Stop met zoeken,
ScanCoaching geeft
je jouw antwoorden

Waarom ScanCoaching?
Stel je jezelf wel eens de vraag wat goed is voor JOU? Je bent ambitieus,
succesvol, leergierig en hebt een gezonde dosis zelfinzicht en lef.
De buitenwereld is er allang van overtuigd dat je veel in je mars hebt, maar
je carrière gaat zo snel dat je amper te tijd hebt om even stil te staan. Je
hebt behoefte aan verbinding met mezelf en te reflecteren op vragen als:
wat wil ik ècht? Waar wil ik heen? Hoe wil ik dat? En wat houdt me tegen?
Of misschien ervaar je juist het tegenovergestelde: je zit vast!
In hardnekkige patronen of overmatig gepieker. Je voelt je gevangen in een
baan of relatie en ervaart veel stress. Je wil weg uit deze negatieve situatie
maar hoe en waar naartoe? Je wil weer vitaal en veerkrachtig in het leven
staan maar twijfelt of je dit wel kan. Je weet dat je leven zoveel meer zou
kunnen zijn dan dit en tegelijk word je al moe van deze gedachte.
Of is het gewoon tijd om het over een andere boeg te gooien? Je doet veel
op de automatische piloot omdat het nou eenmaal zo hoort. ‘Zit ik wel op de
goede plek?’ vraag je jezelf regelmatig af. Toch ben je vooral bezig om grip
te houden en vooral die plek niet te verliezen. Je wilt je passie terug en
verlangt naar zingeving. Maar waarom stap je dan toch telkens weer in
dezelfde val? Hoe neem je het heft in handen om weer met hernieuwde
kracht en vreugde jóuw weg te vervolgen?

Wat is ScanCoaching?
ScanCoaching meet met geavanceerde technologie de energie én het
geheugen van je lichaamscellen en legt hiermee jouw psycho-emotionele
patronen bloot. Ons uitgangspunt is dat lichaam en geest een eenheid zijn
en dat elke cel in het lichaam zijn eigen trilling en daarmee zijn eigen
verhaal heeft. Door deze trillingen te scannen, kunnen we objectief en snel
de gemoedstoestand van je lichaam vaststellen. Ook haalt de scan de
oorsprong naar boven die hieraan ten grondslag ligt.
Uit deze data wordt een integraal verhaal gebouwd en wordt de bron van
ineffectief gedrag achterhaald. Zo krijg je snel zicht op de oorzaak van
jouw disbalans, constateer je welke ontwikkeling je in je kracht zet, wat je
passie geeft of groeit besef wat je roeping is. Dit zorgt voor een intens
bewustwordingsproces wat vaak de start is van transformatie en blijvende
verandering.
De professional staat bij ons centraal en tegelijkertijd zien wij ook in wat
de belangen van de werkgever zijn. We willen de kosten zo veel mogelijk
beperken én een duurzaam resultaat. Zonder dat dit ten koste gaat van
jouw ontwikkeling of herstel. ScanCoaching heeft in 10 jaar veel kennis,
ervaring en deskundigheid opgebouwd. We hebben inmiddels honderden
mensen mogen begeleiden. Onze aanpak is objectief, snel, diepgaand en
razend effectief en wetenschappelijk onderbouwd.

Onze programma's
ScanCoaching heeft 4 programma's ontwikkeld:
Vitality ScanCoaching helpt je preventief of curatief te herstellen van
chronische stress, een burn-out of bore-out. We achterhalen de oorzaken
van je keuzes waardoor je gaat snappen waarom je op verschillende
momenten volkomen leegloopt. Verder krijg je handvatten om je weer op
te laden en zal je merken dat je fitter en veerkrachtiger door het leven
gaat.
Performance ScanCoaching helpt je om je prestaties te verbeteren.
Je voelt je weer de professional die met een gezonde dosis energie en
drive het op zíjn manier doet en daarmee beter.
Purpose ScanCoaching brengt je in contact met je verlangens en je
dieperliggende wensen en behoeften. Met bezieling durf je weer je passie
te leven en daarvoor te gaan staan, zowel privé als professioneel.

Team ScanCoaching legt in een team de onderstroom van onbewuste,
onbesproken opvattingen en drijfveren bloot. Het uitwisselen en
bespreken hiervan en het onderzoeken van verschillen, stimuleert
openheid, vertrouwen en effectiviteit van het team.

Prijzen
Vitality-, Performance- of Purpose ScanCoaching bedraagt 5 sessies van
2 uur en vraagt een investering van € 3.475 exclusief BTW.
Team ScanCoaching bedraagt individuele QuickScans per teamlid en een
teamsessie van één of twee dagdelen. Een QuickScan van 1 uur kost € 395
exclusief BTW, een dagdeel kost € 850 exclusief BTW.
Ook is het mogelijk gebruik te maken van een eenmalige QuickScan van
1 uur. De kosten hiervoor zijn € 395 exclusief BTW.

Contact, vragen?
Kijk op onze website of bel ons.

ScanCoaching Nederland
www.scancoaching.nl • 088-877 88 80 • info@scancoaching.nl

