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Inleiding  

 
Dit e-book is tot stand gekomen, omdat ik vind dat er veel te veel mensen gebukt gaan onder angsten 

en negativiteit.  

 

Waar ik les in geef is niet wetenschappelijk bewezen en toch zijn het geen compleet nieuwe 

methodes. De methodes die ik beschrijf en de uitleg in mijn lessen, bestaan zeker al tientallen jaren, 

maar zijn nog niet bekend bij een groot publiek. En dat vind ik echt zonde, omdat het veel mensen zou 

helpen hun leven een andere richting te geven en meer te leven vanuit geluk, succes en plezier! 

De meeste technieken en methodes die ik hanteer zijn zo makkelijk dat je er versteld van doet staan.  

 

In dit e-book geef ik een aantal oefeningen en zul je voelen dat je verlost raakt van een aantal 

negatieve eigenschappen waardoor je meer vrijheid zult ervaren in je hoofd en in je lichaam. Ik geloof 

dat iedereen de kracht bezit om echt iets van het leven te maken. Ook ik heb die kracht mogen 

ervaren in mijn eigen leven. Jij kan dat ook ervaren wanneer je de oefeningen gaat doen.  

 

Ik zou zeggen: eerst lezen en dan doen wat voor jou goed voelt en waar je resultaat mee behaalt. 

Want wat voor jou misschien niet direct werkt, werkt voor een ander weer perfect. Er zal vast iets in 

staan om je veel verder te helpen om weer vrij te zijn.  
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Hoofdstuk 1  
 

Een positiever leven 

 
Daar gaan we dan! Een positief leven, ja dat willen we allemaal wel. Feit is wel dat het voor de meeste 

van ons nog niet zo makkelijk is. Ik heb wat dat betreft ook heel veel mogen leren. Mijn leven is alles 

behalve makkelijk geweest zoals je verderop kan lezen, maar ik heb met enorm veel verschillende 

methodes, technieken en inzichten de negativiteit kunnen ombuigen naar positiviteit. 

 

1.1 - Je gedachten zoveel mogelijk onder controle krijgen. 

 

We hoeven onze gedachten niet te controleren, maar we willen ze wel onder controle krijgen, 

in ieder geval de negatieve gedachten. Ga eerst voor jezelf eens na wat je eigenlijk allemaal 

tegen jezelf zegt, hier onder een paar voorbeelden: 

 

• Ik ben niet goed genoeg 

• Niemand houd van mij 

• Ik vind het eng 

• Ik ben te jong/oud 

• Ik ben te dik/dun 

• Ik word er onzeker van, te weinig zelfvertrouwen 

 

En ga zo maar verder. Let eens op wat je eigenlijk allemaal tegen jezelf zegt, want wat zou jij 

met mij doen als ik die dingen tegen jou zou zeggen? 

Ja, precies! En jij mag dat wel allemaal tegen jezelf zeggen? 

Wees lief voor jezelf en doe het rustig aan, let op wat je denkt en maak dan die gedachten 

zachter en liever. Als je b.v. een gedachte hebt dat je niet goed genoeg bent, omdat er iets niet 

goed ging. Zeg dan b.v. tegen jezelf: “vanaf vandaag gaat het iedere dag beter en beter”. 

 

Heb wat geduld met jezelf, als er iets even niet goed gaat of als je even een negatieve 

gedachte hebt, sta er dan eens bij stil hoe je deze om kan draaien naar iets positiefs! 

Maak gebruik van onderstaande technieken en verander van negatief naar positief. 
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1.2 – Ga MASsen  

 

M – Mondhoeken omhoog; want als je namelijk 3 keer je mondhoeken omhoog doet dan 

denken je hersenen dat je aan het lachen bent en komen er stoffen vrij in de hersenen zoals, 

het gelukshormoon endorfine, serotonine en dopamine. Zij hebben een kalmerend en 

pijnstillend effect en zorgen voor een ontspannen houding en zorgeloos en opgewekt gevoel 

en dragen zo bij aan een positief effect op het immuunsysteem. 

 

A – Armen de lucht in; dan denken je hersenen vanuit je oer-instinct dat je vreugde hebt, 

zoiets als een vreugde dansje. Én met je armen in de lucht kan je wel een negatieve gedachten 

hebben, maar je kan deze niet voelen. Dit komt doordat ook hier het gelukshormoon vrijkomt. 

 

S – Springen; ook hier denken je hersenen dat je blij bent en komen er ook het gelukshormoon 

vrij. 

 

MASsen dus! Doe alle drie tegelijk, want dan kom je automatisch in een goed gevoel. Ook leuk 

om te doen met je kinderen, zeker kleine kinderen slaan direct om! 

 

 

1.3 – Ga wandelen of ga naar buiten 

 

Als je een probleem hebt en je blijft binnen dan hou je het probleem groot. Op het moment 

dat je naar buiten gaat dan schep je ruimte waardoor het ‘grote’ probleem kleiner word en als 

je dan ook nog eens gaat wandelen of bewegen dan creëer je een oplossing. Met wandelen 

en/of bewegen gaan je armen en benen heen en weer en daardoor schakel je tussen je linker- 

en rechterhersenhelft, hierdoor ontstaat er een creatieve modus en worden problemen ineens 

oplossingen. 

Wandelen of bewegen zorgt voor oplossingsgericht denken. 

 

Een probleem is een situatie waarin je wel weet wat het doel is, maar niet weet hoe je dat 

kunt bereiken. Het is dan niet duidelijk waar de aangrijpingspunten liggen. Het oplossen van 

het probleem is dan het zoeken naar een weg om van de bestaande toestand in de gewenste 

toestand te raken. Een probleem is dus een situatie waarin informatie nodig is om de 

bewerkingen uit te voeren die nodig zijn om het doel te bereiken. De vraag is dan welke 

informatie beschikbaar is (of hoort te zijn) en welke bewerkingen uitgevoerd moeten worden. 

Voor het achterhalen van de beschikbare informatie is een analyse nodig. Voor het vaststellen 

van de bewerkingen is een planning van de oplossing nodig.  

 

Een probleem is per definitie een probleem omdat er een oplossing voor is. Als er geen 

oplossing is dan is het per definitie geen probleem.  
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1.4 – Ga naar het water 

 

Ga eens naar de waterkant, water is namelijk het heiligste element, water is loslaten. Kijk naar 

het water en laat je gedachten opkomen en stel je voor dat je deze gedachten mee laat gaan 

met het water, voel dat je loslaat!  Adem dan vrijheid in! 

Let op je ademhaling, zorg dat deze laag is, bij je buik of lager en niet hoog in je borstkast. 

Adem in en iets krachtiger uit en laat los! 

 

 

1.5 – Verander je houding 

 

Klinkt misschien raar, maar als jij je houding verandert als je rechtop gaat zitten en rechtop 

gaat staan dan zet je jezelf in een krachthouding. Hierdoor veranderen je gedachten 

automatisch. Schouders naar achter en rechtop! Let op je ademhaling, breng deze met 

inademen helemaal naar onder je buik, zo laag mogelijk. Let hierop en adem altijd dieper en 

lager, dit zorgt voor meer rust. 

 

 

1.6 – Stop met vertellen en herhalen van je problemen 

 

Inderdaad, want herhaling van je probleem zorgt voor bevestiging in je brein. Hoe meer je 

steeds hetzelfde zegt, hoe meer je het zelf gaat geloven. Wil niet zeggen dat het niet is 

gebeurt en wil ook niet zeggen dat het erg is of pijnlijk, maar stop met de herhaling. Hier doe 

jij jezelf een groot plezier mee. Maak nieuwe leuke en positieve gedachten, er mag misschien 

veel fout gaan, maar er gaat nog veel meer goed! 

 

 

1.7 – Waardeer jezelf 

 

Lekker simpel? Ja inderdaad, het is heel simpel, zeg leuke dingen tegen jezelf. Zo van: 

 

 Wat zie jij er goed/leuk uit vandaag 

 Ik vind je grappig 

 Ik hou van je 

 Ik waardeer je 

 

Geef jezelf een schouder klopje, waardeer jezelf en niet 1 keer maar meerdere keren per dag 

en de rest van je leven, wees lief en aardig voor jezelf en tegen jezelf. Het is super gezond en 

goed voor je lichaam en geest. 

Als je iets leuk vindt of goed van jezelf, zeg dit dan ook tegen jezelf. 
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1.8 – Wees dankbaar 

 

Dankbaar zijn en dat gevoel ook echt voelen is een van de meest sterke positieve emoties die 

er zijn. Wanneer je dankbaar bent, kom je in een ander gevoel en dit zorgt ervoor dat alle 

negatieve emoties op dat moment verdwijnen. Dankbaar zijn voor het mooie weer, dankbaar 

zijn voor de regen, dankbaar zijn dat je hart vandaag weer klopt en je bloed rond pompt, 

dankbaar zijn als iemand je groet en ga zo maar door. 

Dankbaar zijn is het ‘tegengif’ voor negativiteit, frustratie en angst! 

 

 

1.9 - Mediteer 

 

Mediteer! En dan bedoel ik niet de meditatie die ervoor zorgen dat de dag voorbij gaat, maar 

gewoon 10 tot 15 minuten stil zijn. Liefst zonder een kalmerend geluid of iemand die zegt wat 

en hoe. Gewoon even gaan zitten en 10 – 15 minuten naar je eigen ademhaling luisteren, het 

is verrassend wat er dan na een week gaat gebeuren. 

Voor nu zorgt het er in ieder geval voor dat je rustig word. Als in 1ste instantie die 10 minuten 

al te lang zijn, begin dan bij 2 minuten en bouw het langzaam op. 

Let op je ademhaling, zorg dat deze laag is, bij je buik of lager en niet hoog in je borstkast. 

Adem in en iets krachtiger uit en laat los! 

 

 

1.10 – Wees aanwezig 

 

Wees aanwezig bij alles wat je doet, blijf in vandaag! Heel veel dingen doe je op de 

automatische piloot. Verander dit eens. Let op of je eerst links je sok aantrekt of eerst je 

rechts en verander dat dan. Net als met je jas aantrekken, welke arm doe je eerst, doe het dan 

eens andersom. 

Als je aan het wandelen bent, dan ben je ook met van alles bezig, behalve het wandelen. Loop 

eens een stukje achteruit of met je ogen dicht. Dan wordt wandelen net even wat anders. 

Met veranderen van automatische patronen ben je verplicht om op te letten wat je doet, wat 

er direct voor zorgt dat je in het NU bent. Je bent oprecht bezig met wat je aan het doen bent, 

dit belangrijk met zelfs de kleinste dingen in je leven. Het geeft ook meer rust en plezier. 
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1.11 – Verander je dieet 

 

Let eens op wat je eet, wat zit erin! Begin bv met het opstaan met het drinken van een glas 

warm of lauw water, klinkt misschien nu nog niet zo lekker, maar de warmte of het gebrek aan 

kou zorgen ervoor de je emotie wat warmer blijft. Water zet ook van alles in werking. Drink 

veel water, ongeveer 2 liter per dag en leer jezelf aan dat het water lauw is of warm. 

Vaak voel je je dan al een stuk beter. Water heelt heel veel sluipende ‘ziektes’ en heel veel 

aandoeningen komen vaak door een gebrek aan water. 

Als je minder suiker eet zul jij je ook beter gaan voelen, heel veel depressies komen voort uit 

verkeerde voeding dus het is raadzaam om daarnaar te kijken. Stop met frisdrank en zeker 

met light producten. Kijk eens wat vaker op een etiket van een voedingsproduct. 

 

 

1.12 – Wees blij voor jezelf 

 

Tot nu toe ben je er heel goed in geweest om jezelf omlaag te halen als je iets niet goed doet. 

Dat heb jij jezelf goed aangeleerd. Maar nu ga je het anders doen. Als je iets goeds hebt 

gedaan (of dat nu groot of klein is) dan beloon je jezelf, je zegt iets aardigs tegen jezelf of je 

gaat MASsen of je geeft jezelf een high five! Verzin gewoon iets positiefs.  

Als je dit regelmatig doet dan veranderen je hersenen hierin en gaan zij je ook belonen, d.m.v. 

positieve gedachten. 

 

 

 
Bij gezondheid denk je vaak aan goed eten, veel slapen en voldoende bewegen. 
Natuurlijk zijn deze factoren van grote invloed. Voeding is zelfs heel belangrijk.  

Het is tenslotte de brandstof voor je cellen. Maar we kunnen nog zoveel meer voor 
onze gezondheid doen: lachen. Heel veel lachen.  

Het kost niets en levert een berg aan positieve effecten op voor je lichaam en geest. 
En daar is wetenschappelijk bewijs voor. 
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Hoofdstuk 2 
 

Tot slot 

 
Allemaal mooie werkbare tips, technieken en methodes. Ik kan hier nog heel lang over doorgaan, 

want ik heb enorm veel van deze makkelijke tips. 

Wat nu wel belangrijk is, is dat je jezelf gaat opvullen. Ik bedoel hiermee, dat als je deze technieken 

gebruikt dan verdwijnen er langzaam, of soms heel snel, negatieve emoties en/of gedachten. En als er 

iets verdwijnt dan ontstaat er ruimte. Prima zul je zeggen en dat klopt, maar als er ruimte in jezelf 

komt, zeker nu, dan ben je nu nog geneigd om dit op te vullen met negatieve gedachten.  

Dit is heel normaal, want je hebt al heel lang negatieve gedachten of handelingen naar jezelf, dus vul 

dit nu op met positieve dingen. 

 

Vul het op met inspirerende dingen, boeken lezen, creatief bezig zijn, muziek luisteren of maken 

(muziek waar je blij van word), ga een cursus volgen, of wat dan ook, als jij er maar blij van word. Als 

je dit gaan doen dan kun je ook zorgen dat een negatieve gedachten niet ten uitvoer komt. 

Pak een negatieve gedachten voordat deze doorgaat en je ook nog een rotgevoel geeft. 

Bescherm jezelf en wees lief voor jezelf! 

Je zult je leven moeten veranderen, want met 1 of 2 keer kom je er niet mee. Je hebt nu ingesleten 

negatieve patronen en deze wil je omzetten naar positief. Dat is hard werk.  

Hou het eens een maand vol. Schrijf op hoe jij je NU voelt en kijk over een maand eens terug wat er 

allemaal is veranderd. 

 

 

 

Wie ben ik 

 
Een stuk over mezelf vertellen, zodat je begrijpt waar mijn inzichten en kennis vandaan komen.  

 

Ik ben Edith Pieterson, 55 jaar en woon sinds juni in Goes, de 10 jaar hiervoor heb ik in Hulst 

gewoond. Mijn 2 prachtige meiden zijn volwassen en de deur uit.  Het grootste deel van mijn leven 

heb ik in de techniek gezeten, zo links en rechts nog wat uitstapjes naar andere dingen, maar techniek 

is het altijd wel hoofdzakelijk geweest.  
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Mijn kindertijd 

In mijn kindertijd was ik al gevoeliger dan andere kinderen en zag ik dingen die anderen niet konden 
zien. Ook het van tevoren weten van toekomstige gebeurtenissen, zoals het overlijden van mijn opa. 
Het voelen en ervaren van allerlei situaties was geen probleem, maar de reacties van mijn omgeving 
wel. Uiteindelijk leer je dan je mond te houden en het eigenlijk ook wat verder weg te zetten. Hoe 
minder ik er mee deed hoe beter het was, hield ik mezelf voor. Ondertussen ging mijn leven gewoon 
door met alle ups en downs die iedereen heeft.  

Voordat ik de hypnose opleiding ging doen had ik een drukke kantoorbaan in de techniek. Door alle 
drukte en problemen in mijn privé leven, het regelen van het huishouden als alleenstaand moeder 
van 2 dochters en mijn sociale leven, kwam ik in een burn-out terecht. Dit heeft mijn leven totaal 
veranderd en ben ik op zoek gegaan wat ik eigenlijk écht wilde. 

Mijn opleidingen 

In 2015 ben ik een hypnose opleiding gaan doen, ik heb hier mijn master in gehaald en nog een hoop 
andere papiertjes. Het was voor mij niet genoeg en uiteindelijk kwam SoulKey Therapy®, van Martin 
Castor Peterson, op mijn pad. Hier heb ik ook een master in en ben trainer geworden, zodat ik er ook 
les in mag geven. Sessies die ik heb gegeven hebben er ook voor gezorgd dat ik verder groeide in 
energie voelen en ervaren. 

Naast hypnose en SoulKey ben ik mij aan het verdiepen in andere verwante behandelprogramma’s, 
zoals Quantum Hypnose, Regressietherapie, NLP, HNLP, DTI (Deep Trance Identification) en Coaching. 

De online opleiding De 4 Elementen en de Masterclass is gebaseerd op al mijn opleidingen en vooral 
op mijn grote levenservaring en inzichten.  Ik ben tegenwoordig echt blij en super enthousiast over 
alles wat ik doe en ik leer iedere dag nog meer en meer. 

Ziek 

In 2010 was mijn lichaam ziek, alles deed zeer, ik liep slecht, zakte zelfs soms door een been en ik was 
moe, écht moe! De huisarts wilde mij na onder zoek de diagnose geven voor fibromyalgie en CVS 
)chronische vermoeidheid syndroom). Ik vond dit belachelijk en om mij te overtuigen ga de huisarts 
mij een boek mee over fibromyalgie en CVS. Ik heb het gelezen en het vervolgens weer netjes 
teruggegeven met de mededelingen dat ik wel heel veel raakvlakken had, maar dat ik het niet had. Er 
stond namelijk een stukje in het boek wat mij wakker schudde en nieuwsgierig maakte.  

“Uit onderzoek bleek dat als mensen creatief bezig waren en dingen deden die ze leuk vonden dat de 
pijn en de vermoeidheid minder werden en soms zelfs beduidend minder” 

Huh???? Dus …. 
Hier wilde ik meer van weten. Ik vroeg me ook af of ik mezelf ziek had gemaakt én als ik mezelf ziek 
had gemaakt zou ik mezelf dan kunnen genezen? Volgende stop: de boekenwinkel! En vrijwel direct 
vond ik een boek “Jezelf genezen door contact met je cellen”  
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Het heeft wel wat voeten in aarde gehad en doorzettingsvermogen maar het is me gelukt! Ik heb 
nergens last van, soms wel last van wat vermoeidheid, dat is op zich nog niet zo gek want mijn dagen 
zijn nu vol met allemaal leuke dingen, werk wat ik super leuk vind, creatief bezig zijn. Informatie 
schrijven voor mijn online opleiding de 4 Elementen, mensen 1 op 1 begeleiden met hypnose, SoulKey 
en/of coaching, mediumschap en noem het maar op! 
 
 

 
 
Ik werk ook graag met jongeren en ook dat is een persoonlijke ervaring, Mijn jongste dochter kreeg 
last van depressie en alle aanverwante dingen en ging zichzelf snijden (automutilatie). Dit heeft 7 jaar 
geduurd voordat alles in een rustiger vaarwater terecht kwam. Van alle hulpverlening die wij hebben 
gehad was het gros ronduit bagger! Persoonlijk vind ik dat een heleboel mensen zich moeten 
schamen om zich in dit beroep te profileren. De hulp is ver te zoeken! 
 
Van alle opleidingen die ik heb gedaan en die ik ook dolgraag wilde doen, (want het is echt 
fantastisch), was er altijd de achterliggende gedachte dat ik mijn dochter zou kunnen helpen. En 
aangezien dit veel te dichtbij staat is dat vrijwel onmogelijk. Ik ben nog wel naar een collega gegaan 
met haar, deze werd mij aangeraden door de opleiding, zij werkt met jongeren, helaas heeft dit 
averechts gewerkt. Ook in dit vak is niet iedereen zo goed als je zou mogen geloven, wat voor mij wel 
weer een extra drive was om nog een tandje bij te zetten en écht goed te worden.  
 
Na mijn coach opleiding kon ik wel het e.e.a. bij haar veranderen of teweeg brengen, maar niet 
genoeg. Uiteindelijk kwam ik tot de slotsom dat IK moest veranderen, radicaal veranderen! Niet dat ik 
een verkeerde of slechte moeder was, maar alles is energie en alles is met elkaar verbonden. En als ik 
mezelf zou veranderen, dan verandert mijn energie en alles om mij heen en dan kan het niet anders 
dan dat zij ook zou veranderen.  
Dat was mijn theorie en in de praktijk is gebleken dat het inderdaad zo werkt. Nog meer inzichten en 
zachtjes aan ook een veel mooier, rustiger en vrolijker leven. Een win-win situatie! Dit inzicht en de 
toepassing ervan, daar ben ik enorm dankbaar voor en nu kan ik andere helpen en ook zeker jongeren 
met de verschillende soorten depressies. 
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Hoofdstuk 3 
 

Uitleg over de online opleiding De 4 Elementen en de Masterclass 

 
Inmiddels zul je wel begrepen hebben dat ik hier enorm over kan uitweiden en dat van negatief naar 

positief nog helemaal niet zo moeilijk is. Wat veel lastiger is, dat zijn je gedachten, want je gedachten 

hebben een patroon, belangrijk is om dit patroon te doorbreken. En dan niet een keertje, maar 

voorgoed afscheid nemen van onzekerheid, angsten en niet goed genoeg zijn. 

Te gaan voor een leven met liefde, zelfvertrouwen, passie, succes, gezondheid, connectie en groei, 

want géén groei is stilstaan en stilstaan is doodgaan. Dat is mijn mening. 

 

Iedereen ervaart zijn leven op zijn eigen manier. De gedachten in onze geest bepalen hoe we tegen 

het leven aankijken. Wie met moeilijkheden kampt, zit vaak vast in een bepaald denkpatroon. Het 

doorbreken van dat denkpatroon en zich bewust worden van wie men in werkelijkheid is, wat men 

denkt en voelt, leidt tot een groter inzicht en een positieve verandering in het leven. 

 

“We zijn allemaal zoveel meer dan dat we denken 

en zelfs nog meer dan dat!” 
 

Wat wil jij bereiken in je leven, is dit succes? Of liefde? Of gezondheid? Of connectie? Of groei? Of wil 

je het allemaal of juist niets ervan? Misschien heb jij een ander doel of misschien is het zoals je het nu 

hebt ook prima. 

Wat we van het afgelopen jaar hebben geleerd, is dat alles in beweging is, niets blijft zoals het is, alles 

verandert. Hoe ga jij met deze ontwikkelingen om en wat wil je ermee? 

 

Een testje:  

Leg pen en papier klaar, zet eens vrolijke muziek op, ga staan, gooi je armen in de lucht en zwaai met 

je heupen. 

Voel wat er in je buik en maag gebeurt! 

Sluit je ogen en vraag jezelf eens af wat jij graag in het leven wilt of wat jij verwacht van jezelf of wat 

jij wilt! 

Neem hier even de tijd voor. 

Pak pen en papier, blijf staan en blijf op de muziek bewegen en ga schrijven, schrijven vanuit je gevoel 

vanuit je buik en hart! Wat is het wat jij wilt! 

Glimlach en breng deze lach naar binnen, naar je hart en voel! 

 

Laat mij eens weten, via de mail, hoe dit voor je is. edithpieterson@gmail.com  

 

 

 

mailto:edithpieterson@gmail.com
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Online opleiding De 4 Elementen: 
 

Deze opleiding biedt niet alleen hulp op het gebied van veranderen en van het invullen van positieve 
gedachten, maar de opleiding gaat nog veel verder. Door je te verbinden met de energie om je heen 
van de natuur, de maan en alles wat daarbij komt zal je veel beter in je eigen energie komen, je leert 
werken met alle energie en je te verbinden, waardoor alles gaat veranderen.  
Iedere maand: 
 

- Naar jezelf luisteren, luisteren wat je lichaam je aangeeft en wat goed voor jou is, 

- Liefde en kracht van jezelf ervaren zodat jij tot volle bloei kunt komen in jouw leven, 

- Dichter bij jezelf te komen en de natuur daarbij in te zetten, 

- Lichamelijke problemen verzachten en eventueel oplossen door een totaal nieuwe kijk 

- Je denkpatronen te veranderen en omzetten naar patronen die jou helpen, 

- Meer in jouw kracht komen te staan, te schitteren zoals alleen jij dat kan, 

- Je leert loslaten zonder door alles heen te moeten gaan, 

- Thuiskomen bij jezelf voordat het jaar om is, 

- Een kruid waar je je in kan verdiepen,  

- Werken met de nieuwe maan en de volle maan,  

- Werken met verschillende rituelen en meditaties 

- Meer leren over mediumschap 

- Persoonlijk en spiritueel groeien. 

 
Dit kan alleen als je jouw hart als raadgever ziet en leert te vertrouwen op je intuïtie. De 4 Elementen 
opleiding gaat je hierbij helpen om vanuit je innerlijke kracht te leven, zonder je focus te verliezen. Je 
gaat je standaard verhogen, zodat jij het leven gaat leven zoals jij dat graag wilt! 
 
 
Praktische zaken over de opleiding 
 
Het is een opleiding van een jaar en je kunt op ieder gewenst moment instappen om de eerst 
volgende maand te starten. 
De opleiding is online, je logt in op de site in de maand waar je aan werkt en iedere week staan er 
nieuwe opdrachten of verhalen of informatie en toepassingen. 
Je mag 1 maand meedoen en als je het dan niet bevalt dan stop je en anders ga je automatisch door. 
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De Masterclass  
 
Hier zijn 2 verschillende mogelijkheden. 
 
1 avond per maand, virtueel of een zeer intensieve masterclass van 2 volle dagen. 
 
In beide gevallen werken we aan het onderstaande, maar 1 avond per maand is natuurlijk anders dan 
2 intensieve dagen, in deze 2 dagen is alles wel verandert. Waar 1 avond per maand langer gaat 
duren. 
 
De Masterclass zijn 2 zeer intensieve dagen. We gaan uitzoeken hoe jij het leven kan gaan leven wat 
jij voor jezelf wilt. Een buitengewoon leven, een leven van betekenis, een prachtig leven, een leven 
van vreugde, geluk, liefde, passie, succes, vervulling, groei, connectie ... wat het ook voor jou 
betekent. Het leven ervaren op jouw voorwaarden. 
 
Negativiteit eruit en positiviteit erin! 
 
De Masterclass is jouw uitnodiging om de krachtigste bronnen die je al bezit te herkennen, te 
ontdekken en in gebruik te nemen: de moed, het geloof, de vastberadenheid, de passie en de drive 
om te groeien, bij te dragen aan en het leven te vieren op het diepste, meest krachtige niveau.  
 

Wat we in deze masterclass echt gaan doen is niet jezelf veranderen, maar het worden wie jij echt 
bent. Hoe meer jij weet wie je bent, waar je van houdt, wat je haat, waar jij blij van word en wat je 
drive is, hoe makkelijker het voor jou is om te bereiken wat jij wilt en vervult te zijn. 
 

We weten dat wat we uiteindelijk behalen ons nooit gelukkig zal maken. Wie we worden bepaalt ons 
geluk; dat is de enige zekerheid in ons leven. Diep binnenin ons hebben we allemaal een honger voor 
meer. Maakt niet uit hoe geweldig ons leven al is – of hoeveel uitdagingen we hebben – er is altijd 
een ander level. 
 
We kennen allemaal wel iemand of zijn getuige geweest van iemand die het vermogen lijkt te hebben 
om het leven bij de horens te grijpen en de voltooiing van hun meest gekoesterde verlangens te 
realiseren. 
Je kan die pure vreugde zelfs af en toe, zo niet volledig, voelen. Maar, meemaken van de dingen die je 
wilt hebben is één ding; bewust zijn van hoe je het doet, is een andere. De vraag is dus: "Wat creëert 
een buitengewone kwaliteit van het leven? Wat zijn de krachten die de richting van ons leven bepalen 
en onze bestemming bepalen? Het belangrijkste is:  
 
Hoe kunnen we deze krachten gebruiken om een leven van geluk, vreugde, succes, vervulling en 
betekenis te creëren? 
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Wat we o.a. gaan doen, uitzoeken en uitdiepen: 
 

✓ Uitzoeken wat jouw onderliggende gedachten en emoties zijn, deze zorgen ervoor dat je nog 
niet daar bent waar je graag zou willen zijn 

✓ Hoe ziet een buitengewoon leven er voor jou uit in de next level  
✓ Waar ben je emotioneel 
✓ Waar zou jij je volledig bij voelen 
✓ Wat weerhield je ervan om in het verleden je buitengewone leven te creëren? Wat is er in de 

weg gaan staan 
✓ Wat moet je nu veranderen om het leven op jouw voorwaarden te laten gebeuren 
✓ Wat weerhoud jou steeds weer om naar voren te gaan, om stappen te ondernemen, wat ligt 

er onder de oppervlakte of diep in jou? 
 
 
We zijn allemaal praktische psychologen. We hebben allemaal het vermogen om te ontcijferen wat er 
werkelijk in een situatie aan de hand is - zowel bij onszelf als bij degenen om wie we geven. De 3 
elementen van praktische psychologie vertegenwoordigen een reeks verfijningen die je zullen helpen 
de aard van de mens te begrijpen en op hun beurt kunnen voorspellen hoe en waarom we doen wat 
we doen. Hoe meer je begrijpt wat er van nature met mensen aan de hand is, hoe meer medeleven, 
verbinding en positieve invloed je kan hebben als ouder, leider, professional, liefhebbende partner of 
vriend. 
 
 
Praktische zaken over de Masterclass van 2 dagen 
 

- De masterclass is virtueel en live via Zoom (zolang als dat nodig is in deze tijd), mocht het 
veranderen dan zal het ergens in Nederland op locatie zijn 

- Het zijn 2 lange en volle dagen. Tijdens deze dagen gaan we heel erg diep.   
- We gaan door het breekpunt en bouwen daarna alles weer op, maar dan volledig positief met 

liefde en met focus. 
- Iedereen zal door het punt heen gaan, ik laat niemand in de kou staan, dus resultaat is er 

altijd! 
- We starten beide dagen om 9 uur en gaan door tot ongeveer 21.00 - 22.00 uur 
- Je krijgt een pdf om te downloaden zodat je tijdens de training de opdrachten uit kan werken 

en om te zien waar je staat en heen gaat 
- Na deze 2 dagen is er nog een ondersteuning met opdrachten voor 10 dagen 
- Na die 10 dagen is er nog ondersteuning en de mogelijkheid om gratis weer in te stappen en 

mee te doen bij de volgend Masterclass 
 
 
Voor meer informatie: www.edithpieterson.nl of edithpieterson@gmail.com  

 

http://www.edithpieterson.nl/
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