
  

       Holistic-Health-Coaching  
       Zielsoorzaken van ziekten systematisch screenen en balanceren 
 

Holistic Healthcoaching is een opleiding waarbij je leert systematisch de onbewuste 
zielsoorzaken van ziekten uit te testen en vervolgens te balanceren. Het is een intensieve 
diepgaande jaaropleiding van 7 modules van 3 of 4 dagen, gesuperviseerde coachings en 
afsluitende examenopdrachten. 

Holistic Health coaching brengt helderheid in schijnbaar ondoorzichtige situaties waardoor 
zich deuren openen voor transformatie en duurzame genezing en vitaliteit. Zo wordt het 
weer mogelijk van het leven in al zijn aspecten te genieten.  

In de opleiding leer je niet alleen een methode te hanteren, maar werk je aan je eigen 
ontwikkeling zodat je niet ‘’een kunstje’’ toepast, maar het coachen verinnerlijkt. 

 De opleiding tot Holistic-Health-Coach 

 Is een hoogwaardige, gefundeerde en in de praktijk getoetste coachingsopleiding  
 Is een duidelijk gestructureerde en toch flexibele methode  
 Heeft een holistische aanpak, waarmee je in plaats van symptomen te behandelen, de 

samenhang van de problematiek van de cliënt transparant kunt maken.  
 Leer je methoden  die een bijdrage leveren om een transformatieproces bij je cliënt te 

ontsluiten.  
 Leer je met behulp van een screening  de ‘rode draad’ bij de cliënt te ontsluieren zodat je je 

cliënten ‘’to the point’’ kunt coachen.  
 Leer je  door het grote praktijkaandeel en de gesuperviseerde casusbeschrijvingen, al tijdens 

de opleiding goede coachings uit te voeren  
 Is een persoonlijk zelfverkennings- en ontwikkelingsproces, waarbij je de coachingsmethoden 

zelf ervaart.  
 De opleiding wordt gegeven door ervaren coaches en trainers die je zowel de inhoud als de 

praktijk  met hart en kennis van zaken leren.  
 Is inclusief omvangrijke leer- en werkmaterialen 

Holistic-Health-Coaching zet mensen terug in hun eigen kracht, brengt 
zingeving op een diep niveau  voor een vitaal en zelfstandig leven. 

Introductie-avond: vrijdagavond 1 februari van 19.30 - 22.00 uur. 

Locatie: Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering 

Aanmelden: jose@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl  

Informatie: https://lifevision.de/portfolio-item/holistic-health-coach-nl/,                               
José Hoogeveen: 06-27051481 
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