• Tarot kaarten
De Tarot wil nog wel eens bekend staan om de “enge” plaatjes
en donkere boodschappen. Dit is van oudsher zo gemaakt,
omdat vroeger alleen de Geestelijken dit tot hun beschikking
hadden. De Geestelijken wilden het alleenrecht op de tarot,
zodat zij een soort van macht hadden. Zij gaven het dit duistere
imago waarmee zij zich boven de andere standen stelden. Dit is
echter al lang achterhaald. Tarot is nu voor iedereen
toegankelijk.
De tarot geeft juist hele duidelijke en heldere boodschappen
door. Wanneer je leert deze op een juiste manier te lezen,
kunnen ze je goed begeleiden en ondersteunen.
Ik ga in deze cursus verder niet in op de Tarot kaarten. Dit is
namelijk een specialisatie op zich. Ik ben gespecialiseerd in
engelen orakelkaarten. Ik zou de Tarot tekort doen om het hier
uit te willen leggen. Wil je je meer verdiepen in de Tarot kaarten
dan adviseer ik je daar een specialist in te vinden.

• Engelen (orakel) kaarten

Er zijn veel verschillende soorten kaarten, orakelkaarten,
engelenkaarten, inzichtkaarten, wijsheidskaarten enzovoort.
Een orakel is een wijze raadgever. Ook als je niet helderziend
bent of paranormaal begaafd kun je gebruik maken van de
engelen orakelkaarten. Je tapt namelijk in op je hogere
bewustzijn en van hieruit kun je inzichten krijgen en
boodschappen ontvangen. Alle kennis is namelijk al aanwezig
in jezelf. Voor het ontwikkelen en vertrouwen van je intuïtie lees
je meer in module 2.
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Engelen orakelkaarten spreken altijd vanuit liefde. Engelen
bestaan uit liefde en licht energie en zullen niets doen om ons
te schaden of pijn te doen. Ze brengen enkel boodschappen en
inzichten om ons te ondersteunen en te helpen.
Doreen Virtue heeft de tarot kaarten omgezet naar liefdevolle
orakelkaarten. Dit vind je ook terug in al haar kaartendecks. Zij
is een absolute pionier op dit gebied. Sinds die tijd zijn meer
mensen liefdevolle orakelkaarten gaan creëren. Met als
resultaat dat ze er nu in alle vormen en maten zijn en voor
iedereen is er wel een kaartendeck die bij je past.
• Kaartendeck gebruiken

Kies een kaartendeck waar jij je goed bij voelt en koop het liefst
zelf je kaartendeck(s). Niet elke kaartendeck past bij jou. Je
voelt zelf aan de energie van een deck of het bij je past of niet.
Wanneer je een kaartendeck hebt, gebruik deze dan veel
(zeker in het begin) zodat je er vertrouwd mee raakt.
Bij de meeste kaartendecks vind je een uitleg waarin staat hoe
je de kaarten kunt reinigen en kunt gebruiken. Ik zal je hier mijn
manier uitleggen. Maar ga hier ook vooral uit van je eigen
gevoel. Ook hierin geldt dat niet alles zo moet zoals het in een
boekje staat. In de loop van de jaren heb ik ook mijn eigen
manier ontwikkeld. Een beetje van mezelf en een beetje van ….
Deze uitleg komt gedeeltelijk uit mijn kaartenbundel
‘Boodschappen van de aartsengelen’, met hier en daar een
aanpassing zodat het beter in deze cursus past.
Je kunt de kaarten op verschillende manieren gebruiken. Er
bestaat geen foute manier.
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Iedereen, van beginner tot gevorderde kaartlegger, kan kaarten
gebruiken. Volg je eigen gevoel en luister naar je intuïtie. Ik zal
hierna een aantal voorbeelden beschrijven om je op weg te
helpen.
Je kan een kaartreading doen met of zonder een vraag. Niet
altijd heeft de persoon voor wie je legt een specifieke vraag.
Laat het dan open en vraag om een boodschap die nu nodig is
en naar voren mag komen.
Heb je wel een vraag, probeer je vraag zo duidelijk en helder
mogelijk te formuleren. Voordat je begint met het ontvangen
van een boodschap, vraag je of de (aarts)engelen je willen
begeleiden in deze kaartreading. Zorg dat je zelf ontspannen
bent en open staat voor de boodschap(pen) die je gaat
ontvangen.
Een voorbeeld van wat je voorafgaand aan een kaartlegging
kan zeggen:
“Lieve (aarts)engelen, heilige spirit en beschermengelen, ik
vraag jullie om mij bij te staan en te begeleiden. Ik ontvang
graag een heldere en duidelijke boodschap voor /over…….
(noem hier jezelf, de persoon of een situatie waarvoor je de
kaartlegging doet). Help me mijn hart te openen, te focussen op
mijn te geven dienst en vanuit liefde te spreken. Help me om
mezelf en mijn cliënt een fijne en liefdevolle ervaring te geven.
En help me om met vertrouwen te zeggen wat ik denk, voel, zie
en hoor. In liefde en licht, dank jullie wel.”
Je kunt deze tekst zo lang of kort maken als je zelf wilt. Het
belangrijkste is je positieve en zuivere intentie waarmee je dit
doet. Hierna ga je verder met de manier waarop jij de kaarten
wilt gebruiken.
In module 5 ga ik verder in op hoe je een reading geeft met
behulp van engelen orakelkaarten.
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Kaarten reinigen
Wanneer je een kaartendeck hebt gekocht, zijn de kaarten al
door verschillende handen heen gegaan. Ik raad aan om ze
voor gebruik te reinigen. Je kunt de kaarten reinigen als ze
nieuw zijn, als je merkt dat de kaarten aan elkaar blijven
‘plakken’ of als ze meerdere malen onduidelijke boodschappen
hebben gegeven. Reinigen doe je door de kaartendeck door de
rook van een lavendel of salie wierookstokje te halen. Je vraagt
de aartsengelen, de heilige spirit en je beschermengelen om de
kaarten te reinigen en schoon te maken van de energie van
anderen zodat de kaarten heldere boodschappen kunnen
geven.
Iemand anders mag de kaarten aan raken, dat is geen
probleem. Reinig de kaarten regelmatig.

• Kaartendecks om mee te beginnen

In het begin is het fijn om een kaartendeck te gebruiken waarop
teksten/uitleg vermeld staat. Deze helpen je op weg en geven
meteen een boodschap. Je kunt het zelf aanvullen met je eigen
woorden en de ingevingen die je doorkrijgt.
Een goede deck om mee te beginnen is bijvoorbeeld:
Dagelijkse leiding van je Engelen van Doreen Virtue
Boodschappen van de Engelen van Doreen Virtue
• Voor gevorderde readers

Wanneer je al meer geoefend hebt met engelen orakelkaarten
en je vertrouwt op je intuïtie kun je kaarten gebruiken waar
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bijvoorbeeld maar één woord op staat. Dit vergt vertrouwen in je
kunnen en in je gaven.
Natuurlijk kun je als je hier net mee begonnen bent ook mee
werken, maar het is ook belangrijk om eerst succes ervaringen
op te doen voor je zelfvertrouwen.
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