
Coaching en informatieveldanalyse
Een beter leven voor jou en anderen

Personal Coach | Succes Coach 
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Kennisgeving

De wetenschap erkent het bestaan van informatievelden en hun relevantie niet wegens gebrek 

aan wetenschappelijk bewijs. De termen die in de databases en modules worden gebruikt, zijn 

bedoeld om een positieve mentale invloed uit te oefenen, vergelijkbaar met affirmaties, positief 

denken of autosuggestie, om gebruikers en cliënten te helpen hun heldere persoonlijke doelen te 

visualiseren, en moeten worden opgevat als naslagwerk, te vergelijken met een encyclopedie. Zij 
vormen geen verklaringen over de effecten.



Healy Coaching is voor jou
Nieuwe modules ter ondersteuning van jouw 
ontwikkeling 

Leer uitdagingen overwinnen 

Voor helderheid en nieuwe perspectieven



Coaching: Helpen bij zelfhulp!

• De meeste levensoplossingen liggen in jezelf 
besloten

• Je hebt alleen steun en hulp nodig om ze te 
herkennen 

• Om ze aan het licht te brengen en ze te benutten



HealAdvisor
Personal Coach en Success Coach
• De boel op gang krijgen als je vastzit 

• Blinde vlekken in je waarneming (h)erkennen  

• Aspecten in je persoonlijkheid ontdekken die je 
blokkeren en waarvan je je niet bewust bent

• Een helderder kijk op zaken 

• Beslissingen nemen en veranderingen in gang 
zetten



Personal Coach
• Een module om jezelf snel en gemakkelijk te 

coachen

• Je kunt het ook gebruiken om anderen te 
helpen hun leven te verbeteren.

• Stelt je in staat je innerlijke processen en
relaties met andere mensen te analyseren.

Uitgebreide persoonlijke ontwikkeling voor:
• Gezinsrelaties
• Persoonlijke relaties
• Eigenwaarde
• Emotionele balans
• Sociale relaties
• Spiritualiteit



Success Coach
Omvat alle zes gebieden van Personal Coach plus:

• Toepassingen die in het bijzonder relevant zijn voor 
het beroepsleven

• Holistische coaching met cliënten
• Ook geschikt voor professional coaching*

Afstemming van persoonlijk potentieel voor succes:
• Gezinsrelaties
• Persoonlijke relaties
• Eigenwaarde
• Emotionele balans
• Sociale relaties
• Spiritualiteit

• Doelen
• Mogelijkheden
• Carrière
• Financiën

*Deze coachingmodule is voor persoonlijk gebruik, gebruik in gezinsverband en ander niet-professioneel gebruik, en voor gebruik door professionals binnen het kader van de uitoefening van hun 
beroep. Iedereen die deze programma's gebruikt, wordt erop gewezen dat de informatie die deze programma' s bevatten niet uitsluitend mag worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op het gebied 
van juridische, financiële of arbeidskwesties, gezondheid of persoonlijke relaties.



Hoe het werkt
• Gebaseerd op onderzoek van het 

informatieveld door de Duitse onderzoeker 
Marcus Schmieke

• Puttend uit de bevindingen van 
wetenschappers als David Bohm en Anton 
Zeilinger

• Al onze mentale en emotionele problemen 
zijn opgeslagen in een globaal 
informatieveld van waaruit ze kunnen 
worden opgehaald.

• Healy gebruikt het principe van 
kwantumverstrengeling om te 
communiceren met het informatieveld en 
de zaken te herkennen die op een bepaald 
moment belangrijk voor je zijn - met als 
doel ze te harmoniseren.



Healy Coaching in een notendop
Ontwikkel je eigen zelf gemakkelijk en effectief

Effectief voor alle belangrijke gebieden van je leven 

Ondersteun andere mensen bij hun persoonlijke 
ontwikkeling.



*Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 3 groepen, uitgevoerd door Healy World: HealAdvisor Analyse Coaching-module met trillingen [Groep A], HealAdvisor Analyse Coaching-
module zonder trillingen [Groep B], en controlegroep Healy IMF-applicatie zonder coaching [Groep C], met in totaal 292 deelnemers, die de Coach-module kregen in ruil voor hun deelname.
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Groep B (zonder trillingen) vergeleken met de controlegroep: 0.4 
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Uitgangspunt
Na 2 weken

Onderzoek HealAdvisor Analyse Coach*: Levenskwaliteit (WH0-5 
Welzijnsscore)
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*Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 3 groepen, uitgevoerd door Healy World: HealAdvisor Analyse Coaching-module met trillingen [Groep A], HealAdvisor Analyse Coaching-module 
zonder trillingen [Groep B], en controlegroep Healy IMF-applicatie zonder coaching [Groep C], met in totaal 292 deelnemers, die de Coach-module kregen in ruil voor hun deelname.
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Groep B (zonder trillingen) vergeleken met de controlegroep: 0.3 
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Uitgangspunt
Na 2 weken

Onderzoek HealAdvisor Analyse Coach*: Zelfwaarderingsschaal van 
Rosenberg
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28,41Responsieve deelnemers

Niet-responsieve deelnemers

Percentage van deelnemers bij 
wie verbetering in het bereiken 
van doelen is opgetreden: 

**Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 3 groepen, uitgevoerd door Healy World: HealAdvisor Analyse Coaching-module met trillingen [Groep A], HealAdvisor Analyse 
Coaching-module zonder trillingen [Groep B], en controlegroep Healy IMF-applicatie zonder coaching [Groep C], met in totaal 292 deelnemers, die de Coach-module kregen in ruil voor 
hun deelname.
** Responsieve deelnemer is gedefinieerd als toename in de totaalscore van het behalen van doelen > 3,0 (> 1 per doel) P = 0,0007

Onderzoek HealAdvisor Analyse Coach*: Percentage responsieve 
deelnemers** - Totaalscore behalen doelstellingen

65% 39% 28%
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