De 4 Elementen, Tarot
en
Gewone Speelkaarten “Spellen”
Docent: Elly Spronk
In deze cursus bespreek ik de elementen, de Tarot en de achtergrond en praktijk van de
oeroude kunst van het kaartleggen. Dit kunt u op eenvoudige wijze beoefenen.
Mijn uitleg kent de volgende onderdelen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De vier elementen
De tarot
Houdingen / Staten van bewustzijn
De techniek van het kaartleggen
De toepassing van het werken met de kaarten
Voorbeelden van het soort vragen dat ermee zijn te beantwoorden
Praktische tips om de techniek snel onder de knie te krijgen.

U verwerft zich hiermee een waardevol inzicht in uw eigen karakter en persoonlijkheid,
alsmede in die van uw familie en vrienden. Tevens helpt het u inzicht te krijgen in de
toekomstige mogelijkheden voor uzelf en anderen.
De kunst van kaartleggen is van generatie op generatie doorgegeven en komt uit alle delen
van de wereld. Het kaartleggen raakte opnieuw in trek in de 19e eeuw, toen de belangstelling
voor het occulte een grote bloei beleefde.
Wellicht was dit een reactie op het nieuwe industriële tijdperk, waarin machines het
overnamen van de mens. In het huidige computertijdperk is dat wellicht weer de reden
waarom deze techniek opnieuw een opleving doormaakt.
Sceptici doen nogal denigrerend over de techniek van het kaartleggen, maar de kaarten
kunnen heel wat meer vertellen dan alleen maar wat er volgende week of maand zal
gebeuren. Ze kunnen een waardevol inzicht in de eigen persoonlijkheid geven, ideeën laten
uitkristalliseren en helpen bij het nemen van beslissingen.
Duur: 10 lesdagen
Data:
19-09-2020, 10-10-2020, 24-10-2020, 21-11-2020, 09-01-2021,
13-02-2021, 13-03-2021, 10-04-2021, 15-05-2021, 12-06-2021
Tijdstip:: 11.00 uur tot 17.00 uur
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15, Terborg
Kosten: € 750,00 ineens. Betaling per dag € 80,00 is mogelijk.
Benodigdheden: 1 spel speelkaarten.
•

Cursusboek : “Gewone Speelkaarten Spellen”. Hiervan bedragen de kosten €
25,00.
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