
Heeft  u er  wel eens over nagedacht  hoe uw leven er over  een 

poosje uit zal zien? Laat de Tarot de sleutel zijn en durf de kaarten 

om  inzicht  te  vragen…  om  zo  uw  sterke  eigenschappen  te 

herontdekken.  Hoe u uw leven zelf kunt veranderen. Door in uw 

eigen energie te gaan staan en gebruik te maken van uw kracht die 

wij  allen  met  ons  meedragen.  Soms  niet  goed  weten,  hoe  te 

handelen of er mee om te gaan. Dat u zelf weer de regie van uw 

eigen leven in de hand neemt en overzicht krijgt in het leven.

Wie zich open heeft gesteld krijgt een boodschap die met liefde van 

Gene  Zijde  wordt  aangereikt  via  mijn  Gids.  Samen  willen  wij  u 

daarbij helpen om straks weer onbezorgd en vol liefde naar uzelf, 

door het leven te gaan.

De Jaarlegging

     De jaarlegging bestaat uit een cirkel van 

     12 kaarten. Elke kaart staat voor één maand. 

          De 13e kaart komt in het midden van de cirkel en 

     staat centraal voor wat u het komende jaar kunt 

     verwachten. Of vertelt iets over u zelf. Hier draait 

     het allemaal om. Deze legging is op elke dag van 

     het jaar toe te passen, maar nog mooier is aan 

het begin van een nieuw seizoen. Aan het begin van nieuw kalender 

jaar of nog beter, rondom of op uw geboortedag. In de loop van de 

tijd is de jaarlegging zijn eigen leven gaan leiden en zijn de Rider 

Waite tarotkaarten samengevoegd met de New Vision tarot. 

De kaarten in de New Vision zijn namelijk 180 graden gedraaid. De 

figuur  is  nu  niet  langer  te  zien  van  de  voorkant,  maar  beter 

zichtbaar van de achterkant. Wat de afgebeelde figuren voor hen of 

achter  hen  hebben  kan  van  daar  worden  ontdekt.  Zo  is  er  een 

nieuwe legging ontstaan welke mij is aangereikt door mijn Gids en 

noem hem het Levensrad. 

Het Levensrad

       In het Levensrad maken de Rider Waite en de 

       New Vision tarot kaarten een verbinding met  

       elkaar. De kaarten geven een verhaal, een 

          boodschap. Vaak wordt de legging in verschillen-

       de stukken verdeeld en zijn er op dat moment 

       meerdere dingen aan de gang waar u (in u 

       hoofd) mee bezig bent. De kaart in het midden 

staat  hierbij  nog  steeds  centraal.  Hier  draait  het  uiteindelijk 

allemaal om.

Het kan zijn dat u een boodschap krijgt van iemand die overleden 

is. Via Gene Zijde wordt contact gelegd met mijn helpers en mijn 

Gids.  Dat  wordt  mij  aangereikt  door  een  uitstraling  van  één  of 

meerdere kaarten. Het kan zijn dat de persoon die overleden is mij 

dingen van zichzelf laat voelen, horen of zien.



Het is ook mogelijk om via een foto van uw overleden dierbare te 

werken. Het is niet altijd gezegd dat deze zelf doorkomt. Wij kunnen 

hen echter niet oproepen, dan is het altijd nog mogelijk dat iemand 

anders zich vanuit de geestenwereld zich aanmeldt.

Tot slot…

Heb je nog tijd om te wachten? Echter we zullen geduld moeten 

hebben. De tijd zal het leren en komt alles goed. Heb geduld en 

vertrouwen! Met de kennis dat wij in liefde geholpen worden door 

onze helpers aan Gene Zijde. Zij zijn immers vlakbij. Het enige wat 

wij hoeven te doen is ons open stellen en ontvangen.
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Wat kan de Tarot voor u betekenen?
          De Tarot kaarten geven inzicht in het leven. 

De kaarten geven u een verhaal, een boodschap.

Ze geven u inzicht over bepaalde situaties, hoe te  

handelen.


