Mijn naam is Heleen Peters, gediplomeerd Tarotiste.
Ik heb een driejarige Tarot opleiding en een éénjarige Tarot-Coach
opleiding gevolgd bij Stichting de Ster in Terborg. In totaal heb ik acht
jaar Tarot studie gevolgd bij Stichting de Ster. Naast het geven van
Tarot consulten geef ik ook Tarot cursussen.

Tarot in het kort
De Tarot is een kaartspel dat al duizenden jaren oud is. Het Tarot deck bestaat uit twee
delen, de Grote Arcana, het grote geheim genoemd en de Kleine Arcana, het kleine
geheim. De Grote Arcana laat de grote levensprocessen aan ons zien en de Kleine Arcana
de omstandigheden die deze processen veroorzaken. De kleuren, de getallen en de
symbolen op de kaarten geven ons belangrijke inzichten over onze levensweg en onze
levensvragen. Het kan ons helpen antwoorden te vinden op problemen die we hebben of
situaties waar we tegen aanlopen. De Tarot houdt ons een spiegel voor en laat ons de
waarheid over onszelf zien, ze geven ons advies waarnaar we kunnen luisteren of niet.
Wie de kaarten laat leggen moet eerlijk naar zichzelf durven kijken.
Het lezen van de kaarten wordt gebruikt voor vragen op allerlei gebieden en de
antwoorden die we krijgen kunnen verbluffend raak zijn. De Tarot is dus een goed
gesprek met onszelf…
Tarotconsult: meer inzicht en duidelijkheid over je situatie…
In een consult wordt er samen gekeken naar je blokkades, je situatie, omstandigheden...
Kosten: 25 euro voor een consult van ruim 1 uur
Tarotcursus: tarotkaarten leren lezen…
In deze cursus worden alle kaarten uit de Grote Arcana kaarten behandeld
Kosten: 150 euro (10 avonden à 15 euro | inclusief koffie/thee en cursusmateriaal
Tarot vervolgcursus: verdere verdieping…
Waar we extra aandacht besteden aan de Kleine Arcana kaarten en de Hofkaarten
Kosten: 150 euro (10 avonden à 15 euro | inclusief koffie/thee en cursusmateriaal
NB : zijn er lessen bij die je niet kunt volgen, dan krijg je deze online toegestuurd...
Je kunt je aanmelden via e-mail: heleen@ruimtevoorbalans.nl
(vermeld je volledige naam, adres gegevens en telefoonnummer)
Wil je nog meer informatie omtrent consult of cursus, mail of bel met: 06 42 997 987
Hartelijke groet,

