
BEROEPSOPLEIDINGEN

ANIMAL & HUMAN HEALTH COACH
De Human Health Coach (H.H.C.) opleiding is nieuw in zijn aanpak om voorlichting 
en inzichten te verschaffen d.m.v. kinesiologie, multitherapie en coaching.
De opleiding Animal Health Coach (A.H.C.) gebruikt vrijwel dezelfde technieken, 
met dit verschil dat het zich specialiseert in dieren en een andere doelgroep heeft.

H.H.C. is bedoeld voor mensen die beroepsmatig in de gezondheidszorg werken: Artsen, 
therapeuten, gedragsdeskundigen, voedingspecialisten, natuurgeneeskundigen,  homeopaten, 
paranormale behandelaars en acupuncturisten.  A.H.C. richt zich daarnaast nog op fokkers, 
dierenartsen en mensen die werken in dierenspeciaalzaken.

 Vitaliteitskunde

 Preventie

 Bewustwording

• Geopatische belasting
• Biologische leeftijd
• Vitaliteit
• Emotioneel 
• Schimmels
• Parasieten
• Bacteriën 
• Verzuring 
• Vrije radicalen
• Medicijnen
• Focale haarden
• Miasma
• Chacra’s
• Bewustzijn
• Meridianen
• Constitutie
• Electrostress
• Vitaminen 
• Mineralen 
• Celzouten 
• Remedies 
• Allergiën 
• Organen

Speeksel of urine-analyse
Wij testen mens en dier op:

Een H.H.C. begeleidt de mens naar een optimale balans en 
vitaliteit. Daarom is het van belang dat de coach zelf ook 
congruent is met een gezondheids–bevorderende leefwijze 
en leefstijl, waardoor de coach een inspirerend voorbeeld 
kan zijn. Een health coach die niet aan zichzelf werkt is dus 
geen health coach.

In deze opleiding ligt het accent op het zelf ervaren en 
vooral werken aan de zwakten en incongruenties die je 
kunnen belemmeren bij het uitoefenen van je vak. 
Er is meer dan voldoende gelegenheid om aan 
jezelf te werken en hiervoor ondersteuning 
te krijgen.

Ziektepreventie en behoud van vitaliteit kan 
alleen optimaal bereikt worden als men: 
• Een vitaliteitbevorderende leefstijl heeft.
• Continue werkt aan detoxificatie
• Emotionele balans nastreeft
• Zichzelf leert kennen en kan afgaan op intuïtie.
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• MULTITHERAPIE

• KINESIOLOGIE

• N.E.I.

• NLP EN INTEGRA

• ACUPUNCTUUR

• BIO RESONANTIE

• LASER- EN  
 KLEURENTHERAPIE

Beroepsopleidingen

• HUMAN HEALTH COACH

• ANIMAL HEALTH COACH

Cursussen

• BIOLOGISCHE
 VERJONGING

Workshops

• KINESIOLOGIE

• BIOTENSOR

• TRAUMA’S

• ZIELENCONFLICTEN

• EMOTIONELE HONGER

• VERSLAVINGEN

• HERSENSPINSELS

• ILLUSIES

• RELATIES

• KINDER BALANCING

• CHAKRA BALANCING

• STRALINGHARMONISATIE

• WOONBIOLOGIE



OPLEIDINGSTRAJECT
De H.H.C.- en A.H.C.-opleiding 
bestaan uit 3 pijlers:
Body – Mind – Soul.

Pijler 1. Het Fysieke deel:
Kinesiologie, organen, wervel-
kolom, voeding, allergieën, 
detoxificatie, drainage, regeneratie,
bacteriële schimmels en parasitaire 
belasting.Integratie therapieën: ener-
getische middelen en voedingssupplementen.

Pijler 2. Het Mentale deel:
Zelfrealisatie, communicatie, gedrag 
en urine/speeksel/haaranalyse. Verdere 
verdieping van de aanpak van met name 
chronische ziekten, focale haarden, geopathie, 
constitutionele homeopathie en acupressuur. 

Pijler 3. Het Emotioneel Spirituele deel:
Zenuwstelsel, synchronisatie, stillpoint, processen, 
elektro-magnetische velden, verbindingen, communicatie, gedrag.

Kinesiologie/Spiertesten:
Er is steeds meer vraag naar een duidelijke diagnose en inzet van therapie. De energetische 
reflexrespons die gebaseerd is op een elektromagnetisch mechanisme is een techniek 
waarmee men sneller de oorzaak van problemen, ziekten, etc. kan opsporen en effectiever 
kan behandelen of doorverwijzen. D.m.v. deze testen kunt u alle informatie verkrijgen uit de 
patiënt en over de middelen die u in kunt zetten om de gezondheid te verbeteren. 
Na Pijler 1 kan men al efficiënt de methode toepassen en resultaat boeken.

Opleiding: 
Topcoaching, succesvol samenwerken, 
groeien en motiveren, 5 dagen

Extra workshops:
• Aura Chakra Balancing
• Yoga Tai Chi Kung (door Fred de Kramer)
• N.E.I. (Neuro Emotionele Integratie)
• Testen met Biosensor

Haselweg 17
6721 ME  Bennekom
Tel:  0318 - 41 51 05
GSM:   06 - 50 26 34 83
www.optimaalinjevel.nl
www.horsesupport.nl
info@optimaalinjevel.nl

Behandelingen worden 
door diverse ziektekosten-
verzekeraars vergoed.

Aangesloten bij 
AMISE • V.I.V • L.V.N.G • MBOG

WORKSHOP NEURO-EMOTIONELE INTEGRATIE MET DIEREN
Speciaal voor dieren is er een aparte vorm van therapie ontwikkeld, deze therapievorm 
is gebaseerd op de Resonanse methode. Ook hier vormen de Natuurgeneeswijzen, 
Kinesiologie en Coaching een belangrijke rol. Emoties spelen ook vaak bij dieren. De 
meest krachtige manier om de emotionele balans te herstellen is o.a. N.E.I. (Neuro 
Emotionele Integratie). N.E.I. is een effectieve methode om niet verwerkte emoties op 
te sporen en te integreren. Bewezen is dat N.E.I. bijzonder goede resultaten oplevert 
en effectief op dieren werkt, met name bij depressies, angsten, fobieën en gedragsveran-
deringen.  Naast het oplossen van emoties bij dieren is het vaak ook belangrijk dat de 
verzorger het inzicht krijgt, zodat hij leert zichzelf en het dier optimaal te coachen. Maar 
het mooiste resultaat is dat mens en dier weer een relatie krijgen en tot elkaar komen 
door elkaar opnieuw te leren verstaan. 

De Begeleiding:

De cursus wordt gegeven 
door Sonja Scheepstra. 
Sonja volgde haar oplei-
dingen bij Roy Martina, 
Ton van Gelder,  AVN en 
het Ortho Instituut.  
Sonja is Omega Health 
Coach en gespecialiceerd 
in resonantie geneeskunde. 
Daarnaast ontwikkelde ze 
een eigen behandel- en 
bewustwordingsconcept. 

Voor meer informatie, 
aanmelding, een consult of 
speeksel/urine analyse kunt u 
bellen en/of mailen naar: 

WIE MET DE DIEREN LEEFT IS NOOIT ALLEEN

Energetische middelen
Naast de Resonanse methode is er ook 
een energetische middelenlijn ontwikkeld. 
Deze middelen, bekend als de Whole Well 
Vitality lijn, werken op verschillende niveau’s. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: Bacterien – 
Parasieten – Schimmels, Hormonaal, Geopatisch, 
Detoxificatie / Regeneratie, Emotioneel / Mentaal 
en Spiritueel.  Verder kan men op aanvraag bio-
resonantie middelen bestellen. Deze worden 
gemaakt op basis een speeksel of urine analyse.


