymalną indywidualność i elastyczność.

Za pomocą systemu TimeWaver można po jednym kliknięciu 
przeanalizować dowolny temat w polu informacyjnym, następnym 
kliknięciem można utworzyć dla klienta raport PDF, oraz z trzecim 
kliknięciem wygenerować pełną listę optymalizacji. Inne tematy 
można tworzyć samodzielnie za pomocą istniejących baz danych 
lub sięgnąć do tematów już dostarczonych. Nawet własne bazy 
danych można łatwo zintegrować.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych 
w rozumieniu medycyny aka-demickiej nauka i medycyna ko-
nwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znacze-
nia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver 
wraz z zastosowaniami. Wspomniane tutaj możliwości odnoszą 
się do odpowiednich kategorii baz danych systemów TimeWaver .

Moduł MyTimeWaver
Sprawdzone metody 

w wersji zautomatyzowanej.
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Praktyczny wybór tematów
Zestawy i tematy w systemie TimeWaver są przeznaczone do 
praktycznego stosowania przez każdego człowieka w formie 
szybkiej analizy. Podzielono je na następujące sekcje z odpo-
wiednimi rubrykami:

• Kontrola na dzień dobry
• Ciało 
• Psychika 
• Leczenie układowe 
• Aura 
• Laboratorium 
• Dom 
• Biznes

Zintegrowana funkcja wydruku
Możemy wybrać, czy chcemy utworzyć plik PDF z wybranym 
tematem, czy też z wszystkimi tematami. Taki plik można 
łatwo wydrukować dla siebie lub dla swoich klientów. Można 
też wybrać do druku poszczególne pozycje.

Moduł MyTimeWaver
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Model spójności
Izraelsko-amerykański socjolog medycyny, Aaron Antonovsky (1923-1994) stworzył w latach 
70-ch XX wieku termin salutogenezy jako koncepcji przeciwstawnej do patogenezy. 
Zgodnie z modelem salutogenezy zdrowie nie jest widziane jako stan, lecz jako ciągły proces. 
Główną tezą Antonovskyego jest stwierdzenie, że poczucie spójności powinno być pojmowa-
ne jako główna składowa pytania „Jak powstaje zdrowie?”. „Poczucie koherencji jest orienta-
cją globalną, która wyraża, w jakiej mierze człowiek dysponuje wszechobecnym, 
dynamicz-nym poczuciem zaufania i czuje, że bodźce pochodzące z wewnętrznej jak 
i zewnętrznej przestrzeni dają przewidzieć, że posiadają swoją strukturę i że można je 
wyjaśnić; że udostępnione są mu zasoby odpowiednie do jego wymagań; te wymagania zaś 
są wyzwaniami, które wynagradzają wysiłek i zaangażowanie”. (A. Antonovsky, Salutogen-

ese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit, 1997). [A. Antonovsky Salutogeneza. Demistyfikacja 
zdrowia, 1997]. Objaw chorobowy nie jest postrzegany tutaj jako zagrożenie z zewnątrz, lecz jako bodziec wskazujący pacjentowi na 
deficyt w procesie nieustającego podtrzymywania zdrowia - deficyt, który może zlikwidować poprzez odpowiednie działania. 

Salutogeneza kontra patogeneza
W patogenezie objaw choroby, np. ból głowy zostaje opisany i jest “zwalczany”. Według Antonovskyego natomiast w salutogenezie 
nie określa się cierpienia jako choroby, lecz widzi się w chorobie potencjał zdrowia. Tak oto dana jest człowiekowi w każdej chwili 
szansa zdrowego rozwoju.

Aaron Antonowsky

Wszystko w doskonałej harmonii
Moduł spójności narządów 



Trójkolumnowa analiza spójności 

Moduł spójności narządów w systemie TimeWaver
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“Informacyjny” punkt widzenia ciała
Każdy narząd w ciele - zgodnie z naszym zrozumieniem - otoczony jest elektromagnetycznym polem energetycznym, czyli polem 
stworzonym przez drgania ładunków elektrycznych. Analiza spójności narządów powinna sprawdzić jakość tego pola 
energetycznego w polu informacyjnym, a tym samym pomóc zbadać istniejące połączenia każdego organu z polem informa-
cyjnym klienta. Jednym kliknięciem można uzyskać wgląd w sytuację przedstawioną w trzech kolumnach i rozpoznać, które grupy 
narządów według tego modelu są nadmiernie regulowane lub niedoregulowane, a które są zrównoważone i stabilne. Celem analizy 
koherencji narządów jest odnalezienie, które z nich wymagają optymizacji ich pola informacyjnego oraz znalezienie ewentualnych 
środków równoważących w polu informacyjnym.

Dokładniejszy wgląd w pola narządów
Kolejnym kliknięciem można kontynuować bardziej szczegółowo badanie poszczególnych organów oraz ich części składowe w polu 
informacyjnym. Te wyniki są również przedstawione w trzech kolumnach, tak iż można łatwo rozpoznać, które części narządów 
powinny być uznane w polu informacyjnym za nadmiernie regulowane, 
względnie niedoregulowane, a które powinny być interpretowane jako 
zrównoważone, czyli spójne.
Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medy-

cyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól infor-

macyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver 

wraz z zastosowaniami. Dotyczy to również teorii Antonovskiego. Treści baz danych

i modułów służą wyłącznie do przeprowadzenia analizy pola informacyjnego. 

Konkretne wskazania nie odnoszą się do choroby w medycznym znaczeniu, lecz do 

rubryki w bazie danych systemu TimeWaver. Medycyna pola informacyjnego nie 

odnosi się do fizycznego ciała, lecz tylko do pola informacyjnego człowieka.

Ventrikulus Sinister

Herz - Cor

Moduł spójności narządów 
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Od analizy do równoważenia
Następnie system TimeWaver analizuje powiązania pomiędzy błędami znalezionymi w polu informacyjnym i dzieli je na 15 kat-
egorii potencjalnych przyczyn chorób. System wyświetla jednocześnie przechowywane w bazach danych proponowane środki 
optymizujące oraz tworzy listę według której należy równoważyć narządy w polu informacyjnym.

Zintegrowane bazy danych
Baza danych TimeWaver: ponad milion wpisów i wzorców częstotliwości; ponad 600 rubryk, m.in. następujące dziedziny:
• Biologia komórki 
• Obciążenia toksyczne 
• Tradycyjna medycyna chińska (TCM) 
• Neurologia 
• Stomatologia 
• Homeopatia 
• Aiurweda 
• Genetyka 
• Badania laboratoryjne 
• Wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby 
• Poziom strukturalny 
• Psychokinezjologia 
• Zależności układowe i wiele więcej

Ważna informacja: Medycyna akademicka nie uznaje opisanych tutaj zastosowań. Analiza spójności narządów nie odnosi się do 
ich stanu fizjologicznego i nie daje wskazówek dotyczących chorób w sensie medycznym. Wyniki analizy odnoszą się wyłącznie do 
pola informacyjnego człowieka.
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Znajdowanie odpowiednich środków
Lista optymalizacyjna bazy danych zawiera wszystkie środki lecznicze 
i metody proponowane przez homeopatię, naturopatię i medycynę 
akademicką zgodnie z naszym modelem wzorów wibracyjnych. 
Stanowią one obszerną część baz danych systemu TimeWaver i są 
wykorzystywane do równoważenia pola informacyjnego. Pacjent nie 
musi fizycznie przyjmować lekarstwa.

Analiza ICD-10
W polu informacyjnym klienta można znaleźć odpowiednik każdego 
narządu i użyć go do rzeczywistej analizy wraz z bazą danych ICD 10. 
Mamy tu do dyspozycji listę wszystkich jednostek chorobowych, które 
mogą być związane z polem informacyjnym. Wyniki analizy są 
prezentowane w trzech kolumnach i przedstawiają zarówno duże 
relewancje dodatnie, jak i duże relewancje ujemne. Duża dodatnia 
relewancja wskazuje na główny, a więc “aktywny” lub „ostry” pro-
blem, podczas gdy duża ujemna relewancja po wskazuje na “pasywny” 
względnie chroniczny problem.

Optymizowanie na 10 płaszczyznach
Optymalizacja polegająca na przepływie informacji powinna obejmować wszystkie ważne dziedziny życia – sferę duchową, 
energetyczną i fizyczną. Optymalizacja nazywamy bezdotykowe przekazywanie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonej 
analizy bezpośrednio w pole informacyjne klienta. Ponieważ powiązania chorobowe są często ukryte lub wieloprzyczynowe, 
TimeWaver oferuje możliwości “informacyjne” w celu optymizowania pacjenta także na nie rozpoznanych dotąd płaszczyznach.

Odczytywanie i zapisywanie
Tak jak w przypadku przeprowadzania analizy, TimeWaver Med może teraz “wpisywać” dane w pole informacyjne; zachwiana 
równowaga powinna zostać w polu informacyjnym zrównoważona. System TimeWaver Med pozwala widzieć człowieka całościowo, 
od umysłu po strukturę komórki!

Prezentacja anatomiczna - orientacja i logika
Baza danych dotycząca spójności narządów zawiera szczegółowe, anatomiczne ilustracje wszystkich podstawowych narządów 
i układów ludzkiego ciała, systematycznie podzielonych na 52 kategorie z łącznie 2334 szczegółami dotyczącymi narządów. Taka 
prezentacja ma na celu zilustrowanie klientowi wyniku analizy różnych części jego ciała w polu informacyjnym. Pokazuje, które 
narządy zostały po przeprowadzeniu analizy w polu informacyjnym uznane za nie stabilne, a które są zbytnio regulowane.

Kontrola przebiegu optymalizacji
Jeśli analiza spójności narządów przeprowadzana jest 
regularnie, można wówczas uzyskane wyniki badań 
przedstawić graficznie w postaci wykresu i w ten sposób 
ustalić przebieg optymalizacji w polu informacyjnym pod 
kątem ciągłego ulepszania go. Z naszego punktu widzenia 
zasada koherencji opisuje dokładnie jakość współpracy 
poszczególnych narządów w ciele. Graficzna prezentacja 
pozwala zobaczyć, jakim zmianom podlega ta jakość 
w trakcie przeprowadzania zabiegów.

TimeWaver Med - Moduł spójności narządów 
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Moduł mikroprądów w systemie TimeWaver
Za pomocą mikroprądów można leczyć różne schorzenia. W tej wersji modułu mikroprądów 
systemu TimeWaver Med zdecydowaliśmy się na dwa ważne wskazania - leczenie bólu 
i depresji. Moduł mikroprądów stanowi w systemie TimeWaver Med podstawę certyfikacji 
jako wyrób medyczny klasy IIa. Mikroprądy aplikowane są za pomocą elektrod przylepnych 
i opcjonalnie także za pomocą elektrod ręcznych. 

Cztery programy stałe - łatwość obsługi – odczywalny efekt
Leczenie mikroprądami w systemie TimeWaver Med jest modułem komplementarnym, który uzupełnia funkcjonalność technologii 
TimeWaver. Ponieważ TimeWaver Med nie był technicznie zaprojektowany, aby służył jako urządzenie do terapii mikroprądami, mamy 
w nim oprócz systemu TimeWaver Frequency uproszczony wariant urządzenia do przeprowadzenia tego typu zabiegu. Oprogramowanie 
jest nieskomplikowane: wybierz program, umieść elektrody, rozpocznij. Podczas zabiegu pacjent może się odprężyć. Zabieg taki to 
“dodatek”, umożliwiający pacjentowi odczuć sens leczenia. Ten wariant terapii mikroprądami znany jest w różnych dziedzinach, które 
zintegrowane są w czterech stałych programach stanowiących oprogramowanie systemu TimeWaver. Te standardowe programy są 
podzielone na następujące dwie główne kategorie:

1. Leczenie bólu: Elektrody samoprzylepne przyklejane są do bolących miejsc, gdzie użyty ma być mikroprąd. W wielu wypadkach 
alternatywnie można posłużyć się także elektrodami elektrycznymi, co pozwala pacjentowi leżeć spokojnie w trakcie zabiegów. Mamy 
tu dwa różne programy.
2. Depresja: korzystanie z tych programów w leczeniu z depresji i innych problemów natury psychologicznej jest proste. Samoprzylepne 
elektrody umieszcza się za uszami na wyrostkach sutkowatych i/lub alternatywnie - specjalne elektrody na płatkach uszu.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny aka-demickiej nauka i medycyna konwencjonalna 
nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver 
wraz z zastosowaniami.

Jakby skrojony specjalnie 
dla ciała i umysłu.

Moduł mikroprądów
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Moduł mikroprądów TimeWaver Med

Wskazania medyczne i badania
Zabiegi z użyciem mikroprądów opisane zostały szczegółowo w ramach wielu badań. Standardowe programy 

zawarte w module mikroprądów bazują na badaniach dotyczących częstotliwości, natężenia i parametrów, 

np. takich jak umieszczenie elektrod lub czasu trwania zabiegu, a jednak badania te nie są uznawane przez 

medycynę akademicką jako dowody naukowe. 

Publikacje w ramach przeprowadzonych badań:

Bóle
G. Rockstroh, W. Schleicher, F. Krummenauer; pooperacyjne: Der Nutzen der während einer stationären 

Anschlussheilbehandlung applizierten Mikrostromtherapie bei Patienten nach Implantation einer Knie-To-

talendoprothese – Eine prospektive randomisierte klinische Studie; Rehabilitation 2010, 49: str.173-179 

Sarhan, T.M.; Doghem; 2009; Effect of microcurrent skin patch on the epidural fentanyl requirements for post 

operative pain relief of total hip arthroplasty; Middle East Journal of Anesthesiology; S.411-415

Jerry T. Holubec; Cumulative Response from Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) for Chronic Pain; 

Practical Pain Management; 2009 Nov-Dez (n=525)

Depresja
Boggio PS; Rigonatti SP; Ribeiro RB; Myczkowski ML; Nitsche MA; Pascual-Leone A.; Fregni F.; A random-

ized, double-blind clinical trial on the effi cacy of cortical direct current stimulation for the treatment of major 

depression. International Journal of Neuropsychopharmacology; 2008 Mar, 11(2): S. 249-54; Epub 2007 Jun 11

Marshall F. Gilula; Daniel L. Kirsch; Cranial Electrotherapy Stimulation Review: A Safer Alternative to Psycho-

pharmaceuticals in the Treatment of Depression; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol. 9(2), S. 7-26; The 

Haworth Press
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Moduł WaveScreening w systemie TimeWaver
WaveScreening jest modułem umożliwiającym za pomocą jednego 
kliknięcia myszką zeskanowanie pola informacyjnego pod kątem 
zaburzeń medycznych. Moduł ten przeprowadza w polu informa-
cyjnym ranking prawdopodobieństwa 400 poważnych schorzeń. 
Za każdym z tych 300 wpisów medycznych kryje się baza danych 
z terapiami w polu informacyjnym.

475 własnych baz danych
Drugim kliknięciem myszy można stworzyć w bazach danych z 
wybranych w trakcie przeprowadzania analizy czynników listę tych 
częstotliwości, które optymizują, a więc są równo-ważące. Klikając 
po raz trzeci, nanosimy tę listę na fiolkę zawierającą sól fizjologiczną 
i tak stworzony “preparat” dajemy naszemu pacjentowi, żeby zabrał 
go ze sobą do domu.

Korzystajmy z mocy nieświadomości
W ten sposób dodatkowo, oprócz efektu optymizującego wywołujemy u pacjenta efekt place-
bo, który jest wspierany regularnym przyjmowaniem kropli. Oczywiście można te stworzone 
przez nas optymizujące listy wprowadzić drganiami w pole informacyjne także bez nośnika.

Moduł 
WaveScreening 

Szybki i kompleksowy 
przegląd.
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TimeWaver - Moduł WaveScreening 

Wyjatkowo praktyczny w użyciu
Prezentacja wyników analizy jest przejrzysta i uporządkowana w 
formie głównych potencjal-nych kategorii czynników wpływających 
na stan zdrowia:

Po kliknięciu w przeglądzie badań na “Anwenden”, uruchomimy analizę 
wybranych czynników wpływających na stan zdrowia, w wyniku czego 
otrzymujemy środki równoważące czynniki negatywne. 

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w ro-
zumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna 
nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego 
i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z zastosowaniami. 
Wspomniane tutaj możliwości odnoszą się do odpowiednich kategorii 
baz danych systemów TimeWaver .

• Komórki / Matrix
• Bakterie 
• Wirusy
• Grzyby 
• Pasożyty 
• Narządy zmysłów /nerwy 
• Układ moczowo-płciowy 
• Kontrola zębów
• Zęby / usta

• Układ odpornościowy / 
Układ limfatyczny 

• Układ oddechowy 
• Gruczoły wydzielania 

wewnętrznego 
• Hormony 
• Szkielet / Kręgosłup 
• • Serca / Układ krążenia 
• • Metabolizm / Trawienie



 

 

Moduł dźwięku w systemie TimeWaver
Prawie każdy człowiek słyszał o wpływie podprogowym. Czy to w kinie ukryte obrazy zachęcają nas do zakupu niektórych napojów lub też 
przemycane są bezpośrednio w naszą pod-świadomość “tajne przekazy” - podprogowe informacje wykorzystywane są w wielu dziedzinach. 
Taki sam efekt może również być wykorzystany w pozytywnym sensie; np. możemy aplikować pewne częstotliwości akustyczne naszym 
klientom w celu uzyskania określonych pozytywnych reakcji.
Moduł dźwiękowy TimeWaver analizuje pole informacyjne, szukając częstotliwości, które mogą okazać się pomocne dla klienta i wybiera 
najodpowiedniejsze z nich z obszernych baz danych. Pożądane częstotliwości mogą też być wyszukiwane i aplikowane ręcznie.

Bazy danych częstotliwości TimeWaver
• Podstawowe rezonanse ludzkiego ciała 
• Częstotliwości emitowane przez mózg
• Częstotliwości związane z objawami chorobowymi
• Dźwięki i kolory 
• Częstotliwości lecznicze (Hz)
• Częstotliwości Rife’a 
• Częstotliwości stymulujące komórki i narządy

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu
medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia 
pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów 
TimeWaver wraz z zastosowaniami. Dotyczy to również badańprzeprowadzonych 
przez Güntera Haffeldera, Huldę Clark i Raymonda Rife’a i ewentualnego wpływu 
częstotliwości Schumanna.

TimeWaver - Praca z akustycznymi częstotliwościami
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Moduł dźwięku
Muzyka dla duszy.



 

 

„Muzyka dla duszy”
Uzyskane częstotliwości mogą być mieszane z dowolnym utworem muzycznym i nagrane na CD albo po prostu nadawane za pośrednictwem 
karty dźwiękowej w laptopie jako plik audio. W ten sposób pacjent lub klient może poddawać się wpływowi tych częstotliwości na spacerze 
albo w domu. Ta zasada znana jest już od dawna jako sugestopedia (Superlearning). Według fizyka i badacza mózgu, Günthera Haffeldera 
tego rodzaju neuroaktywny sygnał muzyczny powoduje wydzielanie przez mózg określonych neuroprzekaźników, które z kolei inicjują specy-
ficzne procesy.

Częstotliwości „szybujące”
Niskie częstotliwości poza zakresem słyszalnym są zastępowane przez 
prostą zasadę. Na przykład, niesłyszalna częstotliwość Schuhmanna - 7.83 
Hz - może być słyszana przez klienta, gdy udostępni mu się akustycznie 
poprzez kanały stereo w obie półkule mózgowe dwie częstotliwości 
o różnicy 7.83 Hz. To zjawisko zwane “szybowaniem” posługuje się 
częstotliwością podstawową, np. 432 Hz na jedno ucho i 432 + 7.83 Hz, 
czyli 439.83 Hz na drugie ucho.

Praca w zakresie częstotliwości mózgu
Widmo fal mózgowych obejmuje pięć stanów, które można analizować, 
badając różne częstotliwości. Zgodnie z naszym zrozumieniem, zaburzenia 
natury psychicznej i fizycznej odzwierciedlają się w widmie oraz w spójności 
tych częstotliwości. System TimeWaver pomaga zbadać je w polu info-
rmacyjnym i widzi, które częstotliwości są zakłócone, które powinny być 
wspierane, a które wzmacniane.

Moduł dźwięku w systemie TimeWaver
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Hertz  Name   Bewusstseinszustand 
30-50+  Gamma  Mystische und transzendente Erfahrungen während  
  Meditation, Gefühle von Verschmelzen, Einheit  
  Vereinigung, Allwissenheit, besondere Fähigkeiten 
15-30  Beta  normales Tagesbewusstsein: gezielte Aufmerk- 
  samkeit, analytisches Denken, sensorisch- 
  motorische Aktivität 
8-14  Alpha  leichter Entspannungszustand: meistens bei   
  geschlossenen Augen und ruhigem Geist,   
  Harmonie mit der Umwelt; loslassen, Angstabbau,  
  Mentalreisen, man ist relaxt; Wohlbefinden 
4-8  Theta  Tiefe Entspannung, Meditation, Trance,   
  Hypnose, Umprogrammierungen, eventuell  
  auch leichter Schlaf (REM-Phase - Traumphase) 
0-4  Delta  tiefer, traumloser Schlaf, eventuell auch sehr tiefe  
  Meditation; Regeneration und vielfach auch   
  bereits Verbesserung durch Schlaf.
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Moduł meridianów
Przepływ energii 

w polu informacyjnym

Moduł meridianów w systemie TimeWaver
Meridiany są zgodnie z TCM kanałami, przez które płynie energia życia (Qi). W tym układzie istnieje 12 głównych meridianów i 2 meridi-
any centralne, cudowne, zwane „oceanami” - Du Mei i Ren Mai. Każdy meridian jest powiązany z jednym z narządów lub układem 
narządów. Moduł meridianów w systemie TimeWaver dzieli 12 głównych meridianów na lewą i prawą stronę ciała. Na tych meridianach 
znajdują się punkty akupunkturowe. Zgodnie z nauką TCM swobodny przepływ energii Qi przez meridiany utrzymuje człowieka m.in. 
w równowadze. Gdy zbyt jest zbyt mały, może dojść np. do uszkodzenia jednego z narządów. Moduł meridianów działa jedynie na 
poziomie informacyjnym, z czego wynika, że wasi klienci nie muszą być równoważeni za pomocą igieł. Nawet nie będąc przeszko-
lonym, łatwo jest zastosować tę metodę.

Moduł meridianów analizuje w polu 
informacyjnym tysiące punktów 
energetycznych i akupunkturowych, 
które stymulowane służą w procesie 
optymizacji w wypadku występowania 
konkretnego problemu. Program 
wyświetli wszystkie parametry. Można 
je zmieniać automatycznie lub ręcznie 
i stymulować meridiany w polu informa-
cyjnym poprzez umieszczenie wirtu-
alnych igieł.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjona-
lna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z zastoso-
waniami. Dotyczy to również punktów energetycznych, TCM, afirmacji i meridianów.



 

TimeWaver - Moduł meridianów
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Moduł meridianów

Przykład: meridian osierdzia
Ilustracja po prawej pokazuje przykładowo, jak można umieścić wirtualne igły 
na meridianie osierdzia. TimeWaver analizuje na poziomie pól informacyjnych, 
które punkty są istotne, wybiera pasujące igły wirtualne i automatycznie 
ustawia je w wybranych punktach.

Nauka o meridianach tradycyjnej medycyny chińskiej
Kiedy mówimy o meridianach, mamy zazwyczaj na myśli 12 meridianów 
głównych, których nazwy pochodzą od „narządów” oraz dwa dodatkowe 
meridiany, tj. meridian naczynia gubernatora i naczynia poczęcia. Meridi-
any główne tworzą zgodnie z TCM w obieg, który energia pokonuje w ciągu 
doby w całości, co oznacza, że każdy meridian jest raz dziennie szczególnie 
aktywny.
- Meridiany Yin: przebiegają od palców u stóp do głowy i do palców u dłoni.
- Meridiany Yang: Od palców u dłoni do twarzy i z powrotem do palców u 
stóp.

Meridiany główne TCM
Wszystkie znane klasyczne pu-
nkty akupunkturowe znajdują się 
na 14 kanałach, składających się 
ze wspomnianych 12 meridianów 
głównych i dwóch pozostałych - 
meridianów przyporządkowanych 
naczyniu gubernatora i naczyniu 
poczęcia. Pozostałe meridiany 
krzyżują się z tymi 14 kanałami 
w określonych punktach 
akupunkturowych.

Żywioł Narząd Skr. Godzina Meridian Taìjí Emocja Narząd zmysłów Tkanka
drewno wątroba wą 01-03 Jue Yin Yīn gniew oko mięśnie
metal płuca płu 03-05 Tai Yin Yīn smutek nos skóra
metal jelito grube jg 05-07 Yang Ming Yáng smutek nos skóra
ziemia żołądek żo 07-09 Yang Ming Yáng troska usta tkanka łączna
ziemia śledziona śl 09-11 Tai Yin Yīn troska usta tkanka łączna
ogień serce se 11-13 Shao Yin Yīn radość język krew
ogień jelito cienkie jc 13-15 Tai Yang Yáng radość język krew
woda pęcherz pę 15-17 Tai Yang Yáng lęk ucho kości
woda nerka ne 17-19 Shao Yin Yīn lęk ucho kości
ogień osierdzie os 19-21 Jue Yin Yīn radość język krew
ogień potrójny rozgrz. 3R 21-23 Shao Yang Yáng radość język krew
drewno pęcherzyk żółciowy pż 23-01 Shao Yang Yáng gniew oko mięśnie
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Szczególne cechy modułu punktów energetycznych
 • TimeWaver stymuluje nie tylko poszczególne punkty, ale może analizować wszystkie obszary 
danego narządu w polu informacyjnym w celu ich zrównoważenia.
• Można skanować fotografie, zdjęcia rentgenowskie lub tomografii komputerowej klienta, a nawet 
ustalić punkty energetyczne w odniesieniu do każdego narządu.
• Różne obszary refleksologiczne i akupunkturowe ( jak np. ręce, nogi, uszy), które mogą być stymu-
lowane w polu informacyjnym są zintegrowane z oprogramowaniem.
• System TimeWaver automatycznie określa w odpowiednich bazach danych środki równoważące, 
nadające się do stymulacji poszczególnych punktów energetycznych w polu informacyjnym.

Nazywamy to „wirtualną akupunkturą”
Moduł punktów energetycznych systemu TimeWaver Med umożliwia stymulowanie odpowie-
dników meridianów, punktów akupunkturowych i różnych narządów w polu informacyjnym. Meridi-
any zgodnie z modelem TCM są energetycznymi „kluczami” do różnych narządów. Stres oraz inne 
zaburzenia mogą spowodować zachwianie równowagi i powstanie blokad w systemie zaopatrze-
nia organizmu w energię. Umieszczając w poszczególnych punktach energetycznych informacje 
w postaci symboli, środków leczniczych lub afirmacji można zgodnie z naszym zrozumieniem 
zharmonizować w polu informacyjnym przepływ energii przez zaburzone narządy i zoptymalizować 
je. Harmonijny przepływ energii przez meridiany i specyficzne punkty energetyczne pozwala 
narządom, a tym samym całemu ciału odzyskać równowagę. W tym celu można wprowadzić 
własne fotografie i zaznaczyć na nich punkty lub całych obszary.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna 
nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z zastosowaniami. 
Dotyczy to również punktów energetycznych, TCM, afirmacji i meridianów.
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Moduł punktów energetycznych
Akupunktura wirtualna w polu informacyjnym.



 

TimeWaver - Moduł punktów energetycznych

Obszary mózgu w bazie danych TimeWaver Med
W polu informacyjnym każdego obszaru mózgu można w naszym zrozumieniu zidentyfiko-
wać zależności z występującymi zaburzeniami. Obszary mózgu, którym przypisujemy specy-
ficzne funkcje sterowania narządami i które na podstawie naszego modelu odpowiadają 
pew-nym zaburzeniom, można stymulować w polu informacyjnym np. dźwiękiem mantr 
z Ajurwedy.
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Zaznaczanie powierzchni
Oprogramowanie to umożliwia 
oznaczenie całych obszarów mózgu 
albo tylko pewnych określonych 
punktów. Tak więc jesteśmy w stanie 
stymulować w polu informacyjnym te 
obszary, które uznaliśmy za istotne.

Na marginesie: Metoda ta może być 
wykorzystywana również w odnie-
sieniu do domu lub nieruchomości 
gruntowej.
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Moduł WaveGenetics
Genetyka falowa w polu informacyjnym

Genetyka falowa i pola informacyjne
TimeWaver Frequency ma zmieniać w sposób pozytywny pole elektryczne 
komórek, TimeWaver Med - pole informacyjne. Moduł WaveGenetics według 
rosyjskiego biologa molekularnego, prof. dr. Petera Gariaeva, odkrywcy fa-
ntomowego DNA podłącza się zgodnie ze stworzonym przez niego modelem 
za pośrednictwem tak zwanych pól skrętnych bezpośrednio do pola informa-
cyjnego DNA i ma łączyć te dwa poziomy tam, gdzie u pacjenta połączenie 
nie działa już samoistnie.

Moduł WaveGenetics stanowi cenne uzupełnienie systemu TimeWaver, 
ponieważ DNA jest postrzegany jako łącznik pomiędzy komórką a jej polem 
informacyjnym. W naszym rozumieniu zaburzenia w polu falowogenety-
cznym DNA mogą utrudniać lub nawet uniemożliwiać komunikację komórki 
z polem morfogenetycznym.

Odkrywca „fantomowego DNA”
Dr Peter Gariaev, członek Rosyjskiej Akademii 
Techniki Medycznej (RAMTN) i Akademii 
Stosowanych Nauk Przyrodniczych (RAEN) w 
Moskwie, przewodniczący Instytutu Genetyki 
Kwantowej w Kijowie, ojciec genetyki falowej 
i odkrywca fantomowego DNA opracował w 
wyniku wieloletnich badań 80 plików falowo-
genetycznych, stosowanych od lat do celów 
zrównoważenia falowogenetycznego na całym 
świecie.

Pole informacyjne

moduł WaveGenetics 
dra Petera Gariaeva

TimeWaver Med

TimeWaver Home         
i Frequency

pole falowo-genetyczne 
DNA

pole elektryczne 
komórek

komunikacja z polem 
informacyjnym

komunikacja z polem 
elektrycznym komórki

Peter Gariaev
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Moduł WaveGenetics

80 plików z zakresu genetyki falowej
System TimeWaver Med dysponuje łącznie 80 „plikami Gariaeva” podzielonymi na 5 kategorii, z których pacjent otrzymuje 
każdorazowo jedyną w swoim rodzaju sekwencję 5 do 18 plików z indywidualnymi wzorcami drgań. 
Pięć kategorii plików WaveGenetics to:
1. Samopoczucie
2. Metabolizm
3. Komórka
4. Układ odpornościowy
5. Układ kostny, krew, mózg

Za pomocą analizy TimeWaver sprawdzą Państwo błyskawicznie w polu informacyjnym, jakie indywidualne zestawienie i sekwencja 
plików wchodzą w grę w przypadku danego pacjenta i wygenerują na tej podstawie indywidualny plik MP3 do odtworzenia 
w dowolnym odtwarzaczu MP3. Indywidualny plik może towarzyszyć pacjentowi przez miesiące i lata po to, aby równoważyć pole 
falowo-genetyczne jego DNA. W ten sposób można przygotować dla klienta lub pacjenta specjalne pliki WaveGenetics. Pliki nie są 
przeznaczone do odsłuchiwania; mają wytwarzać w urządzeniu MP3 tak zwane fale skrętne, modulujące pole falowo-genetyczne 
komórek. Moduł ten sprawia, że TimeWaver staje się jeszcze bardziej namacalny dla każdego, ponieważ odtworzenie tych plików 
może odbywać się praktycznie w ramach codziennych zajęć.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie 
uznają istnienia pól informacyjnych, przedstawionego tutaj znaczenia medycznego tych pól, systemu TimeWaver Med oraz istnie-
nia i znaczenia pól falowo-genetycznych DNA i pola bioelektrycznego komórek, jak również fantomowego DNA. Prace badawcze 
dr. Gariaeva oraz istnienie i oddziaływanie pól skrętnych również nie są uznawane. Ewentualnie obserwowane oddziaływanie 
należałoby uznać z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej za efekt placebo. Wspomniane kategorie nie stanowią metod 
leczniczych w rozumieniu medycyny akademickiej - odnoszą się do nazw programów zapisanych w aplikacji.

Model połączenia pola informacyjnego i komórki
Poziom  Pole   System
świadomość pole informacyjne  TimeWaver Med
DNA  pole falowo-genetyczne moduł WaveGenetics
komórki/narządy pole bioelektryczne  TimeWaver Frequency



TimeWaver

 

30

Moduł TimeLine
przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

Moduł TimeLine
Moduł TimeLine analizuje w polu informacyjnym te momenty na linii życia człowieka, które wiążą się z określonym problemem, 
i dąży do korzystnego oddziaływania na znajdujące się tam blokady lub zaburzenia. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie i prze-
dstawienie pola informacyjnego w układzie chronologicznym, pamiętając jednakże, że pole informacyjne samo w sobie nie podlega 
chronologii, lecz jest ponad nią. Ponieważ jednak oś czasu stanowi linię demarkacyjną, a tym samym punkt przecięcia pomiędzy 
przestrzenią trójwymiarową a wyższymi wymiarami pola informacyjnego, traktowanie jej jako źródła informacji ma szczególne 
znaczenie.

Cenne spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Oś czasu można przygotować dla dowolnego obiektu, posiadającego początek w czasie i trwającego
aż do teraźniejszości. U ludzi możliwe jest dodatkowo przeanalizowanie okresu ciąży, odpowiadającego 
przykładowo w przypadku budynku okresowi projektowania lub fazie budowy.

Teraźniejszość może zostać rozszerzona również o przyszłość - w celu uchwycenia płynnego, względnego 
charakteru czasu. W wielu przypadkach zachodzi związek aktualnych problemów z projekcjami 
w przyszłości. Oddziałują one na teraźniejszość oraz na przeszłość. Z perspektywy pola informacyjnego, 
charakteryzującego się wyższymi wymiarami przeszłość nie minęła, a przyszłość nie leży w przyszłości. 
Cały wymiar czasowy tworzy przestrzeń rezonującą z samą sobą i otaczającymi ją wymiarami. 
Ich uchwycenie i zrównoważenie stanowi cel modułu TimeLine.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej 
nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego 
i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj zastosowaniami. 



 

TimeWaver - Moduł TimeLine

31

Praktyczna praca z TimeLine
Moduł TimeLine analizuje oś czasu życia w odniesieniu do indywidualnie wybranego tematu lub problemu. W ustawieniach 
wybierają Państwo okres na osi życia, w ramach którego ma odbyć się analiza. TimeLine przygotuje zestawienie ważnych 
momentów, które wiążą się ze sformułowaną przez Państwa tematyką i pokaże konkretne koncepcje optymalizacyjne z bazy 
danych, których mogą Państwo używać od teraz jako listy optymalizacyjnej. TimeLine to narzędzie, które dostarcza wielu 
cennych informacji, pozwalające uchwycić głębsze zależności złożonych problemów z przeszłości i umożliwiające zrównoważyć 
energetycznie możliwe zdarzenia z przyszłości.
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Moduł GenoWave
Powiązania systemowe w polu informacyjnym

Zestawienia systemowe dzięki GenoWave
Moduł GenoWave to pierwszy krok z systemem TimeWaver w nowym kierunku - dy-
namiczne obrazowanie procesów terapeutycznych lub transformacyjnych dzięki syste-
mowi TimeWaver. Dzięki modułowi GenoWave użytkownik może odwzorować zestawie-
nia systemowe dowolnych rodzin, partnerstw, grup ludzi, firm itp. na dwuwymiarowej 
płaszczyźnie.

Informacyjne zestawienia
W tym celu TimeWaver umieszcza poszczególnych członków zestawienia na jednym 
poziomie (okrąg lub prostokąt) i analizuje jakość poszczególnych zależności. Zarówno 
użytkownik, jak i TimeWaver mogą przemieszczać poszczególne osoby, przy czym moduł 
analizujący automatycznie ocenia 
jednocześnie (w czasie rzeczywistym) 

nową sytuację.

Praktyczna praca z modułem GenoWave
Poszczególne symbole mogą być umieszczane na zależnościach za pomocą funkcji 
przeciągnij i upuść, przy czym w czasie rzeczywistym można zobaczyć, jak zmieniają 
się cechy wybranych związków pod wpływem oceny analizy. To pierwszy, ale ważny 
krok w kierunku Real-TimeWaver. Terapeutycznie można wówczas dokonać 
optymalizacji poszczególnych graczy, ale również związków między nimi - poprzez 
sporządzenie indywidualnych list optymalizacyjnych dla nich. Jednocześnie można 
bezpośrednio skręcać listy optymalizacyjne i poddawać równolegle ocenie przez 
TimeWaver cechy związków.
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Analiza cech związków w polu informacyjnym
Cechy związków są analizowane w polu informacyjnym według tej samej za-
sady, według której są oceniane w module spójności narządów. Prawidłowe 
wzorce związków są prezentowane za pomocą zielonych strzałek, natomiast 
wzorce stresowe są przedstawianie za pomocą czerwonych i niebieskich 
strzałek. Niebieskie strzałki symbolizują skostniałe zależności, pozostawiające 
za mało wolnej przestrzeni dla partnerów, podczas gdy czerwone informują 
o chaotycznych wzorcach stresowych, które wiążą się np. z niedoborem 
więzi, brakiem oparcia lub obniżonym poczuciem odpowiedzialności.
.

Ważna informacja: Ze względu 
na brak dowodów naukowych w 
rozumieniu medycyny akademickiej 
nauka i medycyna konwencjonalna 
nie uznają istnienia pól informa-
cyjnych, ich znaczenia medycznego 
i pozamedycznego oraz systemu 
TimeWaver Med wraz z jego 
opisanymi tutaj zastosowaniami. 
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Moduł Aura
Czakry, czyli lustro ciała

Subtelny wgląd w zależności hormonów, gruczołów i narządów
Czakry to w Ajurwedzie i Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TCM) od dawna znane specjalne obszary energetyczne, posiadające obniżony 
mierzalny fizjologicznie opór na powierzchni skóry. Aura zgodnie z TCM to bardzo delikatne pole elektromagnetyczne, wytwarzane przez 
powierzchnię skóry i promieniujące określone widzialne barwy o określonych długościach fal i intensywnościach. Zgodnie z TCM czakry 
wiążą się bezpośrednio z różnymi układami endokrynnymi, ośrodkami nerwowymi i określonymi narządami. Aura to z kolei subtelne 
odzwierciedlenie czakr. Na podstawie aury można wnioskować o funkcjonowaniu układu hormonalnego i ośrodków nerwowych danej 
osoby. Moduł aury w systemie TimeWaver analizuje pole informacyjne człowieka w częstotliwościach widzialnego światła i odzwierciedla 
ich rozłożenie graficznie w aurze człowieka. W przypadku zdjęcia modułu aury nie chodzi o fotografię aury w dosłownym znaczeniu, 
lecz o obrazowe przedstawienie barw wykrytych w polu informacyjnym. Do prezentacji moduł aury wykorzystuje kolory siedmiu czakr, 
które są przedstawione po lewej i prawej symetrycznie wokół zdjęcia klienta. Im mocniejszy jest dany kolor i większy obszar zamuje, 
tym silniejsza jest energia danej czakry.

Spojrzenie z innej perspektywy na czakry i układ endokrynny
Przez wiele lat uznawano zdjęcie aury i wiedzę o czakrach za nienaukowe i szybko szufladkowano je w dziale ezoteryki. Im więcej jednak 
ktoś zajmuje się tym systemem, tym coraz bardziej jasne staje się dla niego, że kryje się za nim stara wiedza i inne spojrzenie na tematy 
medyczne. Szczególnie interesującą funkcję modułu AuraWaver stanowi funkcja wideo aury, dzięki której można obserwować 
i rejestrować w czasie rzeczywistym zmiany aury. Można w ten sposób przykładowo udokumentować, jak zmienia się sytuacja 
energetyczna człowieka w czasie leczenia lub podczas pracy energetycznej.

Analiza nie ogranicza się tylko do ludzi
Poza osobami rejestrować można również przedmioty. Obserwować i rejestrować możemy przykładowo aurę budynku lub działki w 
czasie energetycznej optymalizacji przestrzeni. Wyniki analizy można zaimportować w bardzo łatwy sposób do systemu TimeWaver Med 
i tam dokonać optymalizacji i zrównoważenia z zastosowaniem wszystkich dostępnych baz danych. Na zakończenie analizy powstaje 
wielostronicowy raport z wszystkimi ważnymi parametrami, który można eksportować i wydrukować.
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Moduł Aura

Prezentacja aury
Wynik zdjęcia aury jest prezentowany w postaci pasów, kolumn lub jako obraz aury. Obraz aury stanowią kolory siedmiu czakr ułożone 
symetrycznie wokół zdjęcia klienta. Im intensywniejsze barwy i większe okręgi, tym więcej energii posiada dana czakra. Czakry są 
przedstawiane w połączeniu z następującymi kolorami od góry do dołu i są zgodnie z nauką TCM przyporządkowane następującym 
gruczołom, narządom i hormonom:

  czakra korony   biała   podwzgórze, przysadka, mózg, OUN melatonina

  

  czakra czoła   niebieska  szyszynka, uszy, przysadka     melatonina

  

  czakra szyi   turkusowy tarczyca, nerwy, oczy, układ 

          mięśniowy, kości, nerki     tyroksyna

  czakra serca   zielona  grasica, serca     tyrozyna

  

  czakra splotu sł. żółta   trzustka, skóra, układ trawienny, 

          nadnercza     insulina

  czakra sakralna pomarańczowa gruczoł płciowy, łożysko, gruczoł piersiowy, 

          jajniki, nerki, narządy rozrodcze              testosteron

  czakra podstawy czerwona kora nadnerczy, rdzeń kręgowy 

          aldosteron, DHEA, kortyzol,                 adrenalina

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny aka-
demickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego 
oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj zastosowaniami. Dotyczy to również TMC, nauki o czakrach i istnienia aury.
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Diagnostyka sercowo-naczyniowa
Analiza zmienności rytmu zatokowego i fali tętna

Czym właściwie jest zmienność rytmu zatokowego?
Serce nie bije miarowo. Odstępy pomiędzy dwoma uderzeniami zmieniają się z uderzenia na uderzenie, podobnie jak częstość rytmu 
zatokowego. To pożądany stan, ponieważ wyraża elastyczność tego narządu, która jest niezbędna do odpowiedniego reagowania na 
bodźce zewnętrzne i wyzwania takie jak np. stres. Stres odzwierciedla się w autonomicznym układzie nerwowym i powoduje często 
brak równowagi pomiędzy układem współczulnym i przywspółczulnym. Ma to znaczący wpływ na zmienność rytmu zatokowego

Dlatego analiza zmienności rytmu zatokowego powinna obejmować właściwe parametry, które pozwalają ustalić poziom stresu ciała 
i umysłu w celu opracowania i zaproponowania odpowiednich działań obniżających poziom stresu. Ponadto system interpretuje 
uzyskane dane w celu obliczenia wieku biologicznego pacjenta dla danej chwili.

TimeWaver Cardio oznacza 14 różnych parametrów w celu 
uchwycenia zależności stresowych. Przejrzysta, kolorowa 
prezentacja ma przedstawić Państwu nadmierną wzgl. 
niedostateczną regulację oraz miejsca, gdzie parametr 
może znajdować się w zakresie krytycznym.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów na-
ukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka 
i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól info-
rmacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego 
oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj 
zastosowaniami. Dotyczy to również zmienności rytmu za-
tokowego, zdolności regulacyjnych i analizy fali tętna oraz 
skuteczności medycyny ortomolekularnej i homeopatii.



Zmienność rytmu zatokowego: 
analiza nie tylko w odniesieniu do serca
Za pomocą systemu TimeWaver Cardio stawiane jest specjalistyczne rozpoznanie 
w odniesieniu do całego układu autonomicznego i organizmu jako całości, co 
pozwala na opracowanie indywidualnych i niezawodnych strategii terapeuty-
cznych. 14 parametrów TimeWaver Cardio do celów ustalenia leczenia można 
podzielić na cztery główne grupy:

•  autonomiczny układ nerwowy, energia całkowita, zależności układu 
współczulnego/przywspółczulnego (napięcie/odprężenie)
•  zdolności regulacyjne z ostrymi i przewlekłymi parametrami stresu
•  łączona prezentacja zmienności rytmu zatokowego plus skurcze dodatkowe
•  poziom stresu danej osoby z sześcioma parametrami w odniesieniu 
do układu psycho-neuro-endokrynno-immunologicznego 
(umysł, nerwy, hormony, układ immunologiczny)

Pełnowartościowy system EKG
W celu oznaczenia zmienności rytmu zatokowego TimeWaver Cardio 
wykorzystuje do wykrycia sygnału profesjonalny 3-kanałowy 
rejestrator EKG. W połączeniu z TimeWaver Med otrzymują 
Państwo całościowy system, który analizuje wspomniane 
14 parametrów w polu informacyjnym, wyświetla stwierdzone 
zależności parametrów i stresu i proponuje koncepcje optymalizacyjne 
w celu odzyskania równowagi. Następnie zależności mogą zostać 
poddane zrównoważeniu w polu informacyjnym za pomocą TimeWaver Med.

Raport: szybko i łatwo
Jedno kliknięcie wystarczy, żeby oprogramowanie utworzyło 
3-stronicowy raport w formacie PDF. Pozwala to na 
wydrukowanie pacjentowi przejrzystej informacji o stanie jego układu sercowo-naczyniowego i zdolnościach regulacyjnych.

14 parametrów i ich korelacje fizyczne
VLF / HF Very Low Frequencies/ Zależność pomiędzy układem współczulnym i przywspółczulnym 
  oraz High Frequencies pomiędzy wyczerpaniem i stresem
VLF + HF Verly Low Frequencies Poziom stresu aktywności całkowitej
 plus High Frequencies i zdolności regulacyjne układu autonomicznego
wskaźnik stresu  Stres ostry / ostre zdolności regulacyjne (wymagania)
wskaźnik dystresu  Stres przewlekły / przewlekłe zdolności regulacyjne
HR Heart Rate Tętno ośrodkowe
CV Cardio Variability Zmienność rytmu zatokowego, parametry sztywności wzgl. chaosu
ES skurcze dodatkowe Pojawia się w przypadku skłonności do chaosu
IC Index of Centralization Stan stresu układu limbicznego (wola, motywacja)
ULF Ultralow Frequencies Zdolności regulacyjne w odniesieniu do różnych gruczołów hormonalnych
1 / HF 1 / High Frequencies Stan stresu w odniesieniu do układu immunologicznego
LF Low Frequencies Stan stresu w odniesieniu do napięcia w splocie słonecznym (własne wewnętrzne ciśnienie)

VLF Very Low Frequencies Stan stresu układu współczulnego (nadnercza, osiągnięcia, napięcia, 
  aktywność, porządek aż po sztywność)
HF High Frequencies Stan stresu układu przywspółczulnego (nerw błędny, spokój, intuicja, 
  rozluźnienie, kreatywność, skłonność do nieporządku aż po chaos)
BA  Wiek biologiczny pacjenta

System do pomiaru zmienności rytmu zatokowego
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TimeWaver Cardio i Puls teraz również z możliwością prezentacji wieku biologicznego
TimeWaver Cardio sprawdza się od lat jako wstęp diagnostyczny do medycyny pól energetycznych i informacyjnych. Ocenia 
najważniejsze z wszystkich fizjologicznych drgań, tj. bicie serca w odniesieniu do wewnętrznego porządku, tzn. spójności i przedstawia 
wynik oceny w postaci 14 parametrów, dostarczających istotnych informacji. W nowym TimeWaver Cardio tę szczegółową, informacyjną 
ocenę uzupełnia zwięzła, prosta ocena dla początkujących i laików, która na podstawie trzech parametrów daje szybki wgląd w poziom 
stresu człowieka poprzez parametry stresu serca, ciała i umysłu.

Wspomniane trzy parametry są dodatkowo jeszcze upraszczane i przedstawiane w postaci jednej całościowej wartości, czyli wieku 
biologicznego pacjenta. Tak ustalony wiek biologiczny jest dla wielu osób skuteczną inspiracją, która motywuje ich do zdrowszego życia 
oraz fizycznej i umysłowej pracy nad sobą. Stanowi on również piękne i bardzo pomocne narzędzie kontroli leczenia dla terapeutów.
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Różnorodność zintegrowanych baz danych
Wraz z aplikacją dostarczamy wiele różnych baz danych, obejmujących 
leki homeopatyczne, leki z zakresu medycyny naturalnej i konwencjona-
lnej do obniżenia poziomu stresu, bazy danych z rozwiązaniami 
konfliktów psychicznych, bazy do mapowania mózgu z związanymi 
z tym informacjami o neuroprzekaźnikach.

Podłączenie do TimeWaver Med.
W połączeniu z TimeWaver Med otrzymają Państwo kompleksowy system, analizujący wspomniane 
14 parametrów w polu informacyjnych, prezentujący odkryte zależności pomiędzy nimi a stresem 
i proponujące koncepcje optymalizacyjne, które pozwalają na odzyskanie równowagi. 
Mogą one zostać teraz zrównoważone za pomocą TimeWaver Med w polu informacyjnym. 
System TimeWaver Cardio można nabyć również z wygodnym i łatwym w użyciu pulsoksymetrem na palec.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny 
akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, 
ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego 
opisanymi tutaj zastosowaniami. Dotyczy to również zmienności rytmu zatokowego, zdolności 
regulacyjnych i analizy fali tętna, postawionych na ich podstawie rozpoznań i opracowanych 
strategii terapeutycznych oraz skuteczności medycyny ortomolekularnej i homeopatii.

System do pomiaru zmienności rytmu zatokowego
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Określ wiek naczyń i hemodynamikę
System Mobil-O-Graph® TimeWaver Vascular to specjalistyczny system do ustalenia hemodynamiki i sztywności naczyń. Dokonuje pomiaru różnych 

wartości takich jak obwodowe ciśnienie krwi, ośrodkowe aortalne ciśnienie krwi, pojemność minutowa serca, opór obwodowy, wskaźnik augmentacji 

i ciśnienie augmentacji oraz prędkość fali tętna i współczynniki odbicia. Systemu TimeWaver Vascular można używać razem z systemem TimeWaver 

Med lub oddzielnie. Bazy danych TimeWaver Med, obejmujące schorzenia naczyniowe i wieńcowe zawierają m.in. dane i informacje nt. chemicznych, 

ortomolekularnych, homeopatycznych, roślinnych i psychosomatycznych koncepcji terapeutycznych. Na podstawie tych baz danych TimeWaver Med 

może wykonać analizę pola informacyjnego i zrównoważenie.

Identyfikacja i ocena ważnych zagrożeń
Analiza fal tętna może być wykorzystana jako metoda przesiewowa w odniesieniu do chorób sercowo-naczyniowych oraz w przypadku ta-

kich wskazań jak np. niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzeniowi, oporne na leczenie nadciśnienie, stratyfikacja ryzyka i monitoring leków 

przeciwnadciśnieniowych.

Pomiar ciśnienia krwi i analiza fal tętna
Tradycyjny pomiar ciśnienia krwi stanowił przez wiele lat status quo monitoringu chorób 

sercowo-naczyniowych. Sama wartość ciśnienia krwi dostarcza jednak niewiele info-

rmacji na temat hemodynamiki i sztywności naczyń i nie informuje w ogóle o mechanice 

przepływu krwi. Dopiero analiza fal tętna może dostarczyć konkretnych informacji na temat 

tego, czy naczynia są dostatecznie elastyczne czy też występują w nich zgrubienia - a więc 

dopiero ta metoda pozwala na ocenę elastyczności tętnic. Ponieważ umożliwia to uchwy-

cenie bardzo wczesnych procesów starzenia się naczyń, pomiar sztywności naczyń stanowi 

czułe narzędzie prewencyjne.

W szczególności u pacjentów z nadciśnieniem prędkość fal tętna powinna być mocnym, 

niezależnym wyznacznikiem śmiertelności - przewyższając klasyczne czynniki ryzyka. 

Izolowane nadciśnienie skurczowe to bezpośredni skutek podwyższonej sztywności tętnic. W ten sposób należy wspomóc decyzje kliniczne 

w diagnostyce i leczeniu.

Diagnostyka sercowo-naczyniowa
Analiza zmienności rytmu zatokowego i fali tętna

TimeWaver Vascular - „Wgląd w naczynia”
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Specjalistyczny system do analizy fal tętna

Profilaktyka przez identyfikację zagrożeń
Sztywność naczyń to duże zagrożenie dla człowieka, a sam pomiar ciśnienia krwi nie 
jest w stanie jej rozpoznać w dostatecznym stopniu. W jej wyniku dochodzi bardzo 
często do udaru, choroby wieńcowej, zawału serca, chorób nerek i chorób sercowo-
naczyniowych. Sztywność naczyń ma różne przyczyny, które często można leczyć.

Aby odpowiednio wcześnie dowiedzieć się, jaki jest stan naczyń Państwa pacjenta, 
należy użyć do pomiaru sztywności i wieku naczyń systemu Mobil-O-Graph® 
TimeWaver Vascular. Ta metoda, znana jako analiza fal tętna dostarcza informacji 
o różnych ważnych parametrach życiowych odnoszących się do hemodynamiki 
i sztywności naczyń w warunkach codziennych. Dlatego nadaje się doskonale na 
narzędzie screeningowe.

Ramię w ramię z TimeWaver Med
TimeWaver Med posiada w swoich obszernych bazach danych między innymi 
najważniejsze koncepcje terapeutyczne w przypadku problemów tętniczych lub 
wieńcowych. Mobil-O-Graph® TimeWaver Vascular wysyła 20 parametrów do 
TimeWaver Med, które są tam wykorzystywane jako podstawa do analizy pola 
informacyjnego i zrównoważenia.

Co dokładnie robi TimeWaver Vascular?
Obok obwodowego ciśnienia krwi wyświetla inne wartości, jak np. ośrodkowe 
aortalne ciśnienie krwi, pojemność minutowa serca i opór obwodowy, który szybko pokazuje, czy tętnice i żyły posiadają niezbędne napięcie, 
stawiające wyrzutowi krwi z serca odpowiedni, zmienny opór. Opór ten jest niezbędny do regulacji krążenia i zależnego od zapotrzebowania 
rozłożenia krwi w poszczególnych narządach. Inne ważne wartości to wskaźnik augmentacji, ciśnienie augmentacji, współczynnik odbicia 
i prędkość fal tętna, a więc wartości pomiarowe, które obrazują sztywność naczyń. Głównymi odpowiedzialnymi za sztywność naczyń są 
ogólnie zwyrodnienie i zgrubienie ścian tętnic.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie 
uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj 
zastosowaniami. Dotyczy to również zmienności rytmu zatokowego, zdolności regulacyjnych i analizy fali tętna, postawionych na ich 
podstawie rozpoznań i opracowanych strategii terapeutycznych oraz skuteczności medycyny ortomolekularnej i homeopatii.



 

Podstawy nauki o polu informacyjnym

Kwestia powtarzalności
Analiza TimeWaver i analiza spójności narządów nie odnoszą się do ciała fizycznie. TimeWaver analizuje pole kwantowe, które jest ge-
nerowane przez świadomy, intencjonalny kontakt terapeuty z polem informacyjnym. Pole kwantowe stanowi zawsze jedynie uchwycony 
w danym momencie kontakt inte-ncjonalny z polem informacyjnym. Analizy kwantowe TimeWaver zmieniają mierzone pole kwantowe 
wzgl. prowadzą do całkowitego jego zniszczenia. Ściśle ujmując, obserwacja kwantowo-fizyczna pola kwantowego prowadzi nawet do 
całkowitego rozpadu pola i zmienia je w wynik analizy. Jest to znane w fizyce kwantowej jako „efekt obserwatora” lub „załamanie funkcji 
fal” i stanowi podstawowe zjawisko wszystkich pomiarów kwantowo-fizycznych.
Dlatego prawdziwy pomiar kwantowy może odbyć się tylko raz, ponieważ obiekt pomiaru nie jest już taki sam po jego wykonaniu. Każda 
kolejna analiza kwantowa wymaga ponownego rezonansu świadomości i zastaje siłą rzeczy zmieniony już stan pola informacyjnego i nowe 
pole kwantowe. Dlatego analizy pola informacyjnego nie zawsze dają się powtórzyć lub nie są powtarzalne w klasycznym znaczeniu tego 
słowa. Dlatego nie jest na przykład możliwe otrzymanie tej samej informacji z kolejnej analizy pola informacyjnego lub odzwierciedlenie 
takiego samego stanu pola informacyjnego za pomocą dwóch równoczesnych analiz.
Inny wniosek stanowi fakt, że analiza pola informacyjnego stanowi jednocześnie siłą rzeczy równoważenie pola informacyjnego. Dlatego 
analizy pola informacyjnego powinny być przeprowadzane w sposób ukierunkowany i z właściwą intencją. Dowolne lub nawet mecha-
niczne powtarzanie analiz pola informacyjnego prowadzi do silnego oddziaływania na nie, a wyniki analizy należy oceniać nie w oderwaniu, 
lecz z uwzględnieniem dynamiki całościowej. Dlatego pojedynczy pomiar sprawia wrażenie raczej czysto przypadkowego. Jednakże w anali-
zie powtórnej TimeWaver stosuje się takie postępowanie nawet w sposób ukierunkowany w celu optymalizacji informacji równoważącej.

Pola kwantowe w R4W
Z wzajemnego oddziaływania intencji użytkownika i pola informacyjnego powstaje zgodnie z naszym modelem pole kwantowe lub 
prawdopodobnościowe. W wyniku obserwacji wzgl. pomiaru pole kwantowe ulega natychmiastowemu rozpadowi. Dlatego analiza może 
być już rozumiana jako równoważenie pola informacyjnego. TimeWaver komunikuje się przy tym nie bezpośrednio z klientem, lecz przez 
istniejące w danym momencie pole kwantowe z polem info- rmacyjnym klienta. Pole kwantowe znajduje się w przestrzeni falowej R4, a 
klient - w przestrzeni cząstkowej R4. Zjawisko przestrzeni równoległych jest znane ogólnie pod pojęciem dualizmu falowo-cząstkowego.
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Modele naukowe
Kulisy technologii pól informacyjnych
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Efekt kwantu świetlnego i porównanie drgań
Jak twierdzi Burkhard Heim, procesy fizyczno-kwantowe stanowią 
połączenie z polem informacyjnym. Technologia TimeWaver daje 
możliwość czytania w polach informacyjnych i dokonywania w nich 
zapisów. W tym celu wykorzystuje się dwa różne zjawiska:

1. Efekt kwantu świetlnego wykorzystuje fotony jako nośnik info-
rmacji, który jest w opinii Heima najbardziej efektywny.
2. Porównanie drgań pracuje z dwoma równocześnie drgającymi 
źródłami szumów. Jeżeli porówna się obydwa wzory drgań, można 
zidentyfikować rezonansy na poziomie informacji.

Technologia z jednego źródła
TimeWaver został opracowany w całości w Niemczech i jest tam 
produkowany. Dzięki wysokiej jakości elementom „made in Switze-
rland, England and Germany” zapewniamy wysokiej jakości obróbkę, 
długowieczność i jakość.

Starannie dobrany ekran gwarantuje szumy bez zakłóceń
Cel to możliwie najlepsza ochrona źródeł szumu przed falami elektromagnetycznymi i innymi oddziaływaniami. Wyłącznie dokładne 
odizolowanie umożliwia w naszym rozumieniu szumy jako izolowany proces kwantowy. Na nieosłonięte sygnały szumów oddziałują 
informacje zewnętrzne, takie jak audycje radiowe i zakłócające pola sąsiadujących urządzeń elektrycznych. Komunikacja z polem info-
rmacyjnym ma w wyniku tego znacznie niższą jakość. Z tego względu stosujemy w systemie TimeWaver masywną obudowę aluminiową, 
wyprodukowaną wymagającą dużych nakładów metodą odlewu ciśnieniowego. Obudowa osłania poszczególne podzespoły zarówno 
przed innymi podzespołami, jak i przed promieniowaniem elektromagnetycznym z zewnątrz.

Własne źródła szumów powinny emitować sygnały niefiltrowane
Porównywalne systemy wykorzystują często tylko jedno źródło szumów, którego sygnał jest filtrowany elektronicznie, jak ma to na 
przykład miejsce w generatorach przypadków do celów gier loteryjnych. Zostaje przy tym jednak naszym zdaniem utracona informacja 
istotna dla analizy pola informacyjnego. TimeWaver wykorzystuje źródła szumów własnej produkcji, które pracują bez filtrowania i dla-
tego mogą komunikować się z szerokim zakresem istotnych informacji. Zgodnie z tradycyjną oceną naukową analizy TimeWaver stanowią 
procesy przypadkowe.

Analiza i równoważenie dwoma metodami na dwóch poziomach
Zgodnie z modelem wyjaśniającym Heima TimeWaver pracuje z zastosowaniem dwóch wyżej wspomnianych zjawisk na dwóch różnych 
poziomach: fizyczne porównanie drgań ma zagwarantować dostęp do przestrzeni energetycznej i sterującej, natomiast analiza na po-
dstawie procesów kwantów świetlnych ma czerpać z czystej przestrzeni informacyjnej, z dala od wszelkich procesów energetycznych. Ma 
to umożliwić jeszcze bardziej precyzyjną i zróżnicowaną analizę.

Systemy pola informacyjnego TimeWaver: konsekwentna ewolucja zasady radionowej
Aby umożliwić precyzyjną komunikację z polem informacyjnym, TimeWaver spełnia wymogi fizyczne, które powinny być miarą dla innych 
systemów. Wspomagane komputerowo systemy radioniczne są dostępne na rynku od wielu lat. Dzięki TimeWaverowi wkroczyła w tę 
branżę, nazywaną dotychczas radioniką w końcu nowoczesna fizyka. Doświadczeni użytkownicy powitają z radością innowacyjne funkcje 
systemu TimeWaver, które eliminują słabe strony wspomaganych komputerowo systemów radionicznych.
Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjona-
lna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego 
opisanymi tutaj zastosowaniami. Dotyczy to również wspomnianych tutaj teorii na bazie badań fizyki kwantowej.

W urządzeniach systemu TimeWaver wykorzystywane są niefiltrowane 

sygnały dwóch ekranowanych diod szumowych, których wzory drgań są 

transmitowane i analizowane aż do poziomu 5 MHz.
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TimeWaver wykorzystuje prawdziwe procesy 
kwantowe
TimeWaver wykorzystuje efekt kwantów świetlnych do analizy 
i optymalizacji w polu informacyjnym. Pulsujący strumień lasera, 
zachowujący się jak pojedynczy foton, jest kierowany na półprzepu-
szczalne lustro pod kątem 45o. Jeżeli taki impuls fotonowy przejdzie 
przez lustro, zostaje wytworzona binarna „1”, odbicie skutkuje 
wartością „0”. Decyzja w tym zakresie jest czystym efektem kwa-
ntowym. Nie zależy od żadnej mierzalnej fizycznie wielkości. Jak twierdzi Burkhard Heim, z pozornie przypadkowych decyzji kwa-
ntowych fotonów można odczytać informację w najczystszej postaci. Dlatego jeżeli przyporządkuje się przepływ informacji kwantów 
świetlnych określonemu obiektowi, można czytać w jego polu informacyjnym; i odwrotnie - można tą drogą zapisać dowolne info-
rmacje w polu informacyjnym.

TimeWaver wykonuje prawdziwe porównanie drgań
TimeWaver stanowi pomoc w analizie dowolnych obiektów i systemów. Analiza odbywa się przez porównanie drgań i zapytanie 
odnoszące się do efektu kwantu świetlnego. System wykorzystuje kompleksowy elektroniczny system rejestracji. Dwa źródła szumów 
rejestrują jednocześnie dwa niezależne od siebie wzory drgań, które są interpretowane przez aplikację.

• Pierwszy wzór drgań jest przyporządkowywany klientowi poddawanemu analizie. Identyfikacja odbywa się w aplikacji 
 na podstawie zdjęcia, danych lub próbek klienta.
• Drugi wzór drgań jest przyporządkowywany podlegającym analizie danym z bazy danych. Do analizy klienta wybierane są z bazy 
 danych wpisy istotne dla przeprowadzanej optymalizacji.
• TimeWaver porównuje teraz wzór drgań wybranych wpisów w bazie danych z wzorem drgań klienta.
• Można wykonać optymalizację w celu zharmonizowania pola informacyjnego i energetycznego klienta.

Semitransparenter Spiegel

Laser

Photonenstrahl

Detektor für
Reflexion: »0«

Quanteneffekt Detektor für
keine Reflexion: »1«

1 1 …0 0 0 0 01

Analiza systemem TimeWaver

Nobliści Nils Bohr (u góry) 
i Erwin Schrödinger 
(w środku), ojcowie fizyki 
kwantowej, byli przeko-
nani, że procesy kwantowe 
stanowią łącznik pomiędzy 
świadomością i materią.

Badania prof. Jahna (na dole) 
z uniwersytetu w Princeton 
pokazały, że świadomość 
może odzwierciedlać się 
w szumach.

Efekt ten wykorzystuje 
TimeWaver, aby połączyć 
konkretny obiekt 
z informacjami listy 
optymalizacyjnej.

TimeWaver wykorzystuje efekt kwantów świetlnych 
do komunikowania się z polem informacyjnym.

detektor odbicia: »0«

efekt kwantowy

strumień fotonów lustro półprzepuszczalne

detektor odbicia: »1«
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Praca z systemem TimeWaver: koncentracja i cel
Pole informacyjne klienta zawiera zgodnie z modelem analizy pola informacyjnego
m.in. wszystkie istotne informacje o zaburzeniach na wspomnianych płaszczyznach. 
Interfejs kwantowo-fizyczny systemu TimeWaver skanuje pole informacyjne pod 
kątem wybranego przez użytkownika celu. Wynik analizy pokazuje, jaki wzór 
drgań z olbrzymiej bazy danych koresponduje z wzorem drgań klienta. 
System TimeWaver ma przy tym zapewnić użytkownikowi dostęp 
do pola informacyjnego klienta, przy założeniu, że także świadomość 
użytkownika systemu rezonuje z klientem.

Lista optymalizacyjna
W celu optymalizacji należy dokonać zestawienia w ramach listy 
optymalizacyjnej wszystkich informacji, które odnoszą się do danego klienta 
lub obiektu. W tym celu generuje się zapytanie o stan pożądany. W tym celu 
ustala się na podstawie analizy pola informacyjnego, jakie informacje mają 
pomóc klientowi lub obiektowi.

Można również wybrać określoną informację z bazy danych ręcznie lub 
wpisać ją na listę. Jeżeli osoba cierpi np. na rozstrojenie, można np. wybrać 
z bazy danych wzór drgań dziurawca i wprowadzić go w ten sposób na listę 
optymalizacyjną.

Model rezonansu ze świadomością
Aplikacja odnosi utworzoną listę optymalizacyjną do klienta lub obiektu. 
Posługuje się przy tym obydwoma pracującymi jednocześnie generatorami 
szumów. W naszym rozumieniu szum generatorów jest modulowany przez 
treść list optymalizacyjnych poprzez rezonans ze świadomością. W ten 
sposób informacje są przenoszone przez falę czasu do pola informacyjnego obiektu.

Fala czasu łączy świadomość i materię
Zgodnie z naszym modelem fala czasu stanowi łącznik pomiędzy świadomością a 
materią, jej drgania, będące drganiami fali stojącej są w całym kosmosie zsynchronizowane, dzięki czemu łączy ona wszystkie procesy 
fizyczne z sobą. Nie tylko obwód drgający systemu TimeWaver, także ciało klienta „szumi”. Człowiek składa się z drgających atomów, 
które wytwarzają złożony szum. Szum ten może również zostać zlokalizowany przez system TimeWaver w fali czasu.

Intencje, rezonanse, informacje
Aplikacja wywołuje równocześnie obiekt lub klienta i listę optymalizacyjną. Odbywa się to z intencją wprowadzenia drganiami treści 
informacji listy optymalizacyjnej w pole informacyjne klienta. Nasz model rezonansu ze świadomością wyjaśnia, że świadoma intencja 
prowadzi do rezonansu szumów TimeWavera z szumami klienta. Informacja optymalizacyjna jest przez to wprowadzana drganiami 
do pola informacyjnego klienta. Inne systemy wykorzystują zazwyczaj tylko jedno źródło szumów, którego zdygitalizowane sygnały 
są wykorzystywane jako generator przypadkowy. Natomiast TimeWaver pracuje z dwoma niezależnymi od siebie źródłami szumów i 
porównuje bezpośrednio ich wzory drgań.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjona-
lna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego 
opisanymi tutaj zastosowaniami. 

Optymalizacja systemem TimeWaver

TimeWaver rejestruje wzory drgań źródeł 
szumów. W tych fizycznych „zakłócających 

szumach ubocznych” można znaleźć naszym 
zdaniem istotne informacje.
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Tło fizyczne
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Świat widzialny

Teoria pól kwantowych Burkharda Heima 
w praktyce
Za główne dzieło niemieckiego fizyka Burkharda Heima (1925-
2001) uznaje się sformułowanie jednorodnej teorii pól, w tym teorii 
pól kwantowych. To właśnie model Burkharda Heima, sugerujący 
dwunastowymiarową budowę kosmosu sprawia, że analiza pól info-
rmacyjnych jest tak zrozumiała jak nigdy dotąd i stanowi jej naukową 
podstawę.

Teoria płaszczyzny informacyjnej i sterującej w sposób decydujący 
wpłynęła na konstrukcję systemu TimeWaver. W naszym rozumie-
niu efekt kwantu świetlnego komunikuje się w pierwszym rzędzie 
z Globalnym Polem Informacyjnym (GIF), a więc na poziomie nie-
energetycznym, nie manifestującym się, a tym samym bardziej 
przyczynowym. Porównanie drgań działa natomiast głównie na 
płaszczyźnie energetycznej (ESF), a więc bliżej namacalnego świata przestrzenno-czasowego. Poprzez zastosowanie jednej z tych 
dwóch metod można wykonywać analizy i optymalizację w polu info-rmacyjnym w sposób bardzo zróżnicowany.

Heimsa model 12 wymiarów
Zgodnie z modelem Burkharda Heimsa nasz czterowymiarowy widzialny świat - wymiary d1 do d4 - stanowi jedynie najniższy 
poziom kosmosu. Powyżej niego znajduje się energetyczne pole sterujące (ESF) - wymiary od d5 do d6 - oraz przestrzeń 
świadomości - wymiary od d7 do d12. Cztery najwyższe wymiary - od d9 do d12 - odzwierciedlają umysł w sposób matematy-
czny. Przez falę czasu wyższe wymiary komunikują się ze znaną nam czterowymiarową czasoprzestrzenią. Dwa dolne poziomy 
przestrzeni świadomości tworzą globalne pole informacyjne (GIF). Te dwanaście wymiarów łączy zgodnie z modelem Heima materię 
bezpośrednio ze świadomością. Komunikacja pomiędzy tymi obszarami odbywa się przy tym przez falę czasu.

Burkhard Heim,
niemiecki fizyk
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Zwierciadło Kozyriewa

TimeWaver komunikuje się z falą czasu
Zgodnie z badaniami sowieckiego fizyka Mikołaja A. Kozyriewa czas do siła, która sprawia, że z przyczyny powstaje skutek. To rewolu-
cyjna teoria: czas jest siłą, falą. Jej wzory zawierają informacje o każdym procesie fizycznym na świecie. Badania przypisują czasowi 
kluczową rolę w komunikacji pomiędzy przestrzenią informacyjną a materią. Z informacji powstaje w wyniku oddziaływania fali czasu 
proces materialny. I odwrotnie: każdy materialny proces wytwarza wzór w fali czasu. Wzór ten jest dostępny wszędzie w kosmosie, 
niezależnie od przestrzeni i czasu.

Zwierciadło Kozyriewa - fizyczna wrota innych wymiarów
Zwierciadło Kozyriewa to aluminiowy walec, który może zgodnie z twierdzeniami jego twórców, prof. Kaznacheeva i prof. Trofimova 
otworzyć w swoim wnętrzu kanał przestrzenno-czasowy ze względu na specyficzne wymiary, właściwości powierzchni i stop. Twie-
rdzenie to potwierdzają liczne eksperymenty naukowe z setkami poddanych eksperymentowi osób, a jej uzasadnienie stanowi teoria 
wielkiego astrofizyka ubiegłego stulecia, Mikołaja Kozyriewa.

TimeWaver i Kozyriew
System TimeWaver zawiera również dwa małe zwierciadła Kozyriewa, w których środku znajduje się po jednej z dwóch diod szumów. 
W jakim celu? Na osi centralnej zwierciadła Kozyriewa powstaje według Kozyriewa pole o skumulowanej gęstości przepływu czasu. 
Zagęszczone kontinuum czasowe jest połączone z wszystkimi innymi miejscami w kosmosie, dzięki czemu umożliwia bezpośredni 
transfer informacji pomiędzy tymi miejscami, niezależnie od odległości. Otwiera się coś na kształt kanału informacyjnego pomiędzy 
centralnym kontinuum czasu w zwierciadle Kozyriewa a wszystkimi innymi miejscami w kosmosie. Lokalne fale czasowe w zwie-
rciadle Kozyriewa są tak jakby zwierane, w wyniku czego pozostaje jedynie wpływ globalnej fali czasu. Globalna fala czasu łączy z sobą 
wszystkie istoty żywe i wszystkie procesy fizyczne. W ten sposób ludzie mają mieć możliwość odbierania w zwierciadle Kozyriewa 
czysto mentalnie informacji z odległych miejsc i mentalnego wysyłania informacji.

Realizacja techniczna
Dlatego za pomocą zwierciadła Kozyriewa można w naszym rozumieniu poprawić połączenie 
diod szumów systemu TimeWaver z polem informacyjnym. W tym celu umieszcza się po jednej 
diodzie w środku obydwu małych zwierciadeł Kozyriewa. Szum diod wywołuje - podobnie jak 
ludzki mózg - fale czasowe, które są odbijane przez zwierciadło, aby wytworzyć w środku 
cylindra skoncentrowane pole gęstości czasu. Tutaj dochodzi do spięcia globalnego pierwiastka 
fali czasu w celu podłączenia się do globalnej fali czasu, zawierającej informacje całego kosmosu. 
W ten sposób otwiera się dla diody kanał przestrzenno-czasowy, który może zostać podłączony 
za pośrednictwem świadomości użytkownika do dowolnego pola informacyjnego, 
niezależnie od jego przestrzenno-czasowego oddalenia.

Wzór czasu jako matryca informacyjna kosmosu
Wszystkie fizyczne, ale również mentalne procesy zachodzące w kosmosie pozostawiają 
według Kozyriewa swoje ślady we wzorze czasu. Dlatego stanowi on pewnego rodzaju 
kosmiczne pole informacyjne, mające naturę holograficzną. Każda informacja jest 
jednocześnie obecna w całym kosmosie. Informacja nie potrzebuje dzięki temu nie tylko 
czasu, aby przemieścić się z jednego miejsca do innego, ale również może dotrzeć 
do odbiorcy w określonych warunkach dzięki odbiciu fali czasu, zanim nadawca ją wyśle. 
W ten sposób Kozyriew mógł odebrać z tego miejsca Galaktyki Andromedy sygnały, gdzie będzie ona znajdować się za dwa miliony 
lat, podczas gdy Kaznacheev wysłał za pomocą zwierciadeł Kozyriewa telepatycznie symbole w przeszłość. W obydwu przypadkach 
zostały wykorzystane mechanizmy odbicia fal czasowych.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjona-
lna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego 
opisanymi tutaj zastosowaniami. Dotyczy to również badań Burkharda Heima i Mikołaja Kozyriewa.

Zwierciadło dr. Kozyriewa w 

oryginalnym rozmiarze ma 

wysokość ok. dwóch metrów.
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Ważna informacja: Wypowiedzi w poniższych komentarzach odzwierciedlają jedynie doświadczenia danego użytkownika. Ze względu 
na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej medycyna i nauka nie akceptują ich. Nie potwierdzono, czy przyto-
czone wzgl. inne możliwe sukcesy terapeutyczne są efektem działania urządzeń i metod systemu Timewaver, czy też ewentualnie innych 
metod leczenia. Dlatego też ewentualny sukces terapeutyczny odzwierciedla jedynie opinię terapeuty prowadzącego leczenie.

dr n. przyr. dr n. med. Reinhard Kobelt, gabinet zdrowia przy parku zdrojowym w Bad Homburg

Od 2010 r. pracuję z systemem TimeWaver Med, a od końca 2011 r. z TimeWaver Frequency i jestem bardzo zadowolony z po-
szerzenia zakresu moich możliwości, jak np. możliwości diagnostycznych w postaci holistycznej perspektywy medycznej. Jestem 
pod wrażeniem, że leczenie za pomocą Frequency i TimeWaver Med pozwala uzyskać poprawę w chorobach obejmujących duże 
obszary, nawet jeżeli diagnoza nie została jednoznacznie postawiona. Dzięki obydwu urządzeniom można skoncentrować się na 
leczeniu bez wcześniejszych czasochłonnych, drogich 

i prawdopodobnie uciążliwych działań diagnostycznych.

Po wykonaniu pomiarów prowadzę powtarzające się rozmowy z pacjentami według następującego schematu: „Czy ma Pan/i obok opisanych mi 
dolegliwości jeszcze inne?” Otrzymuję na to pytanie bardzo często zdziwioną odpowiedź: „Tak, ale zapomniałam/-em o nich lub uznałam/-em, że nie są 
ważne”. Chodzi tu np. o pytanie o bóle w prawym łokciu po tym, jak TimeWaver zarejestrował zapalenie prawego stawu łokciowego. Takie lub podobne 
doświadczenia pomagają bardzo wzmocnić zaufanie pomiędzy pacjentem i lekarzem. Już chociażby z tego względu nie chciałbym zrezygnować z 
systemu TimeWaver. Szczególnie interesujące wydają mi się jego możliwości terapeutyczne, np. możliwość złagodzenia określonych dolegliwości za 
pośrednictwem drgań niemalże automatycznie „przez noc”. TimeWaver to ważne wsparcie w mojej pracy - pracy lekarza, który praktykuje medycynę 
naturalną, alternatywną. (2011)

dr Ursula Zirngibl, terapeutka, Aidenried

Już po 4 tygodniach od wprowadzenia systemu TimeWaver Med do mojej dotychczas głównie osteopatycznie ukierunkowanej 
praktyki naturalnych metod leczenia mój entuzjazm był tak wielki, a chęć poszerzenia systemu TimeWaver tak duża, że włączyłam 
również TimeWaver Frequency do zespołu moich „ulubionych współpracowników”.

Zaleta tego wyjątkowego systemu polega z mojej perspektywy przede wszystkim na tym, że daję pacjentowi po złożeniu przez 
niego „energetycznego odcisku palca” elektrody ręczne do ręki, a więc jest on angażowany aktywnie w analizę i leczenie już podc-

zas kalibracji. Olbrzymi wybór częstotliwości dla danego obszaru, jaki oferuje TimeWaver Frequency, stanowi również dla pacjentów interesujący czynnik, 
o którym chętnie wspominam, aby wykazać, w jak specyficzny sposób możemy podejść do każdej osoby. Połączenie „TimeWaver Med i TimeWaver 
Frequency” sprawia,  że w wielu obszarach otrzymujemy doskonałą pomoc w leczeniu dzięki ukierunkowanej i wielopłaszczyznowej możliwości analizy. 
(2014).

dr Uwe Spohr, lekarz specjalista medycyny wewnętrznej, Heidelberg

Pracuję z systemami TimeWaver Med i Frequency od 2011 r., stosowałem już różne metody medycyny energetycznej i info-
rmacyjnej od 1992 r. Ze względu na stosowanie kilku systemów nigdy nie byłem w stanie dokładnie określić, w wyniku czego 
uzyskiwaliśmy sukces terapeutyczny. Ale w jednym wyjątkowym przypadku można moim zdaniem przypisać efekt leczenia 
bezpośrednio systemowi TimeWaver:

71-letni pacjent leczy się u mnie od 2008 r. ze względu na wzrost poziomu PSA (antygen gruczołu krokowego) z powiększeniem 
prostaty. Maks. wartość PSA została zmierzona we wrześniu 2011 r. na poziomie 13,77 mg/ml. Objętość gruczołu krokowego również wzrosła z 60 ml do 
105 ml. Po zastosowaniu systemu TimeWaver wartość ta uległa zmniejszeniu w ciągu dwóch miesięcy do 92 ml, a PSA - do 10,44 mg/ml. Po kolejnych 
trzech miesiącach objętość prostaty wynosiła już tylko 70 ml, a wartość PSA spadła do 9,41 mg/ml. Zakładam, że kolejne badanie urologiczne wykaże 
wartości prawidłowe. Dzięki zastosowaniu systemu TimeWaver widzę, że sukces terapeutyczny opiera się na mocnej podstawie i pojawia się szybciej, niż 
miało to miejsce wcześniej. Szczególnie cieszę się z tego, że systemy mogą dać mi dostęp do nadrzędnych poziomów, tj. emocjonalnego, informacyjnego i 
duchowego, wskazując w ten sposób na istnienie głębszych zależności. (2013)

dr n. med. Folker Meissner, lekarz medycyny ogólnej i akupunktury, Königswinter

Połączenie medycyny informacyjnej i energetycznej w systemie TimeWaver jest wyjątkowe. Zarówno w zakresie diagnostyki,     
jak i leczenia moich pacjentów nie jestem już w stanie wyobrazić sobie mojego gabinetu bez tych systemów. Otrzymuję informację 
na temat głębszych, nieświadomych poziomów czy też zależności karmicznych, dzięki czemu w większości przypadków mam       
w bardzo krótkim czasie jasny obraz pacjenta i jego sytuacji. Szczególne wrażenie sprawia na mnie możliwość wielowymiarowej 
analizy. Ta ukierunkowana jednocześnie na przyczynę i cel technika poszukiwania informacji pozwala mi bardzo szybko zobaczyć, 

gdzie należy spodziewać się rzeczywistego problemu pacjenta, dzięki czemu mogę zadawać mu ukierunkowane pytania, a przede wszystkim leczyć go w 
sposób ukierunkowany. Dla mnie system TimeWaver okazał się być wartościowym doradcą w aktualnie już ponad 2000 przypa- dkach. (2014)
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mgr inż. Sabine Weber, terapeutka, Freiberg

Analizy pola informacyjnego stanowią dla mnie optymalną podstawę każdej terapii. Pacjenci bez wyjątku dziwią się, jak bardzo 
zgodne ze stanem rzeczywistym i dokładne są wyniki tych analiz, o ile problem jest im znany. TimeWaver stosuję w leczeniu 
wszystkich ciężkich przypadków. Jak żaden inny znany mi system, pozwala on uzyskać informacje o zależnościach patogennych 
pól. Im lepsza wiedza podstawowa terapeuty, tym efektywniej może on oddziaływać na pacjenta. Pacjenci czują u mnie od razu 
efekt. Im ostrzejsze są ich dolegliwości, tym szybciej osiągamy sukces terapeutyczny.

Dzięki systemowi TimeWaver otrzymuję informacje o strategiach leczenia, w tym również o konieczności zabiegu operacyjnego. Za pomocą terapii 
pól informacyjnych byłam w stanie skutecznie leczyć np. ostre stany zapalne stawu kolanowego czy nerwu kulszowego w ciągu dwóch dni. Pacjenci 
odczuwają natychmiast efekt również w przypadku obciążenia wirusowego. Zakres działania obejmuje także ciąże zakończoną sukcesem. Współpraca 
układa się doskonale nie tylko z samym systemem, ale również z kryjącymi się za nim ludźmi. Twórczy, konstruktywny styl pracy zespołu TimeWaver 
pozwala mieć nadzieję na kolejne „kroki kwantowe”. (2010)

dr n. med. Manfred Doepp, medycyna nuklearna, Bichwil, Szwajcaria

Znam system TimeWaver już od 2009 r. W naszym ośrodku zdrowia pracuję na wszystkich systemach z rodziny TimeWaver. 
W swojej praktyce miałem trzy przypadki raka, które były leczone za pomocą systemu TimeWaver w połączeniu ze środkami 
ortomolekularnymi. Ponadto udało mi się uzyskać bardzo dobre wyniki w leczeniu boreliozy. Także w zakresie ustalania patolo-
gii w obrębie korzeni zębów TimeWaver stanowi perfekcyjną pomoc. To, co ciągle rzuca mi się w oczy, to precyzja analizy pola 
informacyjnego. Uzyskuję odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie ma metody i urządzenia, które byłyby tak kompleksowe. System 

oferuje wszystkie mające w danym przypadku znaczenie poziomy i korzysta z nich w sposób kontrolowany, a wyniki są bardzo zrozumiałe i pacjent ma 
możliwość uczestniczenia we wszystkim, co zwiększa jego chęć do współpracy i akceptację. TimeWaver rejestruje najgłębsze poziomy jak żaden inny 
system. (2013)

Oliver Lorey, terapeuta, Erlensee

TimeWaver Med to moim zdaniem wspaniałe narzędzie. W rękach wykształconego i wprawionego terapeuty stanowi instrument, 
który pozwala przywrócić pacjentowi zdrowie. Codziennie pracujemy po kilka godzin z systemami TimeWaver Med i Frequency. 
Uważam, że obydwa urządzenia sprawdzają się w praktyce doskonale. Ułatwiają i optymalizują nasze działania od momentu za-
kupu, nie zmieniając wyglądu gabinetu. Ponadto bazy danych i zawarta w systemie wiedza dają się doskonale połączyć i ulepszyć 
dzięki technikom i terapiom, które są stosowane w naszej praktyce, np. własnym nosodom.

Dzięki TimeWaver Med udało mi się uzyskać fantastyczne efekty w przypadku ugryzień kleszczy, alergii czy też opryszczki. Nawet przy objawach ze 
strony psychiki czy ADHD TimeWaver pomaga rozpoznać i dokonać transformacji zależności. Moim najbardziej interesującym przypadkiem była jednak 
65-letnia pacjentka z rozpoznaną białaczką. Za pomocą systemu TimeWaver przygotowałem własną nosodę, zastosowałem wspomagająco stymulację 
spójności narządów i wzmocniłem jej psychikę esencjami z bazy danych TimeWaver. Do wyprowadzenia posłużyłem się za pomocą TW Med nosodą 
przygotowaną z chemioterapeutyków. Wspomagająco wykonywałem raz w tygodniu specyficzne leczenie z zastosowaniem TimeWaver Frequency. 
Efekt: po miesiącu wzrost masy ciała, następnie ciągła poprawa. Po 3/4 roku nie stwierdzono już białaczki. (2013)

dr n. med. Anna Kohler, specjalista medycyny ogólnej, Bonndorf

Lekarką jestem od 45 lat, a od 30 lat zajmuję się naturalnymi metodami leczenia. Od 2008 r. pracuję wyłącznie z systemem 
TimeWaver i najlepsze doświadczenia mojego życia pochodzą właśnie ze współpracy z tym systemem. Alergie czy rak - 
wykorzystuję system TimeWaver przy wszystkich rozpoznaniach. System nie ma działań niepożądanych i - jak wynika z mojego 
doświadczenia - pozwala osiągnąć najbardziej efektywną reakcję na leczenie. Dzięki obszernym bazom danych mam do dyspozy-
cji szerokie możliwości terapeutyczne i informacje o zależnościach chorób. Moja praca z systemem TimeWaver obejmuje zarówno 

pierwszą pomoc, choroby przewlekłe, jak i odwrócenie procesów w trudnych sytuacjach życiowych. (2010)

dr n. med. Olivier Rodel, specjalista anestezjologii, leczenia bólu, neuralterapii i TCM, Genewa, Szwajcaria

Z systemem TimeWaver pracuję od 2010 r. i jestem pod wielkim wrażeniem jego możliwości diagnostycznych. Pokazuje mi 
zależności oraz możliwe strategie lecznicze. Byłem swoim własnym pacjentem, ponieważ po wypadku miałem złamanie odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa na poziomie L2, poruszałem się w wózku i byłem częściowo sparaliżowany od pasa w dół. Tradycyjne 
leczenie obejmowało w pierwszym rzędzie środki farmakologiczne, przeciwbólowe, bez poprawy. Po pierwszym zabiegu z zasto-
sowaniem TimeWavera mogłem w krótkim czasie obniżyć dawkę leków o ponad połowę. Po ok. dwóch latach mogę znów bardzo 

dobrze samodzielnie chodzić, prawie całkowicie odstawiłem leki i bez problemu mogę wykonywać obowiązki lekarza. Zabiegi w ramach kontynuacji 
leczenia odbywają się od 2012 r. regularnie z zastosowaniem TimeWaver Frequency. (2013)
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Ważna informacja: Wypowiedzi w poniższych komentarzach odzwierciedlają jedynie doświadczenia danego użytkownika. Ze względu na brak 
dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej medycyna i nauka nie akceptują ich. Nie potwierdzono, czy przytoczone wzgl. inne możliwe 
sukcesy terapeutyczne są efektem działania urządzeń i metod systemu Timewaver czy też ewentualnie innych metod leczenia. Dlatego też ewentualny 
sukces terapeutyczny odzwierciedla jedynie opinię terapeuty prowadzącego leczenie.

dr n. med. Barbara Brons, lekarz medycyny ogólnej i homeopatii klasycznej, Dortmund

Dotychczas leczyłam ok. 60 pacjentów za pomocą systemu TimeWaver, bez wyjątku z doskonałym skutkiem. Siedmioletni 
chłopiec z zapaleniami oskrzeli i dolegliwościami astmatycznym nie reagował na żadną z tradycyjnych metod leczenia. Zaczęłam 
leczyć go wyłącznie systemem TimeWaver. Od tego czasu nie objawia on żadnych symptomów i nawet po zakończeniu programu 
TimeWavera jest wciąż ku zadowoleniu i zdziwieniu rodziców cały czas zdrowy. Leczyłam pacjentkę z fibromialgią, reumatyzmem 

tkanek miękkich z kompleksowym obrazem choroby, którego przyczyny nie zostały do końca poznane. Ciągłe bóle stanowiły dla pacjentki także duże 
obciążenie psychiczne. W tym zakresie intensywne leczenie za pomocą systemu TimeWaver przyniosło szybkie złagodzenie dolegliwości. W sumie stan 
jej zdrowia ulega ciągłej poprawie, co przypisuję przede wszystkim oddziaływaniu TimeWavera.

Chętnie wykorzystuję TimeWaver wspomagająco przy innych metodach, również w przypadku ciężkich chorób. Zgłosiła się do mnie pacjentka ze szpicza-
kiem mnogim, chorobą nowotworową kości, w stadium zaawansowanym. Jej chemioterapia i przeszczep komórek macierzystych wspierane były przeze 
mnie za pomocą systemu TimeWaver. Analiza TimeWavera została ustawiona na obszerny program odtruwający, który uruchomiłam na dwa miesiące. 
Komórki macierzyste przyrosły optymalnie, leukocyty wyregulowały się wyjątkowo dobrze. Pacjentka czuła się zarówno w czasie chemioterapii, jak i po 
wyraźnie lepiej, niż można było tego oczekiwać. Sukces ten przypisuję w znaczącej części wspomaganiu za pomocą TimeWavera.

Mój osobisty przełom w pracy z TimeWaverem miał miejsce wiosną 2009 r., kiedy to sama cierpiałam na ciężki zespół wypalenia i byłam leczona przez 
zaprzyjaźnioną lekarkę wyłącznie TimeWaverem. Efekt był tak szybki i kompleksowy, że od tego czasu stosuję system TimeWaver w swojej praktyce 
lekarskiej z wielkim entuzjazmem i przekonaniem, ponieważ sukces terapeutyczny doświadczony na własnej skórze był dla mnie najlepszą rekomendacją 
w odniesieniu do tej metody leczenia. (2010)

Ulrich Elsner, terapeuta, Fluorn-Winzeln

Leczę głównie pacjentów z ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami. Od ponad roku wykorzystuję w tym celu codziennie                  
system TimeWaver. Potwierdza moją diagnozę terapeutyczną we wszystkich obrazach chorób i pomaga mi w ten sposób wybrać 
odpowiednią formę terapii. Pacjenci znający się na alternatywnych metodach leczenia bardzo cenią sobie stosowanie systemu 
TimeWaver i reagują na niego wyjątkowo pozytywnie. (2010)

Anja Hergaarden, gabinet naturalnych metod leczenia, Praktijk voor Aanvullende Gezondheidszorg, Heiloo, 
Holandia

Stosuję TimeWaver Med od 2007 r. w wielu sferach. Połączenie tego systemu z TimeWaver Frequency było dla mnie źródłem 
dodatkowego impulsu, np. u byłego holenderskiego kolarza zawodowego. Rozpoznano u niego raka podstawnokomórkowego 
skóry nosa i zalecono zabieg chirurgiczny. Po 2-tygodniowej optymalizacji wzgl. pięciu zabiegach z zastosowaniem TimeWaver 
Med, TimeWaver Frequency oraz środków ortomolekularnych i homeopatycznych zmiana uległa takiemu zmniejszeniu, że lekarze 

odwołali operację. Inny przypadek to pacjent z rozpoznaniem choroby Parkinsona. Tradycyjnie zalecane przez lekarzy leczenie to dopamina. Połączenie 
terapii z zastosowaniem TimeWaver Med i TimeWaver Frequency w połączeniu z homeopatyczną potencją dopaminy pomogły pacjentowi wyraźnie 
odzyskać energię i w znacznym stopniu zredukować takie objawy jak drżenie. Wielu pacjentów opowiada, że od czasu zabiegów z zastosowaniem       
systemu TimeWaver ma wyraźnie więcej energii i odczuwa znacznie mniej bólu. (2012)

Peter Küsters, terapeuta, Braunschweig

Medycyna pól informacyjnych stanowi idealne uzupełnienie mojej codziennej pracy. Od 2009 r. mam dzięki systemowi TimeWaver 
możliwość całościowego obejrzenia i leczenia ludzi - ich ciała, umysłu i sfery duchowej. Zdumiewające są zmiany, jakich 
doświadcza wielu pacjentów, choć znajdujemy się w oddalonych od siebie miejscach. W szczególności dzieci reagują na system 
TimeWaver bardzo pozytywnie i nie ma tu znaczenia, czy chodzi w ich przypadku o objawy choroby czy nieprawidłowości zacho- 
wania. Jestem bardzo wdzięczny za taki prezent. (2010)

Jan Frederik Poleszynski, dyrektor Uno Vita Klinik AS, Oslo, Norwegia

Chcę się z Wami podzielić swoim entuzjazmem na temat dokładności systemu TimeWaver. W klinice porównujemy równoważenie 
spójności narządów z ukierunkowaniem na określony cel z innymi metodami i wyniki tych porównań są znakomite. 
Wykorzystujemy TimeWavera, aby zobaczyć, czy w przypadku danego pacjenta jesteśmy na właściwej drodze. Jest dla nas w 
100% jasne, że system ten jako interfejs prowadzący do pola informacyjnego pracuje bardzo dobrze i precyzyjnie. (2011)
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dr n. med. Bernhard Weber, kierownik Dziennej Kliniki Naturalnych Metod Leczenia w Marburgu

System TimeWaver wykorzystujemy od 2009 r. Początkowo stosowaliśmy go głównie do diagnostyki w celu poszukiwania 
podłoża chorób. Olbrzymia różnorodność, obejmująca 520 000 parametrów robi wrażenie, medycyna pięciominutowa wykorzy-
stuje zazwyczaj tylko 10-20 parametrów do postawienia rozpoznania. Własne zbiory przypadków, potwierdzające trafność po-
miarów wykazały w porównaniu do zwykłych laboratoryjnych pomiarów wartości krwi mierzalną zgodność na poziomie ponad 
80% i to w ciągu kilku minut. Sukces optymalizacji kwantowo-fizycznej za pomocą systemu TimeWaver został po raz pierwszy 

udokumentowany w 2012 r. u wielu pacjentów na podstawie badań USG. Jestem przy tym w stanie dobrze zdefiniować bardzo indywidualną strukturę 
obciążenia pacjentów z miażdżycą, chorobą nr 1. Dzięki temu możliwa stała się skuteczna motywacja do samoleczenia. Oceniając na podstawie 
własnego doświadczenia, mogę powiedzieć, że informacja jest w stanie widocznie cofnąć zwapnienie w naczyniach.

Moje początkowe niedowierzanie, że optymalizacja pola informacyjnego może pobudzić procesy lecznicze u pacjenta, zniknęło w pracy z setkami 
pacjentów. Również u zwierząt udało się uzyskać zaskakującą poprawę. System pozwala wyjątkowo szybko rozpoznawać obciążenia duchowe i psy-
chiczne. Obciążenia metalami ciężkimi i innymi toksynami ze środowiska okazały się być w przypadku naszych ponad 200 cierpiących na miażdżycę 
pacjentów często również istotnym czynnikiem zaburzającym w zbiorach przypadków MIAR [Multikausale Integrative Arteriosklerose Reduzierung, pol. 
Wieloprzyczynowe Integratywne Leczenie Miażdżycy]. TimeWaver podnosi jakość życia. (2012)

dr n. med. Gisela Stäber, specjalistka neurologii i psychiatrii, Angermünde

Wykorzystuję system TimeWaver od 2009 r., głównie u osób z chorobami psychicznymi. Na tym polu udało mi się osiągnąć 
zadziwiająco dobre rezultaty. Podoba mi się możliwość tworzenia własnych baz danych, w których gromadzę np. specjalne leki 
lub suplementy diety. TimeWaver jest nieustannie rozwijany, a zespół TimeWaver pozostaje w kontakcie z użytkownikiem, co 
cenię sobie szczególnie. (2010)

Michael Rach, terapeuta, Mainburg

Pewna pacjentka nie może karmić wyłącznie piersią swojego czwartego dziecka. Już przy trójce starszych dzieci próbowałem 
bezskutecznie za pomocą różnych środków i koncepcji terapeutycznych umożliwić jej spełnienie tego życzenia - karmienia 
dziecka wyłącznie piersią. Podobnie jak jej matka, również jej siostry nie mogły karmić piersią. Za pomocą systemu TimeWaver 
odkryłem traumatyczne przeżycie babki, które teraz miało naznaczać życie matki i pani profesor. Leczenie z wykorzystaniem 
TimeWavera sprawiło w ciągu 14 dni, że sutki uległy wyraźnemu fizycznemu przeobrażeniu, a dziecko potrzebowało jedynie 
połowę dokarmiania mlekiem z butelki. (2010)

Joachim Tyedmers, terapeuta, (Guerisseur), Viller, Francja

Cierpiałem na oporne na leczenie zakażenie krwi w obrębie stopy. W badaniu laboratoryjnym stwierdzono obecność gronko-
wców i paciorkowców. W klinice mówiono o amputacji nogi poniżej kolana. W ciągu trzech tygodni leczenia systemem 
TimeWaver byłam znów w stanie chodzić bez podparcia, a po kolejnych trzech tygodniach rana zagoiła się bez zakażenia dro-
bnoustrojami. (2010)

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają 
istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj zastosowaniami. 
Dotyczy to również przedstawionych tutaj teorii o szumach, efektach kwantu świetlnego, medycyny energetycznej i częstotliwościowej, bioenergii, 
rezonansów ze świadomością, spójności narządów, fal skalarnych, wzorów drgań, fal czasowych, genetyki falowej, fantomowego DNA, fal skrętnych 
oraz prac takich naukowców jak Burkhard Heim, dr Mikołaj Kozyriew, Nikola Tesla, Aaron Antonowski, Günther Haffelder, prof. Robert G. Jahn, dr Rupert 
Sheldrake, prof. Kaznacheev, prof. Trofimov, prof. Gariaev i Marcus Schmieke w odniesieniu do wyżej wspomnianych teorii i ich realizacji technicznych. 
Medycyna pól informacyjnych nie odnosi się do organizmu fizycznie, lecz działa wyłącznie w wymiarze informacyjnym człowieka. Jej celem nie jest 
rozpoznanie i złagodzenie chorób lub zapobieganie im, lecz analiza i leczenie zaburzeń w polu informacyjnym. Przytoczone tutaj wypowiedzi nie mają 
znaczenia medyczno-diagnostycznego, prewencyjnego lub terapeutycznego. Obserwowane ewentualnie skutki należałoby interpretować z punktu 
widzenia medycyny akademickiej jako efekt placebo. TimeWaver Med nie zastępuje badania i rozpoznania lekarskiego i nie dostarcza informacji zdro-
wotnych. Terapeuta nie ma prawa rezygnować z niezbędnych z perspektywy medycznej działań i środków. Referencje terapeutów zostały zebrane w 
latach 2010 do 2014 i odzwierciedlają ich osobiste doświadczenia i opinie w odniesieniu do rozpoznania i leczenia.

Ważne informacje na temat korzystania z systemu TimeWaver Med: Podane w instrukcji obsługi wskazania odnoszą się do posiadającego dopu-    
szczenie jako produkt medyczny modułu „Terapia mikroprądami” w aplikacji TimeWaver Med. Leczenie innych chorób nie stanowi zgodnego z przezna-
czeniem zastosowania medycznego. Inne aplikacje TimeWaver Med nie są objęte tym dopuszczeniem i należy je rozumieć jako eksperymentalne 
bioenergetyczne metody równoważące w polu informacyjnym człowieka. Równoważenie za pomocą TimeWaver Med nie może zastępować żadnych 
niezbędnych z medycznego punktu widzenia działań i środków lub terapii. Analizy na poziomie informacyjnym czy też analizy spójności narządów 
nie stanowią rozpoznań medycznych. Ze względu na naturę pola informacyjnego i stanowiącą ich podstawę metodę nie są uznawane przez naukę i 
medycynę akademicką i nie można ich powtórzyć w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
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