
TimeWaver Med analyzuje v informačním poli hlubší příčiny onemocnění a řeší jejich u kořene 

přímo v informačním poli. Modul orgánové koherence hodnotí souvislostí všech orgánových polí a 

uvádí jejich prostřednictvím kauzálně orientovaného vyrovnávání opět do rovnováhy.  

 

TimeWaver Med obsahuje vícejazyčnou databázi s více než 600 rubrikami a více než 1 000 000 

záznamy a vzory kmitání.  

 

 Kde se setkává tělo s duchem  

 

Analýza informačního pole a obnovení rovnováhy (vyrovnávání) se vztahují na deset úrovní 

člověka, mimo jiné na úroveň těla, úroveň kmitání nebo frekvenční úroveň, elektrickou a 

energetickou úroveň těla na fyzikální úrovni a na čistou informační úroveň.  

 

Sahají až k psychické úrovni a úrovni vědomí jako možným původem onemocnění. Kromě toho 

hledá TimeWaver Med v informačním poli analogie onemocnění, které souvisejí s viry, bakteriemi 

nebo jedovatými látkami.  

 

TimeWaver Med - Orgánová koherence v detailu  

 

Každý orgán má elektromagnetické energetické pole, čili pole, které je vytvářeno elektrickými 

proudy a magnetickými poli.  

 

Analýza orgánové koherence zkoumá v informačním poli kvalitu tohoto energetického pole, a tím i 

napojení konkrétního orgánu na intaktní informační pole klienta.  

 

"Informativní" pohled do těla  

 

Modul orgánové koherence vyhodnocuje soudržnost všech orgánových polí a provádí v 

informačním poli analýzu orientovanou na příčinu. Jen pomocí jediného kliknutí získáte rychle 

přehled vyjádřený ve třech sloupcích o tom, které skupiny orgánů jsou nadměrně, respektive 

nedostatečně regulované, a které jsou vyrovnané a koherentní.  

 

"Zoom" do orgánů  

 

Dalším kliknutím proniknete do orgánů ještě více a můžete tak hlouběji zkoumat jednotlivé části 

každého orgánu.  

 

I tyto výsledky se vám přehledně zobrazí ve třech sloupcích, díky čemuž rychle rozpoznáte které 

orgány jsou nadměrně, respektive nedostatečně regulované, a které jsou vyrovnané a tedy 

koherentní.  

 

Přehled a logika  

 

Databáze orgánové koherence obsahuje všechny základní orgány a orgánové systémy lidského 

těla systematicky seřazeny do 52 kategorií, které obsahují celkem 2 334 detailů o orgánech.  

 

Od analýzy příčin k optimalizaci  

 



TimeWaver analyzuje důvody poruch v informačním poli a třídí je podle 15 kategorií příčin 

onemocnění.  

 

Systém Vám zároveň ukáže doporučené vyrovnávací přípravky a přímo z tohoto výsledku zhotoví 

seznam na optimalizování v informačním poli.  

 

Najít správné přípravky  

 

Vyrovnávací seznam obsahuje všechny doporučené léčivé přípravky a metody z oblasti 

homeopatie, přírodního léčitelství a klasické medicíny. Ty jsou se svými vzory kmitání součástí 

obsáhlých TimeWaver databází a používají se přímo na vyrovnávání informačního pole. Pacient 

nemusí přípravky fyzicky přijímat.  

 

analýza ICD10  

 

Pro každý subjekt můžete v informačním poli klienta provést analýzu současného stavu pomocí 

ICD10 databáze. Získáte tak seznam všech možných onemocnění, které souvisí s informačním 

polem.  

 

Výsledky se zobrazí také ve třech sloupcích, přičemž jsou v nich zobrazeny tak vysoké pozitivní, 

tak i negativní relevance. Vysoká pozitivní relevance poukazuje na problém v popředí, čili na 

"aktivní" nebo akutní problém, zatímco vysoká negativní relevance na problém v pozadí, čili 

"pasivní", respektive chronický problém v informačním poli.  

 

Optimalizační možnosti na všech úrovních  

 

Optimalizace informačního pole zahrnuje všechny oblasti života - duchovní, energetickou, 

tělesnou. Jako optimalizaci označujeme bezdotykový přenos předtím stanovených výsledků 

analýzy na klienta. Protože jsou příčiny onemocnění často skryté nebo je jejich původ 

různorodější, nabízí informační TimeWaver optimalizace klíč na vyšetření a vyrovnání pacienta na 

všech úrovních.  

 

Číst a psát  

 

Stejně jako při analýze může nyní TimeWaver med do informačního pole "zapsat": Narušená 

rovnováha se v informačním poli vyrovnává. TimeWaver Med vnímá člověka jako celek. Od ducha 

až buněčné struktuře!  

 

Integrované databáze TimeWaver  

 

TimeWaver Med databáze s více než 600 rubrikami a více než 1 000 000 záznamy a vzory 

kmitání obsahuje mimo jiné následující oblasti:  

 

     Biologie buňky  

     Detoxikace  

     Tradiční čínská medicína (TCM)  

     Neurologie  

     Stomatologie  



     homeopatie  

     Ajurvéda  

     genetika  

     laboratorní diagnostika  

     Viry, bakterie, parazity, plísně  

     strukturální úroveň  

     Psychokineziológia  

     Systemické souvislosti a mnohé jiné 


