


“Het leven is een reis  
en bij elke reis  

hoort een bestemming.  
En als we op reis gaan  
naar onze bestemming  

is het handig om een routekaart  
bij de hand te hebben,

zodat je weet waar je bent 
en welke wegen je kunt kiezen
   om je bestemming te bereiken"
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Een goed begin

Het jaar is bijna voorbij. Een mooi moment om terug te kijken en 

vooral vooruit te kijken wat je van plan bent te gaan doen in 2023. 

Wat je nu leest is het werkboek dat ik heb geschreven bij de korte 

masterclass: Een Goed Begin 2023. Ik heb drie opdrachten voor je 

met veel vragen die je inzicht zullen geven. Mijn advies is om echt 

de tijd te nemen om na te denken over de vragen en je antwoorden 

op te schrijven. Naast dit werkboek met tekst en uitleg, heb ik een 

aantal video’s voor je opgenomen om je door dit programma heen 

te begeleiden. De video’s kan je bekijken op de Instagram pagina, 

in de Facebook groep, of op de webpagina.

Als je direct wilt beginnen met de vragen en opdrachten, ga dan 

naar pagina 9.

Maar je mag ook eerst verder lezen, want ik heb nog een inleidend 

verhaal voor je geschreven. Misschien heb je mijn boek Master 

Your Mindset gelezen, of ben je bij de theatervoorstelling Rust In 

Je Hoofd geweest. Misschien heb je eerder deelgenomen aan 

een programma, of heb je mij in een podcast gehoord en heb je 

verder geen idee wie ik ben. Dan wil ik onszelf graag eerst even 

kort voorstellen.
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Mijn verhaal in het kort

Ik ben Michael Pilarczyk. Samen met mijn vrouw Cindy hebben we 

in 2015 de Mastermind Academy opgericht. Een opleidingsinstituut 

voor zelfontwikkeling, mentale gezondheid en persoonlijk succes. 

In 2018 zijn we gestart met onze Meditation Moments app. We 

hebben inmiddels meer dan 1 miljoen mensen geholpen om minder 

stress te ervaren, beter te slapen en meer innerlijke rust te bereiken. 

Onze Leef Je Mooiste Leven podcast heeft 7 miljoen plays en ik 

heb meer dan 500.000 boeken verkocht over de onderwerpen 

waarover ik spreek. Ons motto is: leef je mooiste leven.

‘Je mooiste leven’ is een manier van leven en hoe jij daar invulling 

aan wilt geven is aan jou. Als je ons volgt dan weet je dat wij er 

alles aan doen om ons mooiste leven te leven. Maar meestal zien 

mensen alleen dat mooie eindresultaat, het succes. Wat ze niet 

zien, of zelfs vergeten, is de weg er naartoe. En die weg was voor 

mij hobbelig met vele tegenslagen. Het was zeker niet alleen maar 

rozengeur en maneschijn. 

Toen ik twee was verhuisden mijn ouders van Polen naar Nederland. 

Mijn droom was om dj te worden. Die droom maakte ik waar, want 

ik was betrokken bij de de start van Radio 538 en maakte jarenlang 

elke dag programma’s. Maar daarna liep ik vast in mezelf, er was 

veel gedoe in mijn leven, ik verloor al mijn geld (op mijn 29e had 

ik een schuld van 2 miljoen), ik leefde ongezond en voelde me 

ongelukkig. Toch overwon ik alle tegenslagen, ik vond oplossingen 

voor vrijwel al mijn problemen en dat maakte mij wie ik nu ben. 
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Daar had ik wel hulp bij nodig van een aantal leermeesters. Zo 

noem ik ze. Leraren, coaches, mentoren, die mij wijze levenslessen 

hebben gegeven. Mensen die mij inzichten gaven en mij op weg 

hielpen om te worden wie ik nu ben. Mijn zakelijke mentoren waren 

voornamelijk mannen van de straat, maar ze waren zeer succesvol 

geworden op tal van gebieden. Daarnaast had ik spirituele leraren, 

die me hebben geleerd over de mind, meditatie en psychologie. 

Ik noem mijzelf nu een leraar in levenskunst. Been there, done that. 

Samen met Cindy en onze honden (Mooji en Luis) leef ik al jaren 

mijn mooiste leven. En omdat ik zie dat veel meer mensen daartoe 

in staat zijn, ben ik hier les in gaan geven. Ik spreek uit eigen ervaring, 

daarom kan ik jou vertellen wat jij kan doen om ook jouw mooiste 

leven te gaan leven. De waardevolle lessen die ik leerde, plus al 

mijn eigen ervaringen vertel ik nu door. En dat doe ik zo praktisch 

mogelijk, zodat je het direct kan toepassen. 

Wat kan Een Goed Begin je brengen?

Inzicht. Hoe je in 2023 efficiënt met je tijd kan omgaan. Hoe je doelen 

kan stellen en behalen. Ik wil je laten nadenken over afgelopen jaar. 

Hoe je bent omgegaan met je tijd. Wat je had willen doen, maar 

niet hebt gedaan. Ik wil je laten nadenken waar je nu tegenaan 

loopt en wat je graag zou willen oplossen. En uiteindelijk gaat het 

erom dat je ontdekt hoe je meer kan gaan leven zoals jij dat het 

liefste zou willen. Dat is het doel van dit korte programma. Om je 

vervolgens verder op weg te helpen hebben we een uitgebreid 

online programma waarmee we starten in januari: Your Roadmap 

2023. Daarover meer aan het einde van dit e-boek.
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Wat staat er op jouw wensenlijst?

Meer geld, geluk, of persoonlijke groei? Vaker op vakantie? Meer 

vrije tijd? Natuurlijk leven we momenteel in een vreemde wereld. 

De een heeft daar meer last van dan de ander, maar het is voor 

niemand prettig. Laten we toch proberen om onze aandacht te 

richten op het positieve en wat we zouden willen doen in 2023. Heb 

je die wensenlijst concreet opgeschreven? Misschien wil je minder 

negatieve gedachten. Minder conflicten met anderen en met je 

innerlijke zelf. Minder piekeren. Beter omgaan met je emoties. 

Beter leren communiceren en meer focus kunnen houden. Je wil 

een gelukkig, gezond en plezierig leven. Je hebt dromen die je wil 

waarmaken. Je wil meer tijd voor jezelf, meer balans in je leven, 

je bedrijf succesvoller maken, misschien wil je financiële vrijheid, 

een liefdevolle relatie, of een droomplek om te wonen, maar je wil 

vooral vrijheid en onafhankelijkheid. Wat je ook wilt, dit programma 

is de eerste stap in de goede richting.

Drie belangrijke vragen om nu alvast aan je te stellen 

 1. Wat wil je echt?

 2. Wat zou je nu aan je dagelijks leven willen veranderen?

 3. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit?
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Zie kansen in tijden van crisis en onrust

Ja, er is van alles aan de hand in de wereld. We hebben te maken 

met onzekere economische, financiële en sociale omstandigheden. 

Maar wat er ook gebeurt; wat de situatie ook is, het is aan jou en 

mij hoe wij ermee omgaan. Is geld straks nog wel iets waard? Wat 

gebeurt er met onze vrijheid? Vele vragen. Wij denken daar op een 

realistische manier over na, maar vooral bereiden wij ons voor. Ik 

zeg niet dat het altijd makkelijk is, maar ik ben er wel van overtuigd 

dat er altijd oplossingen en kansen zijn. Om die te zien zal je een 

sterke persoonlijkheid moeten ontwikkelen met een positieve, 

krachtige mindset. Bereid je voor, kies voor je eigen toekomst en 

leer kansen te zien in deze minder makkelijke tijden.

Wat je nodig hebt, zijn leiderschapskwaliteiten. Je moet creatief 

kunnen denken en je niet laten ontmoedigen en afleiden door wat er 

in de wereld om je heen gebeurt. Wat niemand van je kan afnemen 

is hoe je denkt en de kwaliteiten waarover je beschikt. Daarom is 

het zo belangrijk om te blijven leren. Wees een gamechanger, die 

gelooft in het goede, want alleen samen kunnen wij de wereld 

mooier maken. Maar een mooiere wereld, begint bij jezelf.

Het is vooral belangrijk dat je niet ten onder gaat in de massa. Dat je 

helder voor jezelf blijft denken. Dat je je eigen koers blijft varen. Dat 

jij de regels bepaalt hoe jij je leven wil leven. Wat niemand je ooit 

kan afnemen is de manier waarop je denkt. En de manier waarop je 

denkt bepaalt grotendeels de kwaliteit van je bestaan.
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Je kan allerlei sales- en marketingcursussen volgen, je kan je 

laten verleiden tot programma’s waarmee je zogenaamd snel rijk 

kan worden, maar het begint echt eerst met jou. Ik heb inmiddels 

tienduizenden mensen op weg mogen helpen en met aantoonbaar 

succes. De reviews en ervaringen kan je overal lezen. Geen mooie 

praatjes, geen blabla, ik help je echt op weg en ik ga voor het beste 

resultaat. Dat is waarmee ik jou kan helpen. En het maakt niet uit 

of je student bent, of je geen idee meer hebt wat je met je leven 

aan moet, of dat je succesvol en financieel geslaagd bent. Dit 

programma is voor iedereen, want je doet het op je eigen niveau 

en helemaal voor jezelf. 

Je bedrijf, je relatie, je communicatie, je sociale positie, je financiële 

vermogen en je geluksgevoel. Alles in je leven wordt beter als jij 

jezelf verbetert. Als jij leert, groeit en ontdekt waartoe je werkelijk 

in staat bent.

Daarom ben ik blij dat je nu meedoet met Een Goed Begin 2023.

We gaan beginnen. 
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Dit leven heeft een deadline 

Ik stel je nogmaals de vraag: hoe ziet jouw mooiste leven eruit? 

Stel dat het mogelijk zou zijn om je bestaan (deels) een nieuwe 

invulling te geven, wat zou je dan willen doen? Wat zou je willen 

veranderen? Durf jij je hart te volgen en je dromen waar te maken? 

Wellicht denk je dat jij nog een lange toekomst voor je hebt. De 

werkelijkheid is dat je toekomst elke dag korter wordt. Dit leven 

heeft een deadline en hoewel we dit allemaal weten, zijn we ons er 

vaak niet echt van bewust. 

Wat zou je doen wanneer je vandaag te horen krijgt dat je niet 

langer dan een jaar te leven hebt? Neem de tijd om hierover na te 

denken. Wat zou je niet meer doen? Waar zou je geen tijd meer aan 

besteden? En wat zou je die laatste maanden juist wél gaan doen? 

Welke beslissing zou je dan nu direct nemen? En waarom? 

Vragen voor zelfinzicht 

1. Wat is de mooiste les die 2022 je heeft geleerd? 

2. Wat was afgelopen jaar je beste beslissing? 

3. Waarover ben je van gedachten veranderd of moest je je 

mening bijstellen? 

4. Wat had je beter kunnen doen? 

5. Waar heb je spijt van? 

OPDRACHT

01
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6. Wat had je willen doen maar heb je niet gedaan? 

7. Waaraan heb je tijd en aandacht verspild? 

8. Waaraan had je meer tijd en aandacht willen besteden? 

9. Waar of bij wie heb je afgelopen jaar het beste gegeten? 

10. Wat ging er afgelopen jaar minder goed? 

11. Wat waren dit jaar waardevolle inzichten voor je? 

12. Welke mensen heb je dit jaar ontmoet die een bijzondere 

bijdrage aan je leven hebben geleverd? 

13. Heb je je meningen en besluiten gebaseerd op 

vermoedens of op zorgvuldige analyse en denkwerk? 

14. Waar ben je dankbaar voor? 

15.  Had je duidelijke doelen gesteld het afgelopen jaar? 

Heb je die behaald of niet? Indien niet, wat is daarvan de 

oorzaak? En als je geen doelen had gesteld voor jezelf, 

waarom niet? 

16. Wie zou je willen bedanken voor de rol die hij/zij 

afgelopen jaar in je leven heeft gespeeld? 

17. Wat zou je aan jezelf willen veranderen en waarom?

18. Vind je je werk nog steeds leuk?  

Indien niet, wat vind je er niet leuk aan? 

19. Ben je gelukkig in je relatie en in je sociale leven?  

Wat zou je eventueel anders willen? 

20. Zou je meer geld willen verdienen? Hoeveel?  

Wat ga je doen met dat geld? 

21. Wat is je belangrijkste doel voor 2023? 
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OPDRACHT

02
Wat ga je doen in 2023 
 

1. Wat zijn je concrete doelen voor 2023? 

2. Wat ga je in 2023 niet meer doen? 

3. Waar ga je in 2023 meer tijd aan besteden? 

4. Wat ga je in 2023 doen om je gezondheid te verbeteren? 

5. Welke afspraken ga je nu met jezelf maken voor 2023?
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Zelfkennis-check   

Dit is een heel belangrijk onderdeel in deze cursus. Want voordat 

je concrete doelen kan behalen, moet je eerst duidelijk weten 

waar je staat. Ik hou van eenvoud. Daarom probeer ik alles altijd zo 

eenvoudig mogelijk te maken door gerichte vragen te stellen. Drie 

belangrijke vragen zijn; 

1. Wat wil je écht? Wat wil je bereiken? Wat wil je veranderen? 

Wat is je doel?

2. Waar sta je nu? Waar sta je mentaal, fysiek, financieel, ten 

opzichte van het doel dat je wilt behalen. 

3. Wat houdt je tegen? Wat is er nodig om je doel te behalen? Of 

wat belemmert je op dit moment om actie te ondernemen, om 

je doelen te behalen. Ben je voldoende voorbereid om je doelen 

te kunnen behalen? Wat houdt je nu werkelijk tegen om te doen 

wat je wilt? 

Deze opdracht heeft alleen effect als je de antwoorden opschrijft 

op papier. Neem de tijd, want je zal er echt goed over moeten 

nadenken. De vragen lijken op het eerste oog wellicht niet zo 

ingewikkeld. Maar als je deze vragen goed bestudeert en je gaat 

je antwoorden uitgebreid opschrijven, dan zal dat je helderheid 

geven in wat je wilt, wat je nu tegenhoudt en wat er nodig is om je 

doelen te behalen en je dromen waar te maken. 

OPDRACHT

03
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Intentie: Schrijf op wat je aan jezelf en aan je leven wilt veranderen. 

Zijn er bepaalde gevoelens waar je mee worstelt? Is er iets in je 

gedrag dat je zou willen veranderen? Welke concrete doelen wil je 

behalen in 2023?

Motivatie: Schrijf vervolgens op waarom je dat wilt veranderen, 

of waarom jij vindt dat je dat moet veranderen. En wat betreft je 

doelen en dromen: kan je voor jezelf duidelijk maken wat je ervoor 

wilt doen en wat je ervoor wilt laten, of opgeven, om die doelen te 

behalen en die dromen waar te maken? 

Sabotage: Als je weet wat je wilt veranderen en je hebt een 

motivatie om dit te doen, waarom heb je dit tot op heden nog niet 

gedaan? Als je doelen hebt die je wilt behalen, wat is dan de reden 

dat je dat nog niet voor elkaar hebt gekregen?

Positieve consequenties: Wat gebeurt er en hoe zal jij je voelen 

als je datgene aan jezelf en in je leven verandert? Wat kunnen of 

zullen positieve gevolgen zijn als je dit voor elkaar krijgt? 

Negatieve consequenties: Wat gebeurt er als je nu weer geen 

actie onderneemt? Wat gebeurt er met je leven als je nu niets 

verandert? Hoe voel jij je over een maand, een jaar, vijf jaar vanaf 

nu, als je nu niet begint om je intenties waar te maken? Wat kunnen 

of zullen de nadelige gevolgen zijn voor jou en de rest van je leven 

als je er nu niets aan gaat doen om iets te veranderen? Beschrijf 

het meest ellendige scenario voor je toekomst. Hoe voelt dat? Let 

op: Deze opdracht werkt alleen als je de antwoorden opschrijft. 
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Wat iedereen wil 

Iedereen wil gelukkig zijn. En het grootste geluk kun je alleen maar 

ontdekken in jezelf, als je vrij bent van emotionele pijn en zorgen. Echt 

geluk komt niet uit wat we hebben maar uit wie we zijn. Je gelukkig 

voelen is een van de gevolgen van persoonlijke ontwikkeling. Dat is 

ook de reden dat sommige mensen zich ongelukkig voelen. Ze zijn 

blijven stilstaan en alles wat stilstaat sterft langzaam af. Als je jezelf 

niet meer ontwikkelt, als je geest is vastgeroest in oude gewoonten 

en je vooral leeft in het verleden, dan heb je hét perfecte recept 

voor een ongelukkig leven. En dat is niet wat je wilt. Om gelukkig 

te zijn moet je jezelf dus blijven ontwikkelen. Blijf investeren in 

jezelf, je moet blijven groeien en daarvoor heb je telkens nieuwe 

uitdagingen nodig. 

Doelstellingen behalen 

Als je iets aan jezelf of in je bestaan wilt veranderen moet er of 

een enorm verlangen zijn, of er moet noodzaak zijn. Je moet een 

krachtige motivatie hebben om iets te ondernemen. Je moet weten 

waarom je het doet, je moet weten waarom je het wilt. Als dat niet 

volkomen helder voor je is en je motivatie is niet groot genoeg, dan 

gaat het niet lukken. 
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Wat zijn je doelen? 

Wat wil je het liefste doen? Hoeveel wil je verdienen? Wil je een 

betere ondernemer worden? Wat wil je veranderen aan je sociale 

leven, zou je spiritueel willen groeien, wil je meer liefde en geluk? 

Hoe ziet de beste versie van jezelf eruit? Hoe wil jij dat je leven er 

over vijf jaar uitziet? Je wilt natuurlijk liever dat morgen alles al is 

zoals je het wenst, maar dat heeft tijd nodig. Je moeten eerst een 

helder inzicht krijgen, daarna moet je direct in actie komen en dan 

zul je zien dat er dingen gaan veranderen.   

Zonder actie geen resultaat 

Als je een doel, of in elk geval een richting hebt, is het belangrijkste 

dat je in beweging komt. Als jij niet de eerste stap zet en daarna 

de tweede en als je niet in beweging blijft, zul jij je bestemming 

niet bereiken en blijft je doel een stipje aan de horizon dat niet 

dichterbij lijkt te komen. Je kunt iets heel graag willen. Je kunt heel 

enthousiast zijn en ook gemotiveerd. Maar uiteindelijk is het een 

kwestie van beginnen en in beweging komen: DOEN!

“Het enige wat je hoeft te doen,  
is beslissen wat je doet 

met de tijd die je is gegeven." 
Tolkien (Lord of the Rings)
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“Het leven
is een avontuur om te ondergaan, 
een mysterie om te ontdekken,
een kans om te benutten, 

een uitdaging die we moeten aangaan. 

Het leven
is zowel de reis als de bestemming. 

Het leven is zo mooi. 
    

     Ontwaak en leef!"
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Wat kun je leren van een probleem?

Ga de confrontatie aan met problemen en dilemma’s, ze verdwijnen 

niet vanzelf. Wegstoppen en uitstellen heeft geen zin, dat werkt als 

een ontsteking die groeit en groeit en meer en meer pijn gaat doen, 

totdat de boel een keer uit elkaar spat. En dan is de ellende vaak 

niet te overzien. Weet dat elk probleem je iets probeert te leren. 

De Boeddhisten zien elk probleem als een leermeester. Het 

probleem komt op je pad om je iets duidelijk te maken en als je het 

probleem weet op te lossen draagt dat bij aan je persoonlijke groei. 

Het is net als een computerspel waarin je elke keer een obstakel 

moet overwinnen om naar een volgend level te mogen. Natuurlijk 

zitten we niet altijd op problemen te wachten, toch weten ze ons 

altijd te vinden. 

Dus zie elk probleem als een uitdaging, als een vraagstuk dat je 

moet oplossen, om nieuwe kansen te krijgen op je levenspad. Als 

je de juiste vragen stelt, in plaats van willekeurig te zoeken naar 

antwoorden, zul je een helder zelfinzicht krijgen en ontdek je waarom 

je doet wat je doet. Inzicht komt uit de ontwikkeling die je doormaakt 

tijdens je leerproces. In ons Your Roadmap programma gaan we 

hier uitvoerig mee aan de slag. Want wat is dan een juiste vraag? 

Welke vragen moet je dan stellen? Het is niet heel ingewikkeld en 

als je weet hoe dat werkt, dan zul je veel sneller een oplossing 

vinden voor lastige situaties, je zult je emoties makkelijker kunnen 

controleren en je zal veel sneller inzicht krijgen. Kortom, het principe 

van de juiste vragen stellen verandert je leven.  

WWW.MICHAELPILARCZYK.NL © 202217

http://www.michaelpilarczyk.nl


Dankbaarheid 

Tot slot heb ik nog een waardevol advies voor je. Iets heel simpels, 

maar het is erg effectief. Stel jezelf elke avond voordat je naar bed 

gaat de vraag: Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Als je dat elke 

keer doet voordat je gaat slapen, zul je ontdekken dat je met een 

positief en fijn gevoel gaat slapen. Want dankbaarheid geeft je een 

gevoel van geluk. 

Dank je wel.

Dank voor het meedoen met Een Goed Begin 2023. Waar ben je 

over gaan nadenken? Welke nieuwe inzichten heb je gekregen? 

Wat heeft het met je gedaan? En hoe nu verder? 

Mogen we je uitnodigen om mee te doen met Your Roadmap 2023?  

Alle informatie vind je hier: https://michaelpilarczyk.nl/roadmap

Wil je meedoen, dan hebben we voor jou tijdelijk een speciale 

aanbieding.  Bekijk de pagina, lees uitgebreid over het programma 

en wat Your Roadmap voor jou kan betekenen. 

We wensen je veel gezondheid, alle goeds en geluk, 

Michael & Cindy
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DE WEG NAAR JOUW  
PERSOONLIJKE SUCCES

Roadmap
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KLIK HIER 
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Wat is Your Roadmap

Your Roadmap is een uniek online programma op het gebied van 

mindset, zelfontwikkeling, mentale gezondheid en persoonlijk 

succes. Met live masterclasses, Q&A-sessies waarin je vragen kan 

stellen, coaching gesprekken, werkboeken, video- en audiolessen.

We kijken naar de kwaliteit van jouw huidige leven op basis van 

een persoonlijke analyse: waar loop je nu tegenaan, waarin wil je 

jezelf verbeteren en hoe doe je dat? Waar sta je nu en waar wil je 

naartoe? Welke doelen wil je behalen op de belangrijkste gebieden 

in je leven? Deze en andere vragen gaan we met je beantwoorden.

De eerste 100 dagen lang begeleiden wij je met live sessies en 

wekelijkse e-mails. Je hebt een jaar lang toegang tot alle lessen, 

maar onder onze begeleiding, is het mogelijk om het programma 

binnen vier maanden geheel af te ronden. 

Het programma is zeer uitgebreid, met 26 uur live sessies plus 26 

opgenomen video’s waarin ik les geef. De live sessies gaan via 

Zoom, zodat wij je kunnen zien en ook gesprekken met je kunnen 

voeren. Het is dus echt een live interactief programma.

Bij elke les kan je een werkboek downloaden, want je gaat niet 

alleen kijken, luisteren en lezen, maar je gaat zelf nadenken over 

vragen en antwoorden. Dat alles zal je zoveel inzichten geven, dat 

je al snel gaat merken dat je kijk op het leven verandert.

Wellicht ben je een beetje sceptisch en kan je het je niet voorstellen 

dat het echt zo life-changing is. Duizenden deelnemers die je 

voorgingen zijn het bewijs. Lees hun reviews hieronder.
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Wat is het verschil tussen Your Roadmap  
en Maximum Potential Live?

Inhoudelijk is er veel hetzelfde. We behandelen grotendeels dezelfde 

onderwerpen, zoals zelfontwikkeling, mindset, mentale gezondheid, 

zelfbewustzijn en zakelijk en persoonlijk succes.

Het grote verschil  is dat Your Roadmap een online programma is, 

wat je thuis volgt in je eigen tijd. Ook zijn er live masterclasses online 

en Q&A-sessies waarin je ons vragen kan stellen. Omdat het online 

programma uitgebreider is, begeleiden Cindy en ik je 100 dagen en 

je kan een jaar lang aan alle lessen werken.

Maximum Potential is een LIVE event op 1-2-3 juni 2023 in Den Bosch. 

Je kan het zien als een festival voor persoonlijke ontwikkeling, 

leiderschap en zakelijk succes. Ik sta op het podium, maar ik loop ook 

door de zaal, ik voer gesprekken met deelnemers en er is muziek, 

er zijn artiesten en ik zet je aan het denken zoals je nog niet eerder 

hebt gedaan. 3 Dagen ben je er fysiek bij. Geen afleiding, 3 dagen 

volledige focus op jezelf. Je voelt de energie, je ontmoet veel leuke, 

gelijkgestemde mensen, en je moet binnen deze 3 dagen je plan 

maken. Je moet keuzes maken. No way out! Dit gaat je leven positief 

veranderen.
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Over Michael Pilarczyk 

Michael is als mediaondernemer actief geweest voor verschillende 

televisie- en radiostations (Radio 538, RTL4). In 2007 verkocht hij zijn 

bedrijven en nam hij een sabbatical om zijn grootste droom waar te 

maken; een aantal jaar zeilen op de Middellandse Zee. Door deze 

reis leerde hij veel over zelfbewustzijn en meditatie. Vervolgens 

schreef hij de bestseller Master Your Mindset. 

Tegenwoordig ziet hij zichzelf vooral als leraar in levenskunst. 

Duizenden mensen komen naar zijn events, de Meditation Moments 

app wordt door honderdduizenden mensen gebruikt en hij verkocht 

meer dan 500.000 boeken.

Michael en Cindy zijn in 2015 begonnen met het online programma 

Your Roadmap. Meer dan 30.000 mensen hebben sindsdien 

meegedaan. Ervaringen en resultaten van deelnemers kan je lezen 

in de vele geweldig mooie reviews. Michael en Cindy zijn getrouwd 

en wonen met hun honden Luis en Mooji op een afgelegen plek in 

de Middellandse Zee.
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Dan S. Peña Sr. 

“A mentee for 20 years, Michael is a 

product of the QLA methodology. 

He was a great success in media and 

entertainment. I am happy to see he 

has taken what he has learned and 

is now helping other people achieve 

their dreams as I have done in my 

many years of QLA mentoring and 

coaching.”

HIGH PERFORMANCE
BUSINESS COACH
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