Tarot
Data
24 februari, 24 maart, 14 april, 26 mei en 23 juni
2013.
Tijdstip 9.30 uur tot + 18.30 uur
Locatie
Vrijmetselaarsloge
Munt 9
Dordrecht
Inschrijven via email
info@templeofstarlight.eu
of bel 06-10599875
Prijs
€ 415,00.
(Vroegboekkorting tot 15 januari 2013 € 45,00)
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Masterclass - Open het Book of the Caves

Tarot
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Master class Open het Book of the Caves
Stap binnen in de betoverende wereld van de magische
paden en open het boek van Thoth. Betreedt de paden
die leiden tot transformatie en groei.
Elke tarotkaart is een pad, het heeft een eigen
veranderingskracht, en zet een unieke reeks ervaringen
in gang. Leer hoe je kunt werken met deze magische
paden van verandering. Ervaar hoe je de krachten van
deze paden kunt bemeesteren.
Maak kennis met de God Thoth, de Egyptische God der
Magie die zijn boek van geheimen voor je opent. Leer
hoe je deze kennis kunt inzetten om meesterschap over
je leven te verkrijgen.

De tarotkaarten zijn wegwijzers’, op de landkaart van de
ziel. Bewandel deze ‘Snelwegen van de Geest’ en zie hoe
de tarotkaarten zich verbinden met de Kabbalistische
Levensboom. Leer werken met de z.g. Hermetische
Kabbala. Hoor de woorden van de meesters, die je ziel
doordringen met de mystieke ideeën die al generaties
lang een krachtige invloed uitoefenen op de Westerse
cultuur.
Samen gaan we deze weg, door de ‘Poorten van
Verwondering’ die de levenswijsheid van voorgaande
generaties samenvatten.
Realiseer je dat de Tarot zoveel meer is dan een divinatie
systeem. Hij openbaart de geheimen van de westerse
esoterie. Bereis de ‘Paden der Wijsheid van de kaarten
door middel van meditatie, geleide visualisatie en
ritueel.
Ervaar hoe deze mysterieuze paden je vervoeren naar de
openbaring van de wijsheid van jouw ziel.

Je bewandelt die weg aan de hand van Ina Cüsters van Bergen, Magistra van de Hermetic Order of the Temple of
Starlight®, Derde Graads Adept van de Westerse Mysterie Traditie, lijn van Dion Fortune. Ina is onder meer auteur van ‘De
weg naar de oude mysteriën’ en heeft een internationale naam gemaakt met haar weekend workshops en trainingen. Hierin
combineert zij archaïsche alchemistische en magische technieken met moderne methoden zoals Hypnose, NLP, familie
opstellingen en systeem therapie.

