
De Ziel van Geld
Workshop

Geld lijkt voor iedereen een probleem te zijn. We hebben er te weinig van, of dragen de verantwoordelijkheid van veel geld 
hebben als een loden last op onze schouders, of maken ons zorgen over de (geringe of overvloedige) hoeveelheid geld van 
een ander. We hebben bijna allemaal een vaste overtuiging over geld..over hoe we het kunnen krijgen, wat we wel verdienen 
en wat juist niet. Hoe meer we geloven dat we hard moeten werken voor ons geld, hoe harder we moeten gaan werken. Hoe 
banger we worden om het uit te geven, hoe moeilijker het wordt om er van te genieten Hoe meer we geloven in tekort, of 
angst hebben voor een tekort hoe groter de kans dat we tekort hebben.

De workshop
In de workshop “De ziel van Geld”, zullen we werken aan het zoeken, doorgronden en transformeren van onze negatieve over-
tuigingen over geld. Transformeren van onze negatieve overtuigingen van geld, kunnen we door de emotie en de energie er 
achter te begrijpen. Want het begrip geld brengt meer emoties met zich mee, dan alleen het gemis ervan of een rijk gevoel 
wanneer je voldoende hebt.

De emotie van geld
Staan we onszelf wel toe te ontvangen en succes te hebben? Waarderen we onszelf wel voldoende? Mogen we wel rijk zijn? 
De emoties en overtuigingen van lang geleden die deels van anderen komen, zoals je ouders, je omgeving of die diep van bin-
nenuit komen, bepalen een groot deel van je werkelijkheid. Bewust en onbewust. Bewustzijn én energie én hersenen creëren 
gedachte en gedachte is Geest! (Ramtha) We komen er steeds meer achter, dat gedachten daadwerkelijk onze werkelijkheid 
scheppen en iedere dag is een product van de manier waarop je denkt. Want het is de geest die je gelukkig of ongelukkig 
maakt. Simpelweg omdat je je geest die opdracht hiertoe geeft! Bewust of onbewust!  

Kom en doe mee met deze workshop!
Ervaar en transformeer je overtuigingen en leer hoe je gebruik
kunt maken van je helende en creërende krachten... 
Kom en ervaar én aanvaard je Meesterschap!

Hartegroet,
Ricardo Kuster

Workshop ‘ De Ziel van Geld’ 
zaterdag  14 oktober 2017

van 9.30 tot 16.30uur  • kosten € 95,- (incl. lunch)
aanmelden: info@aslese.nl of 06 1345 2965
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