
 
 

Master Your Life online programma 
Mentale zelfzorg en een gezonde leefstijl training 

 
 

Heb je het gevoel dat je wordt geleefd? Ervaar je drukte of zelfs stress? Heb je in deze tijd behoefte aan meer                      
aandacht en ruimte om goed voor jezelf te zorgen?  
  
Mentale rust en een gezonde leefstijl is voor mensen belangrijk, zeker in de zorg. Tegelijkertijd is dit ook heel moeilijk                    
om zelfstandig te realiseren en kan extra ondersteuning hierbij gewenst zijn. Met het Master Your Life programma                 
bieden de mindtrainers hierbij een helpende hand. Dit online programma zet aan tot bewustwording en duurzame                
gedragsverandering. In de waan van de dag creëren wij tijd voor jou zodat je goed voor jezelf kunt blijven zorgen.                    
Want wie zorgt, verdient het ook om goed voor zichzelf te zorgen! 
 

 
 
Doel  
“We leven in een tijd waarin steeds meer mensen druk ervaren en klachten. Niet alleen de verwachtingen, maar ook 
de veranderingen in de maatschappij nemen toe. Daarmee groeit het belang van mentale zelfredzaamheid en 
zelfsturing. Wij geloven dat als we in balans en gelukkig willen zijn het nodig is meer zelfbewustzijn, vriendelijke 
aandacht en ontspanning voor jezelf te creëren. Wij helpen jou graag coach te worden van jezelf!” - Mindtrainers 
 
Wat doen we om jouw zelfzorg te vergroten? 

● Stapsgewijs en duurzaam werken we wekelijks aan het vergroten van jouw zelfzorg 
● Elke maand staat een specifiek thema centraal, je ontvangt een online mindtraining en persoonlijke 

coaching waardoor jouw focus voor jezelf wordt vergroot  
● We brengen verschillende levensgebieden in kaart waardoor je zal zien wat meer aandacht nodig heeft of 

wat juist energie kost  
● Je zal een persoonlijk en concreet plan maken om jouw wensen, behoeftes en doelen te realiseren 
● We brengen hindernissen in kaart die jouw zelfzorg in de weg staan  
● We reiken verschillende ingrediënten aan om je balans te verbeteren en zetten jou aan tot beweging of 

ontspanning 
● Aan het eind van de maand sluiten we af met een groepsmoment waar we tijd nemen voor zelfreflectie en 

waar je jouw ervaring kan delen 
● Tussen alle bijeenkomsten door ontvang je via ons online programma MIJN Mindtrainers praktische 

oefeningen zoals mindfulness, yoga, bewegingslessen gericht op kracht en fijne voedingstips 
● In de training van 6 maanden krijg je de mogelijkheid je te verdiepen op mentaal niveau, emotioneel in je 

kracht te komen en om zelfliefde en -waardering te ontwikkelen 
 

 



 

 

Opbouw Master Your Life programma 

 
 
Deze training is echt iets voor jou als… 

● Je behoefte hebt aan duurzame verandering en mentale zelfsturing 
● Je heel graag een bewuste levensstijl wilt realiseren maar het steeds niet lukt  
● Je op zoek bent naar motivatie en persoonlijke begeleiding 
● Je uit balans bent en je op zoek bent naar mentale rust, ontspanning of juist beweging 

 
Duur en investering 

● Met dit programma besteed je 60 minuten per week aandacht aan jezelf  
● Tarief is 580 euro p.p voor 3 maanden (start vanaf 10 deelnemers) 
● Tarief is 986 euro p.p. voor 6 maanden (start vanaf 10 deelnemers) 
● Het tarief ligt lager bij meer deelnemers; vraag gerust een offerte aan  

 
Ervaringen deelnemers 
 
Philine (30): “Door het Master Your Life programma heb ik vanuit mijn burn-out weer geleerd op mijn gevoel te                   
vertrouwen. Ik heb weer levensenergie omdat ik weet waar ik zin in heb en doordat ik meer vertrouwen heb                   
gekregen.”  
 
Petra (39) “Terugkijkend heb ik door het Master your Life programma inzicht gekregen hoe doelgericht mijn leven in                  
te richten en doelen bereikt die buiten mijn comfortzone lagen, een gezonde relatie en een carrièresprong.”  
 
Mindtrainers 
Het programma wordt verzorgd door de verschillende teamleden van Mindtrainers. Bekijk hier hun teampagina: 
https://mindtrainers.nl/onze-mindtrainers 
 

 


