TAK for din interesse i mit online kursus ”Tarotcoaching - I dialog med din intuition”.
Hvor er jeg glad for, at du lyttede til dig selv og din indre stemme, og besluttede dig for at læse
mere. Jeg glæder mig at du vil høre mere om min passion, tarotcoaching.
Vil du vide, hvordan du selv kan bruge tarotkort som coachende selvudviklingsværktøj?
Kortenes helt store force er, at du ikke behøver andre til at deltage i din indre proces, de står
til din rådighed, præcis når det passer dig. På onlinekurset lærer du tarotkortenes og
coachingens grundprincipper. Når du bruger principperne sammen med din intuition, får du
en genvej til at forstå din underbevidsthed. Undervisningen er blandet teori og metode samt
praktiske øvelser.
I løbet af tre moduler vil jeg lære dig den basisviden, du behøver for at tolke tarotkortene
enkeltvis. Du vil lære om kortenes opbygning i store og lille arkana, og jeg afslører de
mysterier, der ligger bag dem med lille arkanas små hemmeligheder (1-10 og hofkortene) og
store arkanas store hemmeligheder (trumferne).
For at kunne lave øvelserne på kurset, er du nødt til at have dit eget sæt tarotkort. Personligt
bruger jeg det sæt der hedder Rider Waite, som er tegnet af Pamela Colman Smith. Hvis du
vælger ”Universal Waite” dækket har de klart den flotteste farvelægning, der er lavet af Mary
Hanson-Roberts. Du kan bruge et hvilket sæt tarotkort du ønsker, så længe det har 78 kort,
med 22 trumfer, 40 småkort 1-10 og 16 hofkort.
De tre modulers indhold
Modul I
•
•
•
•

Lær at ”læse” tarotkortets visuelle opbygning
Lær typiske symboler i tarotkortene
Lær tarotcoachingens grundprincipper
Lær tarotsættes opbygning med store og lille arkana.

Modul II
•
•
•
•

Lær hoffamilierne at kende
Lær hvordan hofkortets status giver dig smutveje til din intuition
Lær hvordan moderne personlighedstyper kan genfindes i tarot
Lær hvordan du kan forstå dine skyggesider med hofkortene.

Modul III
•
•
•
•

Lær den store arkana/trumferne at kende
Lær den skjulte udviklingsvej
Lær trumfernes tredeling
Lær at regne datoer med tarotkort.

Efter hvert modul vil der være en online spørgetime, hvor du kan stille uddybende spørgsmål.
Til spørgetimerne har jeg nogle gange en øvelse med, som vi laver sammen og du kan skrive
om dit/dine kort i chat funktionen og få feedback.
Du kan se hvornår modulerne er tilgængelige og hvornår der er spørgetimer. Det er
fuldstændig frivilligt om du vil deltage i spørgetimerne. Hvis du ikke har mulighed for at
deltage, bliver videoerne gemt og du kan se dem efterfølgende. Jeg svarer gerne på spørgsmål
i vores fællesgruppe, efterfølgende.

Alle mine kursister tilbydes en GRATIS måneds medlemskab af TarotCirklen. Her kan du læse
hvad det er.

TarotCirklen – et spirituelt fællesskab for almindelige mennesker
Fællesskabet er for dig der VIL lære at lytte til din intuition. Formålet er at give dig et fristed,
hvor du kan åbne op for din spirituelle side uden at miste din jordforbindelse. Jeg ønsker at
lave en eksklusiv klub, for dig der er klar til at gå skridtet videre. Gevinsten ved at kunne høre
eller mærke sin intuition er stor. Den sparer dig en masse tid, og du bliver virkelig glad indeni,
når du lytter efter, for det føles godt, helt ud i fingerspidserne.
I TarotCirklen kan du stille spørgsmål om tarot og til dine egne oplæg. Du får personlig
sparring på konkrete problemstillinger, ting der foregår her og nu i dit liv. En
sammensmeltning af den spirituelle og den virkelige verden, hvor der både skal tjenes penge,
og laves mad, men også være tid til fordybelse og selvkærlighed.

Jeg vil give dig et fleksibelt forum, hvor du kan få månedlige tydninger og stille spørgsmål i et
online fora. Meget selvudvikling føles som at have lektier for. Min intention med TarotCirklen
er at du slet ikke kan lade være med at trække kort, for at lære dig selv at kende på en ny
måde. Nærmest uden du lægger mærke til det, vil du opleve at mens du arbejder med dig selv,
lærer du også kortenes budskaber at kende. Uden at det kræver andet end lidt selvrensagelse,
selvkærlighed og en anelse tålmodighed – med dig selv.
For dit medlemskab får du:
•
•
•
•
•

Online fællesskab, hvor du kan få sparring på de kort du trækker selv.
Månedlige tydninger eller øvelser vedr. personlig udvikling
Oplæg du selv kan lave
Du kan være kanin på oplæg/se andre få lagt kort
Adgang til 4 workshops om året kun for medlemmer til særpris.

Hånden på hjertet, jeg har ikke selv lyst til at blotte mig, overfor mennesker jeg ikke kender og
ikke ved hvem er. Derfor kræver medlemskab af cirklen enten at du tager mit kursus
”Tarotcoaching – I dialog med din intuition”, eller en af mine workshops eller at du har et godt
kendskab til tarot i forvejen. Kongstanken er at alle i TarotCirklen har en grundviden om
tarot.
Hvis du modtager abonnementet som en del af din kursuspakke, kan det opsiges i løbet af den
første måned. Herefter med 30 dages varsel plus løbende måned.

Kærlig hilsen
Sofie Golodnoff

