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Wist je dat?
• 99% van je gedrag bepaald wordt door je onbewuste?
• tot 75% van alle klachten vooral samenhangt met stress?

Lees er meer over in deze brochure.

I really need a day
between saturday and sunday

Vanuit je eigen kracht naar succes en vitaliteit

2016



training als investering

Opzienbarende inzichten en verbanden.
Bomvol handige tools.

Je investering verdient zich terug!

In tien stappen succesvol, vitaal en optimaal genieten

De Body & Mind Management training reikt je tools aan om je te helpen minder stress te ervaren. Je werkt 
effciinter en productiever, omdat je beter uitgerust en ontspannen bent. Je voelt je sterk en zeker, omdat  
je negatieve emoties de baas bent. Je voelt je gezonder en je bent weerbaarder en vitaler. 

Gun jezelf deze training en zie het als een waardevolle investering. Een investering in het beste van het 
beste: jezelf.

Anne: Vanessa is een uitstekende spiegel geweest op een hele subtiele zachte manier.
Simone: Ik begrijp nu waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe.
Ilona: Als ik nu terug denk aan de zogeheten ‘burn out’ van enkele jaren geleden waarbij het mij bijna een
jaar heeft gekost om weer normaal te functioneren, vind ik het jammer dat ik toen niet in aanraking ben 
gekomen met deze methode.
Berber: Ik voel me zoveel opgewekter, blijer, lichter... Ik was gewoon vergeten hoe het was om me zo te 
voelen.

Ben jij de hoge druk van buitenaf ook zat?
Wil je weer zelf gaan bepalen?
Heb je al van alles geprobeerd? 
Zit je vast en moet er iets veranderen?
Mis je alleen nog de tools om dit zelf te doen?

•
•
•

•

Een training van een jaar met tien cursusdagen, tien conference calls, individuele coachsessies, uitgebreide 
documentatie, lesmodules en persoonlijke begeleiding gedurende het hele jaar.



Arts CoachTherapeut

de trainer

The secret of happiness is not in 
doing what you like, 

but in liking what you do

Vanessa de Vries (1971) is arts, therapeut en coach. Zij biedt vrouwen met de Flocean methode de 
tools om het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Na haar studie geneeskunde werkte zij vijf jaar als KNO arts. Ze constateerde dat ze geen 
geneeskunde had gestudeerd, maar medicijnen. Onderliggende oorzaken van aandoeningen 
of klachten kwamen nauwelijks aan bod. Haar werk bestond uit het simpelweg behandelen van 
de symptomen. Zij verdiepte zich in de oorsprong van de klachten en gaandeweg verschoof haar 
focus van genezing naar preventie. Als arts, coach en therapeut is zij inmiddels specialist op dit 
gebied. 

Vanessa:
Het woord Flocean betekent voor mij innerlijke rust, emotionele stabiliteit, kracht, energie, 
vitaliteit en geluk. Het doel van Flocean is vrouwen in hun ‘optimale zijn’ te krijgen in onze 
prestatiemaatschappij. Flocean biedt eenvoudige tools om beter voor jezelf te zorgen, minder 
klachten te ervaren en vooral optimaal te kunnen genieten van het leven!



statistieken die spreken

‘Mensen besteden veel aandacht en tijd aan het uitzoeken van een nieuwe keuken, 
een vakantie of nieuwe auto. Weinigen onderzoeken met diezelfde zorgvuldigheid 
wat op lange termijn gezond voor hen is.’  - Arnout Visscher

99% van ons gedrag wordt door ons onbewuste aangestuurd
Wat wil dit zeggen? Het onbewuste is deels ons geheugen, met al onze normen, 
waarden, overtuigingen, ons geloof en onze oordelen. Wat daar besloten ligt, 
bepaalt voor een groot deel ons gedrag. Op een positieve en een negatieve manier. 
Wil je negatief gedrag op een gemakkelijke manier langdurig veranderen dan kan je 
met de Flocean methode je geheugen ‘resetten’, vergelijkbaar met het resetten van 
de harde schijf in een computer. Verander je je denkwijze dan verandert het gedrag 
automatisch mee.

Klinische studies geven aan dat 50-75% van alle klachten 
vooral samenhangt met stress
Is dit te verklaren? Ja, hier is een logische verklaring voor! Ons lichaam heeft twee 
standen, die elkaar afwisselen afhankelijk van de situatie: de stressstand en de 
ruststand. Meestal schakelen we onbewust over van de ene op de andere stand. In 
de stressstand draait het lichaam op volle toeren en dat kost enorm veel energie. 
In de ruststand kan je lichaam herstellen en maak je gelukshormonen aan. In onze 
prestatiemaatschappij bevindt ons lichaam zich grote delen van de dag in de 
stressstand. Lichamelijke klachten zijn een uiting hiervan. Willen we ons gezonder, 
fitter, gelukkiger en meer in balans voelen, dan moeten we ons lichaam vaker en 
langer in de ruststand brengen.

75%

99%

Meer weten? Kijk op www.flocean.nl

Kennis van de werking tussen lichaam en geest van belang

www.flocean.nl


programma

One year changes the rest of your life

Maand 1: Balans
De wisselwerking tussen lichaam 
en geest

Maand 2: Stabiliteit
Aan de slag met Emotional 
Freedom Technique

Maand 7: Denkwijze
De invloed van betekenis geven

Maand 8: Authenticiteit
Passie en talenten

Maand 3: Erkenning
Zelfwaarde en acceptatie

Maand 4: Objectiviteit
Onderzoek naar patronen en 
overtuigingen

Maand 6: Leiderschap
Eigen verantwoordelijkheid

Maand 5: Intuïtie
Het belang van rust

Maand 9: Reflectie
Jouw kijk op jezelf

Maand 10: Leefstijl
Zelfzorg en preventie

Meer weten? Kijk op www.flocean.nl

www.flocean.nl


inschrijven

Meer weten? Kijk op www.flocean.nl

There is no road to happiness
Happiness is the way

Je beste tijdsinvestering in jaren

De training kost € 3.500,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief uitgebreide documentatie en lesmodules. 
Verspreid over een jaar krijg je tien cursusdagen en tien conference calls. Daarnaast krijg je 
individuele coachsessies en persoonlijke begeleiding. In de schoolvakanties is er geen training. 
De startdatum voor de eerstvolgende training is 1 januari 2016.

HOE SCHRijF IK ME IN?

WAT KOST HET?

WAAR IS HET?

Dat kan op twee manieren.   
1. via de website: www.flocean.nl/contact
2. met een mail naar: info@flocean.nl

MEER WETEN?
Bel of mail gerust voor meer informatie. Of vraag een gratis oriinterend coachgesprek aan. 
06-11300872 / info@flocean.nl

Meer over Flocean, de methodiek en dienstverlening vind je op www.flocean.nl

De trainingen vinden plaats in Amsterdam aan de Prins Hendrikkade, op loopafstand van Centraal 
Station. Indien gewenst kan de training op locatie plaatsvinden. Informeer naar de mogelijkheden. 

In een training van twaalf maanden 
combineer je belangrijke inzichten 
uit de geneeskunde, voedingsleer, 
neurosemantiek, emotional freedom 
technique, neuro emotional integration 
en NLP.

Inzichten uit alle hoeken. Direct toepasbaar!

https://www.facebook.com/flocean.nl
https://www.linkedin.com/in/vanessadevries
skype:v.a.devries?userinfo
https://twitter.com/vadevries
www.flocean.nl
mailto:info%40flocean.nl?subject=inschrijving
mailto:info%40flocean.nl?subject=
skype:v.a.devries?userinfo
mailto:info%40flocean.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20weten
http://www.flocean.nl

