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Welkom bij de Workshop

Get to know the Tarot

Voor je ligt het herziene en vernieuwde e-book, Get to know the Tarot. 

Dit e-book is in zijn originele vorm voor het eerst uitgekomen in september 2020. 

 

Tijdens de feestweek van The Sages Cup werd dit allereerste e-book gelanceerd

als cadeautje voor de viering van het 1e jaar dat The Sages Cup bestond. 

 

Ondertussen is dit e-book al meer dan 300 keer gedownload en weet ik dat ze

regelmatig wordt gebruikt als start op het pad in de Tarot. 

 

Vandaag lees jij dit e-book als voorbereiding op de workshop 

Get to know the Tarot. 

Een workshop waarin de basis over de Tarot wordt behandeld. 

 

De 3 oefeningen in dit e-book zijn een fijne start om je deck te leren kennen. 

Gebruik dit e-book dan ook precies daarvoor, als start voor het opbouwen van een

relatie met je Tarot deck. 
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Get to know the Tarot

De Tarot, wat is ze mooi! Maar soms ook zo intens en ongrijpbaar! 

Zoveel betekenissen en zo veel verdieping. 

Iedere tekening, iedere kleur, ieder element, alles heeft een betekenis. 

 

Toen ik net met het lezen van de Tarot begon kon het mij af en toe echt

overvallen, het gevoel van 'ik leer het nooit'! 

Zoveel kaarten en er zijn zoveel boeken, die elkaar vaak ook nog tegenspreken. 

Ik had het bijna opgegeven tot ik besloot, dit moet anders kunnen. 

 

En dat kan! 

 

De Tarot is een tool, de kaarten komen met boodschappen die 

jij mag interpreteren. 

Lees dat nog eens.... die jij mag interpreteren.... 

 

Het gaat over jou! 

Jouw intuïtie, Jouw gevoel, Jouw aandacht, Jouw leven! 

 

En dat is dus de plek waar we gaan beginnen! 

 

Bij jou!

De Tarot begrijpen is direct verbonden

met je eigen leven beleven. 
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Get to know the Tarot

Je las het al, ik zie de kaarten van een Tarotdeck als een tool. 

Een gereedschap, net zoals een timmerman niet zonder een hamer kan, kan

een Tarotiste niet zonder de kaarten.

 

Een tool om je onbewuste bewust te maken. 

 

Ik ben gek op de kaarten en behandel ze met eerbied, maar nog steeds zijn het

voor mij hulpmiddelen en gebruiksvoorwerpen. 

Begrijp mij niet verkeerd, ik gooi ze niet zomaar in een hoek 

of ben er onvoorzichtig mee. 

 

Ze krijgen een mooi plekje, ik reinig ze en ik ben er super zuinig op. 

Maar de Magie.... die maak JIJ... samen met de kaarten, 

want zonder jou gebeurt er niets!

 

 

Wanneer je de kaarten raadpleegt komen ze met boodschappen

 over jouw leven. 

En als het goed is ken jij je leven als geen ander. 

Dus wat als jij in plaats van dat je de kaarten op jouw leven legt het eens

omdraait en je leven op jouw kaarten legt?

 

Snap je mij nog? Laat het mij beter uitleggen.

Get to know the Tarot - TheSagesCup.nl



Get to know the Tarot

Als we naar onderstaande situatie kijken wordt duidelijk wat ik bedoel.

 

Je hebt een mooi Tarotdeck en je wilt graag wat inzichten in een situatie die op

dat moment in jouw leven speelt. 

Je besluit één kaart te trekken met daarbij de vraag: 

Wat moet ik nu weten over deze situatie? 

 

Je krijgt de Hoge Priesteres, de kaart onder andere die spreekt over de stilte in

jezelf vinden. Zodat je kan horen wat diep van binnen wordt gefluisterd.

De intuïtieve vrouwelijkheid in het deck! 

 

De kaart geeft je een richting, maar je hebt er niet een concreet beeld bij. 

Je legt de kaart weg en denkt er niet meer echt aan!

 

Dat is jammer, want dat is een gemiste kans om echt inzicht in 

je onderbewuste te krijgen. 

Dit is een situatie waarbij je de kaart op je leven hebt gelegd.

 

Er is geen werkelijke verbinding ontstaan tussen wat er gebeurt in je leven en

wat de kaart komt vertellen. 

 

 

In dit e-book geef ik je drie oefeningen die je kunnen helpen om dit om te draaien

en je leven op de kaarten te leggen waardoor de kaarten meer 

voor je gaan leven!

 

Wanneer je voor de workshop alvast een beetje speelt met deze oefeningen heb

je tijdens de workshop al een kleine voorsprong op het leren kennen 

van je Tarotdeck. 

Mogelijk heb je zelfs al een start gemaakt met het opbouwen van een

persoonlijke band met een aantal kaarten.
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Get to know the Tarot

De kaarten gaan altijd over jou en dus zullen ze altijd 

passen in je leven!

 

Het is aan jou om erop te vertrouwen dat je de antwoorden 

van de kaarten in je eigen leven zal vinden.



Oefening 1



Oefening 1

Je hoort heel vaak, begin met het trekken van een dagkaart! 

En ik ben groot fan van dit advies. 

Alleen geef ik er net een andere vorm aan. 

 

Trek 's avonds of 's ochtends (net wat voor je werkt) een dagkaart. 

 

 Neem een notitieboekje of schriftje en schrijf hier de datum 

en wat steekwoorden over de kaart in. 

Als je wilt kun je hier een Tarotboek bij gebruiken om je op weg te helpen, maar ik

wil je stimuleren om eerst op je eerste indrukken en gedachtes af te gaan en

deze niet te negeren

 

Voorbeeld

  
Koning van Pentakels

Korte omschrijving: 

Overzicht, relaxte focus, afstand in vertrouwen. 

Dan laat je deze kaart los en ga je slapen of begin je met je dag. 

 

De volgende avond (of ochtend afhankelijk van je gekozen moment) 

ga je terug naar je kaart. 

 

Hoe was je dag?

Wat is er gebeurt?

Wie heb je gesproken?

 Hoe was je energie?

Wat voelde je? 

 

Schrijf dit op bij je eerdere aantekeningen. 

Dan de laatste belangrijke stap, hoe zie je dit alles terug in de getrokken dagkaart?  

Trek dagelijks een kaart uit je deck! 
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Oefening 1

Trek dagelijks een kaart uit je deck! 

Voorbeeld uit eigen practice in deze oefening!  

Mijn Koning van Pentakels dag zag er als volgt uit!

 

In de nacht speelde mijn migraine op. Ik had de voorliggende dag keihard gewerkt

en vooral gefocust op wat ik allemaal af wilde hebben en had daardoor slechter

voor mijzelf gezorgd. Dit activeert mijn migraine. 

 

Gevolg was dat ik moe wakker werd en heel duidelijk wist, ik moet mijn grenzen

neerzetten en bewaken vandaag hoe leuk het ook is wat ik aan het creëren ben. 

 

Bewust gekozen om wat afstand tot het werk te nemen en de focus te

verleggen naar ontspanning en andere delen van mijn leven. Ik vertrouwde er

wel op dat mijn workflow en creativiteit van de dag ervoor niet zou opdrogen

maar juist gestimuleerd zou worden door de ontspanning en de tijdelijke afstand. 

Koppel dit nu eens met de steekwoorden die ik voor 

deze Koning van Pentakels had opgeschreven.

Je zal zien dat de steekwoorden perfect passen bij de dag die ik heb gehad. 

 

 

Het verschil is echter, de steekwoorden leefde niet echt bij mij. Ik snapte ze

verstandelijk, maar mijn dag en het gevoel wat ik die dag had, heeft gemaakt dat

het is geland in mijn lijf! Er is werkelijk begrip. 

En daarmee heb ik een extra laag gevonden in de Koning van Pentakels die

volledig op mij van toepassing was die dag. 

De volgende keer dat ik deze Koning van Pentakels trek zal ik weten wat de

energie is die de kaart komt brengen, omdat ik die energie heb geleefd. 
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Oefening 2



Oefening 2
Bepaal je significator en leer deze kaart persoonlijk kennen!  

Een significator is een term uit het Engels voor een voor 

jouw betekenisvolle kaart. 

In het Nederlands is hier geen goed vervangend woord voor 

dus kies ik voor de Engels term. 

 

Weet jij een mooi woord die de betekenis goed vangt, laat het mij vooral weten!!

 

Die significator. 

Wat is dit nu precies? 

Een significator is een kaart die je bewust uit het deck selecteert 

om jou te vertegenwoordigen. 

Een voor jou betekenisvolle kaart waarin je jezelf herkent.

 

Er zijn verschillende manieren om deze kaart te selecteren, maar dat is een

verhaal voor een volgend e-book of workshop.

 

Voor nu is het belangrijk dat je intuïtief de kaart kiest. 

 

Neem je deck in handen, selecteer hieruit de 16 hofkaarten en kies hieruit jouw

significator. Laat je hoofd hierbuiten. Kies met je gevoel de kaart die je aanspreekt.

Deze keuze maak je met open kaarten! 

 

Kijk naar de tekeningen en kleuren, wat spreekt je aan? 

Waar valt je oog op?

Waarin herken jij jezelf?

 

Bekijk ze goed en kies de kaart die bij je past.

Opmerking: In deze oefening kies ik voor de hofkaarten, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor het

totale deck, de verschillende sets in de minor arcana of juist alleen de major arcana. 
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Oefening 2
Bepaal je significator en leer deze kaart persoonlijk kennen!  

Er zijn 16 hofkaarten in een Tarotdeck die ieder een persoonlijkheid representeren. 

Ik benader de hofkaarten met de overtuiging dat we allemaal wel een stukje van

iedere hofkaart in ons dragen. Alleen sommige energieën zijn sterker in ons

aanwezig dan andere en een bepaalde hofkaart zal je dus ook meer aanspreken. 

 

Wanneer je bepaald hebt wie van de hofkaarten jouw significator is, kun je een

band met deze kaart opbouwen. Zie dit maar als een nieuwe vriendschap

waarbij je een deel van jezelf nog beter leert kennen. 

Je gaat de kaart nu stap voor stap leren ontdekken. 

Net als met een vriendschap zal je merken dat dit tijd vraagt en dat 

dit met de jaren verdiept. 

Friendship isn't one big thing!

It's a million little moments!

Wat zijn de hofkaarten in het deck? 

 

De hofkaarten zijn de kaarten die worden benoemd als de 

schildknaap, ridder, koningin en koning. 

Het hof.

Iedere set of element in het deck heeft een stel van deze hofkaarten. 

 

Totaal maakt dit dus 16 hofkaarten. 

 

Andere veel voorkomende namen voor deze kaarten kunnen zijn

Schildknaap: Page - Knave - Kind - Jonkvrouw

Ridder: Knight - Puber - Jonkheer

Koningin: Queen - Moeder - Heks

Koning: King - Vader - Magiër

 

En soms hebben decks weer hun eigen invulling van deze namen.
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Oefening 2
Bepaal je significator en leer deze kaart persoonlijk kennen!  

Wat kun je doen om deze voor jouw speciale kaart beter te leren kennen?

 

 

Geef de kaart een bijzonder plekje. 

Dit kan je doen met letterlijk een plekje of altaar voor de kaart te creëren, maar ik

bedoel nu ook een bijzonder plekje in je hart en gedachten. 

Een bijzonder plekje in je readings. Bedenk hierbij, wat je aandacht geeft groeit. 

Geef je aandacht aan deze kaart!

 

Schrijf over deze kaart. 

Wat trok je aan in deze kaart, wat stoot je af? 

Hoe zie je deze kenmerken terug in jezelf? Misschien wil je wel aan mensen dicht

bij je vragen hoe zij jou terugzien in deze kaart? 

Wanneer zie je deze kenmerken terug in je leven en wat kan je daarvan leren? 

 

Besluit bewust de energie van de kaart in te zetten. 

Wanneer je voor jezelf helder hebt wat je herkent in de kaart, kies dan

momenten waarop je specifiek deze energie bij je wilt dragen of wilt inzetten. 

Pak de kaart er even bij, fysiek of in gedachten, en gebruik de energie die ze

brengt. 

 

Schrijf op wat je ervaringen zijn met de kaart. 

Wanneer je de kaart bewust hebt ingezet, maar ook wanneer de kaart kwam in

bijvoorbeeld je dagkaart.

 Hoe was die dag?

 Hoe voelde je je?

 Kon je de energie van de kaart voelen of bewust inzetten? 

 

Deze oefeningen geven je een verbinding met jouw persoonlijke hofkaart.

 Vanuit hier ontstaat meer begrip voor de energieën van hofkaarten en zal je zien

dat ze vanzelf duidelijker voor je worden en welk deel van jou ze

vertegenwoordigen. 
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Oefening 2
Bepaal je significator en leer deze kaart persoonlijk kennen!  

Om je alvast wat richting bij de karaktereigenschappen van de hofkaarten te

geven vind je in dit e-book per hofkaart een aantal karakter omschrijvingen. 

 

 

Wat goed is om te weten: 

 

De hofkaarten worden ook nog wel eens gelezen als mensen om je heen. 

Blijf je realiseren dat wanneer je iemand herkent in de omschrijving dat dit iets

zegt over jou en niet over de ander. 

 

Je leest de kaart voor jezelf dus gaat het per definitie over jou. 

 

Wat als je een ander herkent? 

Kijk dan eens welke gedragingen je van dat persoon ambieert. 

Geef je dit gedrag misschien te weinig ruimte in je eigen leven? 

 

Of is het gedrag wat je juist irriteert. 

Is dit een gedraging die je misschien bij jezelf onderdrukt terwijl het gevoel wel

aanwezig is en graag ruimte zou krijgen?
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Hofkaarten

Schildknaap van Pentakels

Verantwoordelijk, praktisch, organisator, op zijn doel af, bouwer, gegrond, 

geduldig en ijverig.

Ridder van Pentakels

Methodisch, loyaal, consistent, planmatig, overwegend, sterk, succesvol

 en ondernemend.

Koningin van Pentakels

Huiselijk, vruchtbaarheid, overvloed, aandachtig, conservatief, down to earth, 

koesterend en geduldig.

Koning van Pentakels

Sterk, solide, betrouwbaar, succesvol, respectvol, ouderwets, voorbereid,

overvloedig en deelt graag in zijn overvloed.
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Hofkaarten

Schildknaap van Zwaarden

Ondervragend, toeschouwer, eerlijk, slim, snel, alert, innovatief 

en transparant.

Ridder van Zwaarden

Dapper, impulsief, komt snel tot actie, doorzetter, angstloos, 

snel in beweging en snel met denken.

Koningin van Zwaarden

Leraar, logica, direct, eerlijk, duidelijk, op zichzelf, kletst graag, controle 

en heeft altijd een mening.

Koning van Zwaarden

Filosofisch, bedachtzaam, krachtige mening, onpartijdig, diplomatiek 

en rationeel.
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Hofkaarten

Schildknaap van Staven

Nieuwsgierig, extravert, risiconemer, impulsief, enthousiast, creatief, speels 

en spontaan.

Ridder van Staven

Op zoek naar spanning en sensatie, avontuurlijk, uitdagend, zelfverzekerd, 

dynamisch en onvoorspelbaar.

Koningin van Staven

Instinctief, gemotiveerd, verbonden, sensueel, assertief, trots, respectvol, 

optimistisch en grote aantrekkingskracht op anderen.

Koning van Staven

Krachtig, machtig, ondersteunend, zelfverzekerd, eerlijk, ruimhartig, 

warmhartig en potent. 
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Hofkaarten

Schildknaap van Kelken

Emotioneel, empathisch, gevoelig, naïef, kwetsbaar, dromer, beleefd, en aardig.

Ridder van Kelken

Romantisch, aanhankelijk, rustig, puur, artistiek, zacht, spiritueel, introvert 

en hart gecentreerd.

Koningin van Kelken

Kalm, geduldig, hoog sensitief, dagdromer, vertrouwen, sentimenteel, passief 

en toegewijd.

Koning van Kelken

Vriendelijk, toegankelijk, aandachtig, ondersteunend, bedachtzaam, artistiek 

en genereus.
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Oefening 3



Oefening 3
Ontdek jouw verhaal in de Major Arcana!  

De Major Arcana kaarten zijn niet zomaar wat kaarten die bij elkaar zijn geveegd.

De kaarten dragen een verhaal uit waarin 00. de Dwaas iedere stap neemt 

welke de volgende kaarten komen vertellen. 

Beginnend van 01. de Magiër tot 00. de Dwaas bij 21. de Wereld uitkomt. 

 

The Fool's Journey

 

Binnen de Tarot is deze reis heel bekend, dus mogelijk 

heb je er wel eens van gehoord. 

Wanneer je zoekt naar The Fool's Journey kun je ontzettend veel informatie

vinden over deze reis. 

 

Maar nu gaat het over jouw reis. 

We leggen per slot jouw leven op de kaarten voor een beter en 

verdiepende blik op de kaarten. 

 

Een fijne oefening hierbij is om je eigen levensloop te omschrijven en daar de

kaarten bij te zoeken van de Major Arcana! 
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Wat zijn de Major Arcana kaarten in het deck? 

 

Dit zijn de kaarten die oplopen van 00. de Dwaas naar 21. de Wereld.

Samen vormen zijn de Major Arcana of wel de grote geheimen 

of grote mysteriën van het leven. 

 

In sommige decks worden de namen nog wel eens verandert of de plek in de rij

verandert maar er is altijd een oploop van 00. naar 21. 



Neem een groot wit vel papier en leg dit vel papier  op zijn kant. 

 

Trek een lijn over de breedte van het vel waarbij je links op de lijn je

geboortedatum schrijft en rechts de datum van vandaag 

(of je leeftijd bijv. 0 tot 40). 

 

Op deze lijn trek je streepjes voor ieder jaar dat jij je Fool's Journey loopt.

Leerling en student

Trouwen

Scheiding

0 40

Wereldreis

Oefening 3
Ontdek jouw verhaal in de Major Arcana!  

Schrijf dan de belangrijke "anker" punten of gebeurtenissen op de lijn. 

Op je lijn kan van alles staan. 

 

Denk aan kinderen, banen, liefdes, verdriet en trauma, overledenen, specifieke

keuzes, gezondheid. 

Alle zaken die jouw leven tot nu toe hebben getekend en gekleurd.

 

 

Hierboven zie je een klein voorbeeld. 
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Oefening 3
Ontdek jouw verhaal in de Major Arcana!  

Heb je deze lijn vol met voor jouw kenmerkende momenten, 

neem dan je Tarotdeck erbij. 

Haal de kaarten van de Major Arcana uit je deck 

en leg ze allemaal open voor je neer. 

 

00. De Dwaas ben jij en die kaart leg je even aan de kant. 

 

Ontdek nu welke kaarten voor jouw passen bij de gebeurtenissen op je lijn. 

 

Dit kan je heel intuïtief doen. 

Kijk naar de plaatjes op de kaart en ervaar welk gevoel je bij de kaart hebt. 

Waar zie je dit gevoel terug in de gebeurtenissen die je hebt opgeschreven? 

 

Natuurlijk kun je ook een Tarotboek pakken om de betekenis van een kaart op te

zoeken, maar ik raad je aan eerst op je eigen intuïtie af te gaan.

Voorbeeld uit eigen practice met deze oefening. 

Op mijn levenslijn vind je twee belangrijke relatiebreuken. 

 

Toch hebben deze breuken een ander gevoel en andere energie en ze hebben

dus beiden een andere kaart van mij gekregen. 

 

Mijn scheiding van de vader van mijn kinderen voelde als een echte 16. Toren. Mijn

wereld leek ingestort en mijn fundering bleek rot, maar na een heftige periode

kwam het vertrouwen dat ik zelf een eigen stabiele en degelijke 

Toren kon herbouwen. 

 

De andere breuk was op mijn eigen initiatief en voelde dus meer als 13. de Dood. 

Een noodzakelijke transformatie die zeer deed, maar opluchting bracht. 
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Oefening 3
Ontdek jouw verhaal in de Major Arcana!  

Zo kun je kaart voor kaart en gebeurtenis na gebeurtenis bepalen welke kaart

past bij hoe jij je op een bepaald moment voelde. 

 

Zo ontstaat je eigen Fool's Journey en de kans is groot dat je terugkerende

energieën gaat zien in je leven. 

Welke les vind je lastig en zie je regelmatig terugkomen op je pad? 

Of juist, welke kaart zie je helemaal niet op je pad en wat is daar de reden van? 

 

Aanvulling op de oefening

Nu je een beeld hebt welke kaarten op welk moment in je leven aanwezig

waren, combineer dat dan eens met je dagkaarten. 

Trek jij een Major Arcana kaart die ook terugkomt in je gebeurtenissen lijn, kijk dan

eens of je die dag de energie van die periode kunt herkennen. 

Schrijf hierover in je journal en leer zo steeds een 

laagje dieper van de kaart kennen. 

Relax, This is a chapter, not your whole story!

Om je op weg te helpen bij de betekenis van de Major Arcana kaarten vind je in

dit e-book een summiere uitleg met steekwoorden over de 22 kaarten van de

Major Arcana.
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Major Arcana

Een, vaak spannende, stap in het onbekende, een nieuw avontuur. 

Het herontdekken van je persoonlijke kracht. Manifestatiekracht, gedachtenkracht.

 

Terug naar je innerlijk weten, je kern. Luisteren en je verbinden met je intuïtie.

Het gevoel van overvloed, liefde en innerlijke schoonheid. Kun jij deze overvloed

ontvangen?

Je ruimte innemen en erop vertrouwen dat je daarmee niets afneemt van

anderen.

Je lessen, je inzichten en je eigen weten en daarop vertrouwen.

Hoe ontvang jij liefde en geef jij liefde? Waar begin jij en eindigt de ander?

Omarm jij ieder deel van jezelf?

00. de Dwaas

01. de Magiër

02. de Hogepriesteres

03. de Keizerin

04. de Keizer

05. de Hogepriester

06. de Geliefden

07. de Zegewagen

Kantelpunt, neem je de keus om je eigen weg te volgen of blijf je hangen in dat

wat je is aangeleerd?
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Major Arcana

De uitdaging om te leven in verbinding met je ziel in plaats van je brein. Hoe breng

je hier een gezonde balans in?

Benoemen en uitdragen wat je echt voelt zonder een schild op te trekken. Hoe

kom jij voor jezelf opdagen?

Alleen de eerste stap wordt verlicht, neem je tijd en vertrouw dat alles op zijn tijd

komt.

Het wiel draait, er is verandering op komst. Dit kan je echter niet versnellen of

vertragen.

Verantwoordelijkheid nemen, voor je leven, voor je keuzes en dit blijven bevragen.

Stilstand voor verandering, even zijn met alles wat je wilt loslaten voor je

daadwerkelijk loslaat. 

De verandering, de transformatie. Wat dient je niet meer en laat jij nu los?

14. Gematigdheid

13. de Dood

12. de Gehangene

11. Gerechtigdheid

10. het Rad van Fortuin

09. de Kluizenaar

08. Kracht
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Major Arcana

De strijd met en de bevrijding van de gevangenis gevormd door je brein, je ego en

de verhalen die je jezelf vertelt.

Het ongeziene wordt zichtbaar gemaakt. Pijnlijk maar noodzakelijk voor verdere

groei.

Rust, reinheid en regelmaat. Hier heel je je wonden en geef je ruimte aan je

verdriet.

Niet weten, schurende leegte en de rust vinden om hier helemaal mee te zijn.

De andere kant van de maan, je bent door de leegte heen. Je weet wie je bent

en laat dat zien.

Afnemen van de blinddoek. Voor welke waarheid ben jij klaar om daadwerkelijk te

zien?

Je ziet nog niet de volgende stap, maar waar je nu bent breng je tot een eind om

straks opnieuw de dwaze stap in het diepe te nemen. 

15. de Duivel

16. de Toren

17. de Ster

18. de Maan

19. de Zon

20. het Oordeel

21. de Wereld
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Get to know the Tarot

All Magic starts with Desire

Met deze drie oefeningen heb je een goed begin om de Tarot te leren kennen

aan de hand van je eigen geleefde leven. 

 

Zie deze oefeningen niet als een momentopname, maar als een echte practice.

De Tarot intiem leren kennen vraagt aandacht en herhaling. 

Maar dat betekent niet dat deze practice niet leuk kan zijn dus geniet vooral van

alles wat je ontdekt. 
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THE SAGES CUP
DESIRÉE

In september 2019 besloot ik mijn droom waar te maken en nam ik mijn 

"Dwaze" stap in het diepe! Ik starten The Sages Cup! 

 

Sage (salie), het heerlijke kruid dat zorgt voor een schoon huis, lekker eten 

en een leeg hoofd.

Sages, prachtige verhalen vertelt door de generaties heen.

The Sage, de wijze vrouw die het leven leeft en anderen de ruimte geeft om het

leven zelf te ervaren.

Dit maakt samen The Sages Cup

 

 

 

Nu meer dan twee jaar later loop ik door mijn Hogepriesteres jaar en creëer ik

vanuit intuïtie en vrouwelijkheid mijn eigen pad binnen de Tarot. 

Vaak net even anders dan anders en met een eigenwijsheid als basis.

 

Over de Tarot gaan veel "wilde" verhalen rond, en één van deze verhalen is dat je

de toekomst kan voorspellen met de kaarten. 

 

Dit is niet hoe ik de Tarot zie.  

Voor mij is de Tarot een prachtige tool voor zelfontwikkeling en een routekaart

om je onbewuste bewust te maken.

 

Alles wat je leest, hoort of ziet, in ieder werk van mij, is mijn interpretatie en mijn

waarheid. Ik hoop hiermee een basis te creëren waarop jij je eigen waarheid kunt

onderzoeken en kunt uitbouwen op wat ik je breng.

 

 

Get to know the Tarot - TheSagesCup.nl



THE SAGES CUP
CONTACT

E-mail : desiree@thesagescup.nl

Telefoon: 06-15305797

Website : www.thesagescup.nl

Insta : @_the.sages.cup.nl_

AANBOD

Dit e-book horende bij de workshop Get to know the Tarot is een van de vele

creaties van The Sages Cup. 

 

Naast dit e-book maak ik -gratis- spreads voor allerlei momenten in je leven en

kun je Tarotreadings inboeken aan mijn (digitale) keukentafel. 

Wil je liever in alle rust wat inzicht ontvangen dan is een persoonlijke podcast een

geweldig cadeau om aan jezelf te geven.

Tevens is er een jaarlijks groeiend aanbod van leuke e-books rondom de Tarot. 

En zal 2022 volledig in het teken staan van verdiepende workshops - live en

digitaal - rond allerlei onderwerpen in de Tarot.

 

Alles en meer vind je terug op mijn website www.thesagescup.nl

 

GEBRUIK

Zonder toestemming mag niets van deze uitgave worden gekopieerd,

gedupliceerd of worden gebruikt als eigen materiaal.

 

The Sages Cup 2019-2022

https://thesagescup.nl/





