
Kosten: €17,50  *  Opgave: Ricardo@aslese.nl 

Workshop 
12 april - 19.30 - 22.30uur 

De Ruimte: Heuvelstraat 52B, 4813 GB Breda 

De healing kracht in jezelf! 
 

Ben je geïnteresseerd om jezelf te ondersteunen en onderhouden van je gezondheid. Vind je ook dat jij zelf 
verantwoordelijk bent voor jouw gezondheid? Hoe gezond ben je? Kom dan luisteren en meedoen met deze 

workshop van Ricardo Kuster en Josephine Otto. 
 

Een goede gezondheid bestaat onder andere uit fit zijn, een goede eetlust hebben, opgeruimd zijn, goed 
kunnen slapen, uitgerust opstaan en zin hebben in de dag die voor je ligt. Maar ook plezier en humor hebben 
en genieten. Je gedachten kunnen focussen en een goed geheugen genieten. En natuurlijk bewegen! 
 
Ons lichaam is een prachtig mechanisme met een eigen bewustzijn en geheugen. Ons lichaam geeft aan 
wanneer we ons niet prettig voelen. We voelen ons dan ziek. In eerste instantie lijkt het een pijntje, een 
stijfheid of mogelijk iets steviger. 
 
Velen nemen dan een pijnstiller of een tabletje of iets anders. En daarmee doen we wat ons is geleerd, de pijn 
verdrijven. Maar in feite ontnemen we onszelf een kans, we negeren dat wat ons lichaam ons vertelt. Het heeft 
namelijk een ongemak en wil je graag vertellen waardoor het komt. Een ongemak, of misschien wel “ziek“ zijn, 
heeft in veel gevallen te maken met onze eigen denkpatronen. Onze gedachten en overtuigingen creëren 
emoties, die positief en negatief kunnen zijn. Vastzittende negatieve emoties leiden tot een lichaam dat 
aangeeft dat we op het verkeerde spoor zitten. Dat we onszelf belemmeren of zelfs blokkeren. 
 
We hebben eigenlijk geen andere healers nodig dan onze eigen helende kracht. Wij bezitten zelf die innerlijke 
healing kracht. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen, is de verbinding te realiseren met de ziel. 
Op deze avond willen Josephine en Ricardo je inspireren om te luisteren naar je eigen lichaam en je een 
handvat geven hoe je letterlijk kunt horen wat het zegt en contact te maken met jouw helende kracht. Ze 
geven je de tools om daar wat mee te doen en daardoor je eigen gezondheid te verbeteren en te 
onderhouden. Zo goed als jij dat zelf toestaat. 
 

De scheppende en helende kracht van je ziel. 
Ervaring: Iets meer dan 22 jaar geleden wilden Hendrikje en ik graag kinderen krijgen. Op een morgen in 
oktober keek ik naar Hendrikje en zag een heel bijzonder en mooi ragfijn gouden koord vanuit haar kruin naar 
ver boven haar bewegen. Ik vertelde haar ontroerd en met zoveel blijdschap dat ik dacht dat ze in verwachting 
was van ons eerste kindje. We besloten toen een test te doen en kregen het bevestigd. We werden ouders. De 
ziel van ons eerste kindje gaf zijn aanwezigheid middels dat mooie gouden koord aan. En de maanden 
daaropvolgend bouwde de ziel zelf aan de vorming van het lichaampje dat eens naar buiten zou komen. 
Niemand anders dan de ziel van ons kindje bouwde in het lichaam van Hendrikje aan het lichaam van ons eerste 
kindje. Geen artsen, geen healers, nee. Niemand anders dan de ziel van ons kindje die de ziel en het lichaam van 
de moeder hiervoor nodig had. 
We staan er bijna nooit bij stil hoe ingenieus dit bouwen van het menselijk lichaam in zijn werk gaat. De 
(micro)biologie daar gelaten! Sterker nog, we kunnen het niet eens bevatten, hoe de intelligentie van de ziel, 
celletje voor celletje programmeert en samenstelt om uiteindelijk een perfect werkend lichaam samen te 
stellen. Het proces waarin de ene cel besluit om een been te worden en de andere een arm of een orgaan is zo 
wonderlijk! Voorwaarde is wel dat er een harmonische en niet giftige omgeving en atmosfeer is.  
Maar elk mens, elke ziel die leeft in een lichaam, heeft die bouwkracht. Creëert de eigen blauwdruk van het 
lichaam en heeft dus de intelligentie en informatie om dit te bouwen zoals bedoeld. (*1)  
Als het lichaam eenmaal de moeder heeft verlaten, is die intelligentie er nog steeds. Het zorgt voor de groei om 
tot volwassenheid te komen. Een volwassenheid die gepaard gaat met het ondergaan van allerlei soorten 
ervaring. Sommigen positief sommigen negatief. Precies zoals het in de blauwdruk van dit leven is bepaald. 
Want we zijn een ziel, die zich voort beweegt in een lichaam. We zijn geen lichaam met een ziel. Nee! We zijn 
een ziel die een lichaam heeft gebouwd om menselijke ervaringen op te doen. Om te groeien in bewustzijn! 
Deze ziel en de kracht van de ziel is bij ieder gelijk! Zou deze ziel dan niet weten hoe het lichaam gerepareerd 
kan worden? Deze ziel die een leven lang aan het lichaam gekoppeld is, weet hoe een ziek lichaam gerepareerd 
kan worden! Het is namelijk de verbinding met al wat is.  
 
*1) Karmische beweegreden even hier buiten gelaten!  


