
Başarı, Mutluluk ve Hedeflerinize Ulaşmak:

Siz ve Diğerleri İçin Daha 
İyi Bir Hayat!
HealAdvisor Analyse App'de Koçluk Analizi

Koçluk, Bir Kişisel Gelişim Yardımıdır!
Hayatınızdaki soru, problem ve görevlerinizin çözümleri, 
çoğunlukla kendi içinizdedir. Çoğu zaman, bu çözümleri ve 
bilgileri fark etmek, gün ışığına çıkarmak ve kullanmak için 
biraz desteğe ve yardıma ihtiyacınız vardır.

Hayatınız İçin Netlik, Yeni Bakış Açıları ve 
Katalizörler
Koçluk, sıkışıp kaldığınızda bir şeyleri harekete geçirmenize 
ve gerçekliğinizdeki kör noktaları (kişiliğinizin farkında olma-
dığınız ancak sizi sürekli olarak engelleyen yönlerini) fark 
etmeniz konusunda etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Ancak 
net olarak gördüğünüz zaman kararlar alabilir ve çok ihtiyaç 
duyulan değişiklikleri başlatabilirsiniz.

HealAdvisor Analyse App'deki yeni koçluk modülleri, tam 
olarak bunun içindir. Gelişiminizde ve yaşamınızdaki birçok 
zorluğun üstesinden gelmenizde sizi desteklemek üzere 
özel olarak tasarlanmışlardır.

Nasıl Çalışır
Healy teknolojisi, Alman araştırmacı 
Marcus Schmieke'nin, David Bohm 
ve Anton Zeilinger gibi bilim adam-
larının bulgularından yararlanarak 
yaptığı, Bilgi Alanındaki araştırma-
sına dayanmaktadır: Tüm zihinsel 
ve duygusal konularımız, geri 
çağrılabilecekleri küresel bir Bilgi 
Alanında depolanır. Healy'niz Bilgi 
Alanı ile iletişim kurmak ve herhan-
gi bir zamanda sizin için önemli 
olan konuları tespit etmek üzere 

kuantum dolanıklık ilkesini kullanır ve söz konusu noktaları 
uyumlu hale getirmeyi amaçlar. 

Bilgi Alanındaki analizden önce, istediğiniz hedefi belir-
lersiniz ve bu hedeften olumlu bir odak oluşturursunuz. 
Ardından Healy, bunu bilgi modellerini bulmak ve onları 
uyumlu hale getirmek için düşüncelerinizin, arzularınızın ve 
umutlarınızın odaklandığı konuları size göstermek üzere bir 
temel olarak kullanır.

Marcus Schmieke
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Uyarılar: Bilim, bilimsel kanıt eksikliğinden 
dolayı Bilgi Alanlarının varlığını ve bunların ilgi 
düzeyini tanımamaktadır. Veri tabanlarında ve 
modüllerde kullanılan terimlerin; olumlamalar, 
olumlu düşünme veya otohipnoz ile karşı-
laştırılabilir olumlu bir zihinsel etki yaratması 
amaçlanmıştır; bunlar kullanıcıların ve müş-
terilerin net kişisel hedeflerini görselleştirme-
lerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve 
ansiklopediye benzer bir referans kitap olarak 
anlaşılmalıdır. Etkilerle ilgili ifadeler oluştur-
mazlar.

Her işte olduğu gibi, Healy World Üyesi olarak 
elde ettiğiniz sonuçlar değişebilir ve bireysel 
çabanıza, iş deneyiminize ve uzmanlığınıza 
bağlıdır. Healy Üyesi olarak elde edebileceği-
niz başarının garantisi yoktur.
Healy World, bu sayfalarda yer alan bilgileri 
güncel tutmaya çalışsa da bilgilerin doğrulu-
ğu, uygunluğu veya güncelliği ile ilgili hiçbir 
garanti veya güvence verilmez. Healy World, 
bu sayfalarda verilen bilgilerin kullanımından 
kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar-
dan sorumlu değildir. Tüm bilgiler "olduğu 

gibi" temelinde sunulur ve yorumlanması ve 
kullanılması sorumluluğu yalnızca kullanıcıya 
aittir.
*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, iş, sağlık veya kişisel ilişkilerle ilgili ka-
rarlar alırken tek güvenilen kaynak olmaması 
gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

Healy  
World'ün

 bir parçası  
olun

Başkalarının sıhhatlerini iyileştirmelerine yardımcı olun ve 
kendi başarı fırsatınızı yakalayın.
Healy World Bilişim Ltd. ŞTİ. | www.healyworld.net
Kazimdirik Mah . 296 | 2 SK. No : 33 35090 Bornova | Izmir | Turkey

En iyi teknoloji bile, ancak güncel ustalık bilgisi ile birleştirildiğinde en iyi şekilde kullanılabilir. Healy Academy, gerekli bilgiler, 
bilimsel bağıntılar, pratik ipuçları ve uygulama örnekleri içeren kapsamlı bir eğitim programı sunar:

https://academy.healy.world

Success Coach Module

Success Coach module, daha da fazlasıdır: Personal 
Coach alanlarını içerir ve özellikle iş hayatı ile ilgili 
uygulama alanlarını kapsar. Size, başkalarıyla bütünsel 
koçluk uygulamaları yapmanız için araçlar sunar.

Kişisel potansiyeli ve profesyonel başarıyı en uygun 
şekilde hizalar. Ayrıca profesyonel koçluk için de 
uygundur:

• Aile ilişkileri
• Kişisel ilişkiler
• Öz saygı
• Duygusal Denge
• Sosyal ilişkiler
• Maneviyat
• Hedefler
• Potansiyeller
• Kariyer
• Mali durum

Personal Coach Module

Kendinize hızlı ve kolay bir şekilde koçluk yapmak 
için Personal Coach Module'ü kullanın. Bu modülü 
elbette, diğer insanların yaşamlarını istek ve ihtiyaç-
larına göre iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere de 
kullanabilirsiniz.

İçsel süreçlerinizi ve diğer insanlarla olan ilişkilerinizi 
analiz edin. Kişisel gelişiminizi aşağıdaki alanlarda 
genişletin: 

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


