
Koçluk ve Bilgi Alanı Analizi
Siz Ve Başkaları İçin Daha İyi Bir Yaşam
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Uyarılar

Bilim, bilimsel kanıt eksikliği nedeniyle Bilgi Alanları'nın varlığını ve bunların ilgi düzeyini 

tanımamaktadır. Veri tabanlarında ve modüllerde kullanılan terimlerin, olumlamalar, olumlu 

düşünme veya otohipnoz ile karşılaştırılabilir olumlu bir zihinsel etki yaratması amaçlanmıştır; 

kullanıcıların ve müşterilerin net kişisel hedeflerini görselleştirmelerine yardımcı olmak üzere 

tasarlanmıştır ve ansiklopedi benzeri bir referans kitap olarak anlaşılmalıdır. Etkilerle ilgili ifadeler 
oluşturmazlar.



Healy Coaching Sizin İçin
Gelişiminizi destekleyen yeni modüller 

Zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenin 

Netlik ve yeni bakış açıları sağlar



Koçluk: Kişisel Gelişimi Destekler!

• Hayattaki çoğu çözüm sizin içinizdedir

• Bu çözümleri fark etmek için sadece desteğe ve 
yardıma ihtiyacınız var 

• Onları gün ışığına çıkarın ve kullanın



HealAdvisor
Personal Coach ve Success Coach
• Sıkışıp kaldığınızda, etrafınızdaki şeyleri 

hareketlendirin 

• Algınızdaki kör noktaları fark edin  

• Kişiliğinize dair farkında olmadığınız engelleyici 
yönleri keşfedin

• Her şeyi daha net görün 

• Kararlar alın ve değişimi başlatın



Personal Coach
• Kendinize hemen ve kolay bir şekilde koçluk 

yapmak için bir modül

• Başkalarına kendi hayatlarını iyileştirmelerinde 
yardımcı olmak için de kullanın

• İçsel süreçleri ve
diğer insanlarla ilişkileri analiz etmenizi sağlar

Aşağıdakiler için kapsamlı kişisel gelişim:
• Aile ilişkileri
• Kişisel ilişkiler
• Öz saygı
• Duygusal Denge
• Sosyal ilişkiler
• Maneviyat



Success Coach
Personal Coach'un 6 alanının tamamını ve ayrıca şunları 
içerir:

• Özellikle iş hayatıyla ilgili uygulamalar
• Müşterilerle bütünsel koçluk
• Profesyonel koçluk için de uygundur*

Aşağıdakiler için kişisel başarı potansiyellerinin 
uyumlanması:

• Aile ilişkileri
• Kişisel ilişkiler
• Öz saygı
• Duygusal Denge
• Sosyal ilişkiler
• Maneviyat

• Hedefler
• Potansiyeller
• Kariyer
• Mali durum

*Bu koçluk modülü kişisel, ailevi ve diğer profesyonel olmayan kullanımlar ve ayrıca profesyonellerin uygulama kapsamlarına uygun kullanımları içindir. Bu programları kullanan 
herkes, içerdikleri bilgilerin yasal, finansal, istihdam, sağlık veya kişisel ilişkilerle ilgili kararlar alırken tek güvenilmesi gereken şey olmadığı konusunda uyarılmalıdır.



Nasıl Çalışır?
• Alman araştırmacı Marcus Schmieke'nin 

Bilgi Alanı araştırmasına dayanmaktadır

• David Bohm ve Anton Zeilinger gibi bilim 
adamlarının bulgularından 
yararlanılmıştır

• Tüm zihinsel ve duygusal konularımız, 
geri çağrılabilecekleri global bir Bilgi 
Alanı'nda depolanmaktadır

• Healy, Bilgi Alanı ile iletişim kurmak için 
kuantum dolanıklık ilkesini kullanır, ve 
herhangi bir zamanda sizin için önemli 
olan konuları belirler. Burada amaç, onları 
uyumlu hale getirmektir.



Özetle Healy Coaching
Kendi benliğinizi kolaylıkla ve etkili bir şekilde geliştirin

Hayatınızın tüm önemli alanlarında işe yarar 

Diğer insanları kendi kişisel gelişimleri konusunda 
destekleyin.



*Healy World tarafından gerçekleştirilen rastgeleleştirilmiş, kontrollü, 3 kollu çalışma: Toplam 292 katılımcı ile, HealAdvisor Analyze Coaching module titreşimli [Grup A], HealAdvisor 
Analyze Coaching module titreşimsiz [Grup B] ve kontrol grubu koçluk olmadan Healy IMF uygulaması [Grup C]; katılımcılar, katılımları karşılığında Coach module aldılar.

Cohen‘in d etki büyüklüğü 
skalası:

Grup A'nın (titreşimli) kontrol grubu ile karşılaştırılması: 0.6
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Grup B'nin (titreşimsiz) kontrol grubu ile karşılaştırılması: 0.4 

Ya
şa

m
 K

al
ite

si
 

in
de

ks
i

Uygulama grupları

Grup A Grup B Grup C
8.9

15.8
9.5

14.8
11.2
15.7

Başlangıç
2 hafta sonra

HealAdvisor Analyse Coach Çalışması*: Yaşam Kalitesi (WH0-5 Sıhhat 
Skoru)
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*Healy World tarafından gerçekleştirilen rastgeleleştirilmiş, kontrollü, 3 kollu çalışma: Toplam 292 katılımcı ile, HealAdvisor Analyze Coaching module titreşimli [Grup A], HealAdvisor 
Analyze Coaching module titreşimsiz [Grup B] ve kontrol grubu koçluk olmadan Healy IMF uygulaması [Grup C]; katılımcılar, katılımları karşılığında Coach module aldılar.

Grup A'nın (titreşimli) kontrol grubu ile karşılaştırılması: 0.5
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küçük orta

0.3

Grup B'nin (titreşimsiz) kontrol grubu ile karşılaştırılması: 0.3 
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Uygulama grupları

Grup A Grup B Grup C
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Başlangıç
2 hafta sonra

HealAdvisor Analyse Coach Çalışması*: Rosenberg Özsaygı Ölçeği
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Grup A Grup B Grup C
34.29
65.71

60.71
39.29

71.59
28.41Yanıtlayan

Yanıtlamayan

Hedefe ulaşmada gelişim 
gösterenlerin yüzdesi: 

**Healy World tarafından gerçekleştirilen rastgeleleştirilmiş, kontrollü, 3 kollu çalışma: Toplam 292 katılımcı ile, HealAdvisor Analyze Coaching module titreşimli [Grup A], HealAdvisor 
Analyze Coaching module titreşimsiz [Grup B] ve kontrol grubu koçluk olmadan Healy IMF uygulaması [Grup C]; katılımcılar, katılımları karşılığında Coach module aldılar.
** Yanıtlayan, hedefe ulaşma toplam skorundaki artış > 3,0 (hedef başına > 1) P = 0,0007 olarak tanımlanır

HealAdvisor Analyse Coach Çalışması*: Yanıtlayan** Oranı - Hedefe 
Ulaşma Toplam-Skoru

%65 %39 %28
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