Dit is IMYY Tarot
Imke
IMYY Tarot is Imke en Imke dat ben ik. Ik ben een open, creatieve, spontane vrouw
met een voorliefde voor sprookjes en illustraties. Het is de liefde voor die verhalen
en illustraties die mij bij de Tarot hebben gebracht. Voor mij is Tarot dan ook
vooral een losbladig boek met verhalen. Elke keer, wanneer ik de kaarten schud,
ontstaat een nieuw verhaal om te vertellen. Dit is de manier waarop ik
tarotkaarten duid. Naast Tarotiste ben ik de vrouw van George en moeder van
twee zoontjes, Arthur en Robin.

Magie en Plezier

Net als die verhalen of sprookjes is Tarot iets magisch. Het gevoel dat je krijgt
wanneer precies die kaarten op tafel komen die voor jou van toepassing zijn, kan
met geen ander woord dan ‘magisch’ beschreven worden.En Tarot is plezier. De
afbeeldingen en symboliek inspireren velen tot creatieve uitingen, zoals het
maken van een eigen deck, het creëren van kunstobjecten en het schrijven van
verhalen. Ik heb IMYY Tarot opgericht met het doel de magie en het plezier van
Tarot met zo veel mogelijk anderen te delen.

Consulten

Bijvoorbeeld door het geven van een consult. Je kent vast wel het moment dat je
even niet meer weet hoe je verder moet met je loopbaan, je relatie, of welk pad
dan ook. Die momenten in je leven waarin je jezelf afvraagt of je nog wel de
goede kant op gaat of hoe je hier überhaupt gekomen bent.Tijdens een consult
maken we aan de hand van jouw vraag of thema een soort momentopname
van jouw verhaal. Vaak is het zien van dit beeld al weer genoeg om verder te
kunnen, maar het geeft daarnaast inzichten met betrekking tot volgende stappen
en/of waar je vandaan komt.Alsof we een boekenlegger in het boek van jouw
levensverhaal plaatsen en jij dus weer weet waar je bent gebleven.

Coaching
In dat levensverhaal gebeurt het ook vaak genoeg dat je een nieuw hoofdstuk
wilt starten, maar niet weet hoe te beginnen of hoe het oude af te sluiten. Ergens
tijdens het schrijven ben je ineens niet meer de hoofdpersoon in je eigen verhaal
of voelt het alsof je verhaal is vastgelopen en twijfel je aan een “ze leefde nog
lang en gelukkig”. Deze momenten vragen meestal om meer dan een consult om
weer verder te kunnen.
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Met coaching gaan we aan de hand van de kaarten jouw verhaal in beeld
brengen. We halen je problemen uit je hoofd en plaatsen deze in de vorm van de
kaarten op tafel. Hiermee creëer je een afstand die het mogelijk maakt objectief
naar die problemen te kijken en te bespreken. Als gecertificeerd coach beschik
ik, naast de Tarot, over tools om jou in dit proces te begeleiden en je te helpen
weer op weg te gaan.

Cursussen

Wil jij meer magie en plezier aan jouw verhaal toevoegen? Dan raad ik je van
harte aan zelf de Tarotkaarten ter hand te nemen. Met mijn cursussen leer je de
verhalen van de Tarot kennen en ze zelf te vertellen. Of je nu Tarot alleen voor
jezelf wilt gebruiken of voor anderen. Of je het als een leuke hobby ziet of er
serieus de diepte mee in wil duiken. Er is voor ieder wat wils.

Ethische code

Als Tarot consultant, coach en opleider voel ik mij verplicht tot het houden aan
de voorwaarden zoals opgesteld in de Global Code of Ethics voor coaches,
mentoren en opleiders én natuurlijk tot het volgen van de wettelijke
verordeningen van het AVG (zie ook het privacy statement IMYY Tarot).In de
praktijk betekent dit dat IMYY Tarot (en daarmee ikzelf) staat voor:
kwaliteit
integriteit en
betrouwbaarheid

Kwaliteit

Van mijzelf en mijn producten. Dit waarborg ik door:mijzelf continu te blijven
ontwikkelen met opleidingen en vakliteratuur.mijn producten jaarlijks te herzien en
eventueel bij te werken met nieuwe inzichten.samen met jou de toepassing van
de kaarten helemaal af te stemmen op jouw vraag en behoefte.

Integriteit

Met welke vraag, vanuit welke achtergrond of welke cultuur je ook aan mijn
keukentafel aanschuift, je bent welkom en ik beantwoord je vraag naar alle
openheid. Dit kan ook betekenen dat ik dingen vertel die minder prettig zijn om te
horen, maar wel gehoord moeten worden. Aan jou is altijd de keuze om de zaken
die ik vanuit de kaarten naar jou toe breng aan te nemen of niet.
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Doordat ik geloof in het hebben van een eigen keuze en fervent voorstander ben
van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, zie ik de Tarot niet als
toekomstvoorspeller. Wie de toekomst wil voorspellen, moet deze zelf creëren.
Vragen met betrekking tot het behalen van bepaalde eindresultaten (loterij,
wedstrijd, rechtszaak, enz.) worden dan ook of aangepast (in geval van
rechtszaak bijvoorbeeld) of afgewezen (in geval van loterij of kansspelen). Dit is
ook de reden dat ik geen dood voorspel.
Dat brengt mij bij vragen over je gezondheid. Ik ben natuurlijk bereid met de
kaarten jou van advies te voorzien over hoe met het leven om te gaan wanneer
je gezondheid je in de steek laat. Ik ben echter geen medisch specialist. Wil je
weten wat er met je aan de hand is, dan verwijs ik je door naar een huisarts. Dit
geldt trouwens ook voor vragen omtrent wetgeving, psychische vraagstukken of
andere expertises.
Met betrekking tot het duiden van Tarot voor kinderen, geloof ik dat dit prima kan,
mits een van de ouders of verzorgers aanwezig is bij het consult. Kinderen staan
nog heel open voor de symboliek van de kaarten en vaak is het vertellen van het
verhaal zelfs veel makkelijker.
Kinderen (lees niet volwassenen) zijn ook mijn enige uitzondering op de regel
met betrekking tot Tarot duiden voor anderen, niet aanwezig tijdens het consult.
Kinderen zijn nog zo verbonden met het leven van hun ouders of verzorgers, dat
het duiden voor de een ook iets over de ander zal zeggen. Volwassenen
daarentegen hebben een eigen leven. Het duiden van kaarten voor een
volwassen persoon terwijl deze niet aanwezig is in het consult en hier geen
toestemming voor heeft gegeven, is gelijk aan voyeurisme en dit doe ik dus niet.

Betrouwbaarheid

Van elk consult maak ik een verslag dat ik achteraf in pdf naar jou mail. Deze
gegevens (verslag en contactgegevens) staan alleen op de harde schijf van
mijn pc. Ik gebruik verslagen als naslagwerken voor eventuele volgende
consulten. Het blijven echter jouw gegevens, dus mocht je om welke reden dan
ook, niet willen dat ik jouw gegevens bewaar, dan verwijder ik deze direct. Zie
verder ook mijn privacy statement.
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