Data : 1 avond in de week (20x; geen kindervakanties)
nader te bepalen welke avond
Tijd : 20.00 – 22.30u (10x)
Plaats : afhankelijk van aantal deelnemers

PRAKTIJK VOOR COACHING EN COUNSELING

Cursus

Kosten : 112,50 Euro
Maximale grootte van de groep : 10 personen
Minimaal aantal personen : 6

www.yvonneweltenconsulting.eu
info@yvonneweltenconsulting.eu
0031 627 627 279

T A R O (T)
(in de Herstelde Orde)

Tarot in het algemeen

Waarom zou je deelnemen ?

Wie heeft nog nooit gehoord van Tarot kaarten? En wat je ermee
kunt doen? De meeste zullen zeggen: “De toekomst voorspellen,
erachter komen wat de toekomst in petto heeft voor mij”. Maar
om dat daadwerkelijk te kunnen doen, moet je je kunnen ‘inleven’
in de kaarten. Dat gaan we doen in de komende cursus. De Tarot
kun je zien als een losbladig boek. Afhankelijk van de vraag, de
situatie (die steeds anders is) ‘vallen’ de kaarten je ten deel. Hierin
speelt de zogenaamde ‘toe-valligheidsfactor’ (om meer precies te
zijn: de synchroniciteit) een grote rol.

Juist in deze onzekere tijden kan de
Tarot je antwoorden geven op de voor
jou belangrijke vragen. In feite is het
niet alleen de Tarot die je het antwoord
geeft, maar met behulp van de tarot
wordt je eigen Intuïtie aangesproken.
Door het regelmatig werken met de
Tarot, wordt de eigen intuïtie versterkt,
met alle positieve gevolgen daarvan.

Tarot in de Herstelde Orde

De cursus

In deze cursus heb ik gekozen voor de
Tarot in de Herstelde Orde. Waarom?
Omdat in deze Tarot de twee Arcana,
die er in de jaren 1200-1300 ac door
de kerk zijn uitgehaald, weer in zijn
opgenomen. De afwezigheid van deze
twee belangrijke kaarten hebben
natuurlijk consequenties voor het
voorspellen, onder andere vanwege de
veranderde volgorde van de kaarten,
maar ook vanwege hun betekenissen.
En we zitten nu de juiste tijd dat de
‘Waarheid’ onder ogen mag worden
gezien, alsook dat we meer gebruik
mogen gaan maken van onze ‘Intuïtie’

De cursus bestaat uit een 10-tal
avonden, 1 avond per week (niet tijdens
schoolvakanties). Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op de
betekenis van de kaarten uit de Kleine en Grote Arcana. Iedere
avond wordt geoefend, hetzij met leggingen, hetzij met
betekenissen; er wordt gewerkt met opgaven die thuis eventueel
verder kunnen worden uitgewerkt.
Ik zou willen zeggen: we beginnen met “De Dwaas”,
de eerste kaart van de Grote Arcana, met de
betekenis:
“Spelenderwijs gaan we ontdekken…, zijn we vrij
van geest en staan we open voor nieuwe
ervaringen”….
- Yvonne -

