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PROGRAMMA

HEALTHY MIND
HAPPY LIFE

Lief mooi mens
Wat een grote JA heb jij tegen jezelf gezegd, want je wilt
namelijk meer informatie over het kennismaken met de
mooiste versie van jezelf. En wie weet kies je ervoor te
investeren in jezelf en ga je de stappen zetten om deze versie
ook daadwerkelijk te worden?!
Waarschijnlijk weet je al wie ik ben, maar mocht dit niet zo
zijn stel ik me graag aan je voor: Mijn naam is Romy Kaus en
mag mijzelf de trotse eigenaar noemen van HEALTHY MIND
COACHING. Mijn missie met HEALTHY MIND COACHING is om,
doormiddel van Healthy Mind Retreats, workshops,
persoonlijke coaching en (online)programma's, je meer
inzicht in jezelf geven en je de tools aan te reiken die nodig
zijn om bewuster in het leven te staan. Met als resultaat: Een
vernieuwde mindset en meer in verbinding met jezelf, zodat
je met de mooiste versie van jezelf jouw beste leven kan
leven.
Mijn programma's zijn gemaakt voor JOU, als je vanuit je
hart wilt leven en je in je persoonlijke ontwikkeling wil
investeren. En als je op wat voor een manier dan ook
verandering wilt zien in jouw leven en daar
verantwoordelijkheid voor wilt nemen. Ook als je in een
uitdagende fase van je leven zit, levensvragen hebt of er
misschien even niet meer uitkomt ben ik er voor je!
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WAT GAAT EEN PROGRAMMA JE BRENGEN?
SUBTITLE GOES HERE

Een Healthy Mind programma bestaat onder andere uit 1
op 1 sessies, waarbij ik je help jouw vraagstuk in kaart
te brengen. Ook om je inzicht te geven over hoe jouw
mooiste versie van jezelf eruit ziet. Daarbij krijg je
praktische tools in handen om te leren omgaan met de
meest uiteenlopende uitdagingen in jouw leven: van
relaties en carrière, van energiebalans tot zelfliefde of
het waarmaken van je dromen. Je maakt stappen
richting de mooiste versie van jezelf en je gaat (weer)
stralen. Het is mijn doel om je zoveel handvaten aan te
reiken, zodat je vanuit zelfvertrouwen en zelfliefde
krachtig in het leven kan staan. Ik geloof dat we
allemaal al de mooiste versie van onszelf zijn, alleen zo
nu en dan wat hulp nodig hebben om diegene te
herkenen of te ontmoeten. En daar ondersteun ik je
graag bij! Hoeveel we kunnen bereiken hangt natuurlijk
af van hoeveel tijd we gaan doorbrengen samen.
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Wat is je investering?
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Helemaal aan jou: je kiest zelf met welk programma
en voor hoeveel uur we met elkaar aan de slag gaan
Tip: voordat je kijkt naar prijzen en je hoofd laat
nadenken, doe even deze korte oefening.
Leg je hand op je hart, adem een paar keer rustig in
en uit en vraag je hart wat de beste voor jou zou
zijn. Kijk dáárna naar de programma's. Maak een
keus met je hart en niet alleen maar met je
verstand!

Voor de ondernemers: Mocht
je een factuur willen
ontvangen is dit géén
probleem. Indien je dit
wenst geef het me van
tevoren even aan, er komt
dan 21 % BTW bij.
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HEALTHY MIND PROGRAMMA'S
HEALTHY MIND TOUCH

INHOUD:

4 Zoom calls 1 op 1
OF

2 Live sessies 1 op 1
Healthy Mind Reminder training

T.W.V. €330

€277
LOOPTIJD 2 MAANDEN

HEALTHY MIND GLOW

INHOUD:

5 Zoom calls 1 op 1
OF

3 Live sessies 1 op 1

T.W.V. €606

Online Retreat

€547

Healthy Mind Reminder training

LOOPTIJD 4 MAANDEN

HEALTHY MIND RISE

INHOUD:

Retreat Yourself V.I.P dag
6 Zoom calls 1 op 1
OF

4 Live sessies 1 op 1
Online Retreat

T.W.V. €1156

€997

Healthy Mind Reminder training

Extra bonus: Relaxpakket

LOOPTIJD 6 MAANDEN
Betalen in termijnen mogelijk

Zoom calls zijn 1 uur
Live sessies 1,5 uur

WWW.HEALTHYMINDCOACHING.NL

SUBTITLE GOES HERE

WAT MAG JE VAN MIJ VERWACHTEN?
Mijn grootste motivatie is om jou precies dat aan te
bieden wat je nodig hebt. Ik werk grotendeels intuïtief
en ben open en eerlijk. Je mag me alles vragen en ik ben
er 100 % voor je. Je neemt een pakket af voor een x
aantal sessies, maar je mag me altijd tussendoor een
WhatsApp sturen als je dat nodig hebt. Ik streef ernaar
om je binnen 24 uur te beantwoorden.

PRAKTISCH
We doen de live sessies in Utrecht of via video-bellen
met Zoom. Daarin kies je waar jouw voorkeur naar
uitgaat, beide mag natuurlijk ook. Als je een geplande
sessie een keer wilt verplaatsen, geen enkel probleem.
Contact me gewoon even, liefst 24 uur van te voren en
we plannen een nieuwe datum.
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TOT SLOT

SUBTITLE GOES HERE

Niets is zo bevrijdend en geeft zoveel voldoening als
voor jezelf en je mooiste versie te kiezen. En door te
leven vanuit je hart, in verbinding met jezelf jouw
aller beste leven! Dat gun ik iedereen, jij jezelf ook?
Ik hoop dat ik je daarbij mag helpen!
Als je er uit bent óf nog vragen hebt, stuur me een
mail of appje. Ik hoor sowieso graag van je wat je
gekozen hebt :-)
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DEZE MOOIE MENSEN GINGEN JE VOOR
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DEZE MOOIE MENSEN GINGEN JE VOOR
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