
Tog e ther  We

R i s e  

HEALTHY  MIND  PROGRAMMA  



Wat een grote JA heb jij tegen jezelf gezegd. Je wilt namelijk meer

informatie over het kennismaken met de mooiste versie van jezelf. En

hoe geweldig zou het zijn om de stappen te zetten om deze versie ook

werkelijk te laten worden en jouw beste leven te gaan leven?!

Waarschijnlijk weet je al wie ik ben maar mocht dit niet zo zijn, stel ik

mezelf graag aan je voor: Mijn naam is Romy Kaus en mag mijzelf de

trotse eigenaar noemen van HEALTHY MIND COACHING. Mijn

zielsmissie is om door middel van Healthy Mind Retreats, workshops,

persoonlijke coaching en (online)programma's, je meer inzicht in

jezelf te 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, in je persoonlijke ontwikkeling wilt investeren, als je, op wat

voor een manier dan ook, behoefte hebt aan verandering in jouw

leven, als je je in een uitdagende fase van je leven bevindt,

antwoorden zoekt op levensvragen of er misschien even niet meer

uitkomt. Wat het ook is, ik ben er voor je, je hoeft het namelijk nooit

alleen te doen!

"WE RISE BY
LIFTING OTHERS" 

Liefs Romy

Lieve mooie vrouw, 



Zie het voor je, Ibiza september 2020, zojuist ben ik klaar met

een week assisteren bij een Retreat. Een week lang heb ik een

groep prachtige groep vrouwen mogen ondersteunen en

begeleiden op hun innerlijke reis. Het aanwezig zijn bij een

retreat heeft voor mij altijd iets magisch. Met een warm hart

en een voldaan gevoel rijd ik van de berg, waar het retreat zich

afspeelde, weer naar de "bewoonde" wereld. Ik stop bij een fijn

Ibiziaans café-tje om een heerlijke oat latte te drinken en

mijmer over deze prachtige week. Wat was het weer bijzonder

en wat voel ik me vervuld van liefde en warmte. 

Ik kijk naar mijn gezicht in de spiegel en zie die fantastische

retreat glow, herken hem van mijn eigen retreats. Ik voel me

ontzettend dankbaar voor deze week, bedenk me wat nu

eigenlijk de kracht is van zo'n retreat en waarom ik zo sta te

shinen? Het zit hem onder andere in het feit dat als een groep

vrouwen samenkomt en zij kwetsbaar durven te zijn, de

uitdaging met zichzelf aangaan, verdriet en vreugde delen,

elkaar steunen, supporten en met elkaar groeien er magische

dingen ontstaan, waardoor de mooiste versie van zichzelf

steeds dichterbij komt. 

H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

DE GEBOORTE VAN EEN NIEUW IDEE 

Dit gevoel, deze glow en het worden van de mooiste

versie van jezelf gun ik iedere vrouw! Daarom vind

ik het geweldig om een groep vrouwen bij elkaar te

brengen en hen te begeleiden op deze reis. Je hoeft

het niet alleen te doen, samen is veel fijner! 

            "TOGETHER WE RISE"



Relaties

Carrière

Energiebalans

Zelfliefde

Grenzen aangeven

Beperkende overtuigingen 

Waarmaken van je dromen

En zowaar wordt hier op Ibiza en fantastisch nieuw idee geboren, want

ooooh wat mogen wij vrouwen meer in onze kracht gaan staan en elkaar

veel meer steunen!

 

Lieve mooie vrouw: "Wat zou er gebeuren als je besluit niet langer meer

aan de verwachtgingen van anderen te voldoen"? Maar echt te kiezen voor

jezelf, te gaan luisteren naar je hart en de reis naar de mooiste versie van

jezelf maakt?

 

Dat gaan we dus doen in het Healthy Mind programma "TOGETHER WE

RISE". Hierin ga je samen met een groep prachtige vrouwen groeien, van

elkaar leren, ontwikkelen en vooral SHINEN!. De kracht van een groep in

onmiskenbaar, je komt met een groep tot vele grotere hoogten en diepere

inzichten dan alleen. De contact momenten hebben steeds een andere

invulling, waarbij het thema "De mooiste versie  van jezelf" centraal staat.

Ook laat ik je graag kennismaken met andere experts en krijg je praktische

tools in handen om te leren omgaan met de meest uiteenlopende

uitdagingen in jouw leven, onder anderen op het gebied van: 

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 ontmoeten en daar ondersteun ik

je graag bij!

Leven in het nu 

Perfectionisme

Kiezen voor jezelf

Weten wat jou gelukkig maakt 

Goed voor jezelf zorgen

Balans in je leven

Mindset 

        

H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

WAT GAAT HET PROGRAMMA JE BRENGEN?



Qua tijd:

Ten eerste je volledige aandacht en voldoende tijd om al het

geleerde van de live dagen, workshops en online

programma's in de praktijk te brengen. Hiermee bepaal je

namelijk volledig zelf het resultaat van het programma. 

Financieel:

De waarde van dit programma is: €697,- Dit mag ook in 3

maandelijkse termijnen betaald worden mocht dit fijner

voor je zijn. Persoonlijk vind ik het namelijk enorm

jammer als geld een berking zou zijn om niet deel te

nemen. 

Als je erover nadenkt of het "TOGETHER WE RISE"

programma iets voor je is heb ik een TIP: 

 
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 het programma en maak een keus met je hart en niet

alleen maar met je verstand!

W W W . H E A L T H Y M I N D C H O A C H I N G . N L  

WAT IS JE INVESTERING?

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.



INHOUD:

 T OGETHER  WE  R I SE  PROGRAMMA  

W W W . H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

Healthy Mind Remider mindset training

4 online groepsessies 

Together we Rise community 

3 1 op 1 online coaching sessies 

1 live dag  21 februari

 

Live dag 

 THEMA 'S  DEZE  3  MAANDEN :  

Balans 

Zelfliefde

Wat is jouw super power 

Selfcare

Verbinding met je hart

Minder denken 
Leven in het nu

You first

Positieve mindset

Herschrijf jouw verhaal 

Kickoff online

19 februari 

Online groepsessie 

1 op 1 coaching 
(samen nader te bepalen) 

Zelfvertrouwen
Connectie

(samen nader te bepalen) 
Zelfliefde ademsessie 

Zelfvertrouwen EFT workshop 



Heb je veel meer inzicht in jezelf 

Voel je je gesteunt door een groep prachtige

vrouwen 

 NA  DEZE  3  MAANDEN  

W W W . H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

Maak je van jouw selfcare een prioriteit 

Heb je losgelaten wat jou niet meer

dient 

Weet je welke stappen je gaat zetten naar

de mooiste versie van jezelf 

Heb je een ijzersterke positieve

mindset  

Ervaar je meer balans

Sta je volledig in je eigen kracht 

Leef je bewuster 

Maar bovenal ben je super

trots en blij met de prachtige

vrouw die je bent! 



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. Ook zal ik je uitdagen op een andere manier naar

jezelf en het leven te kijken, je de uitdaging met jezelf aan

gaat en zo nu en dan een liefdevolle schop onder je kont

geven. Ook mag je me altijd tussendoor een WhatsApp

sturen, mailen of bellen als je dat nodig hebt. 

De live dag is in Utrecht, 1 op 1 sessies en de groepsessies

zijn online. We stemmen de juiste momenten met elkaar

af, zodat je altijd bij de sessies aanwezig kan zijn.

S U B T I T L E  G O E S  H E R E

W W W . H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

WAT MAG JE VAN MIJ VERWACHTEN?

PRAKTISCH



"You  c an  b e  s t r ong

and  a sk  f o r  h e l p  a t

th e  s ame  t ime "  



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

allerbeste leven te leven! Dat gun ik iedereen, jij

jezelf ook?

Het mooie is je hoeft het niet alleen te doen, want ik

en de andere vrouwen staan voor je klaar, because       

 

"Together We Rise" 

S U B T I T L E  G O E S  H E R E

TOT SLOT

Liefs Romy



S U B T I T L E  G O E S  H E R E

W W W . H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

DEZE MOOIE VROUWEN GINGEN JE VOOR



S U B T I T L E  G O E S  H E R E

W W W . H E A L T H Y M I N D C O A C H I N G . N L  

DEZE MOOIE VROUWEN GINGEN JE VOOR

DOOR TE KLIKKEN OP DE LINK KAN JE DE INFO VIDEO BEKIJKEN  

https://youtu.be/GdMBppP4XRE


"A  p e r f e c t  d ay

i s  when  your

s ou l  smi l e s "  


