
 
De vraag: 

Dag Mertine,  

Ik twijfel erg op dit moment of ik in mijn huidige baan moet blijven. Ik zou heel graag iets anders willen 

gaan doen. Mijn werk is best wel ok. Ik werk als trainer bij een grote corporate. Ik merk dat ik kijk naar 

andere organisaties. Ik voel me soms … ik kan het niet goed uitleggen..  Ik zou graag eens willen weten wat 

daarover in de kaarten staat. Als nummer kies ik 2.  

Groetjes <naam>. 

De reading: 

Lieve <naam>, Ik heb voor jou deze prachtige legging mogen doen. Waar je ook voor kiest, het is goed. De 

kaarten laten ook zien op welke manier het goed is, afhankelijk van jouw keuze. 

Om te beginnen heb ik een patroon voor jou gekozen met 4 kaarten. En een symbool voor jouw vraag. In 

dit geval het lieve beertje, vanwege de branche waarin jij werkzaam bent.  

Ik heb de kaarten geschud, 3 stapels gemaakt en de tweede stapel voor jou gekozen. Bij elke positie deze 

stapel opnieuw geschud en de bovenste kaart van de stapel voor jou neergelegd. 

Overall zie je 3 van de 4 kaarten uit de grote Arcade.  

Dit zijn de kaarten die gaan over jouw levenspad en Purpose.  

Prachtige kaarten om te ontvangen in een legging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past/Verleden: De omgedraaide kluizenaar 

Je hebt je wellicht in het verleden in dit werkveld wat 

eenzaam of alleen gevoeld. Je was zoekende naar jouw 

manier om je werk in te richten en uit te voeren binnen 

de organisatie.  

Soms zag je door de bomen het bos (de weg) niet meer. 

Je voelde je erg verantwoordelijk om het allemaal goed te 

doen. Maar ontving wellicht weinig steun van collega’s of 

management.. 

  



 
Now/Heden: De hogepriester 

De hogepriester staat voor leraar zijn en kennis doorgeven 

en dus het trainers vakgebied waar jij in werkzaam bent.  

Je hebt veel wijsheid vergaard op diverse gebieden. Het 

rationele aspect, de praktische benadering werkt 

onvoldoende voor jou inmiddels. Het is tijd om verder te 

kijken richting het spirituele.  

Dat je deze Tarot legging laat doen blijkt daar een 

kloppende stap in. Je bent op de goede weg hierin. 

Op het plaatje zie je een trap. Iedere traptrede achter de 

hogepriester is een unieke les voor degene die de trap 

opgaat. Als zoeker twijfel je wat meer als je opklimt. Wat 

natuurlijk heel logisch is. Het is het onbekende, dat wat er 

nog meer is, dat aan jou trekt.  

Wat er bovenaan de trap op jou wacht is nog onduidelijk. 

Maar het staat wel voor licht en meer spirituele groei in de 

toekomst. 

 

De toekomst. Ik heb twee kaarten getrokken. Eén voor als 

je in het werkveld zou blijven en één voor als je een ander 

werkveld zou gaan kiezen. 

 

 

Toekomst, blijven in trainer vakgebied bij je huidige 

werkgever: De koning van munten 

Dit is een kaart uit de minor Arcade. Over dagelijkse 

wereldse zaken. 

Je ziet een tevreden man op de kaart. Lekker in z’n luie 

stoel. Hij heeft hett allemaal goed geregeld. Munten staat 

voor geld of talenten.  

Als je zou blijven dan kan je het financieel aardig hebben 

en je zit dan op de top van je talenten in dat werkveld. Het 

is een praktisch en nuchter werkgebied en werkgever. Je 

bent tevreden over jezelf. Je hebt het praktisch en 

financieel op orde.  

Voor geestelijke persoonlijke groei en spirituele zaken is 

geen ruimte. Daar is de koning van de munten niet van. 

Ook kan deze kaart erop duiden dat je onderbetaald bent 

en daar eigenlijk niet mee kunt leven. Dit kan ten koste 

gaan van je arbeidsvreugde omdat dit gevoel zich wel een 

tijd laat onderdrukken, maar op een gegeven moment 

toch tot uitbarsting komt.  



 
Toekomst, als je kiest voor een ander werkveld (vak of 

werkgever): Het oordeel 

Een kaart uit de grote Arcade. Een levenspad kaart. 

Het trekken van deze kaart is vaak een “wake up call” om 

je weer wakker te maken. Het moment van de waarheid. 

Een spiritueel ontwaken en duidelijkheid krijgen. 

Eerlijkheid is hier nodig.  

Laat los wat jou niet meer dient. Er is wellicht ergens een 

oordeel over. Over jezelf of iets anders. Laat het 

negatieve oordeel los. Je bent goed zoals je bent. Alles is 

aanwezig om er wat moois van te maken.  

In de zin van ‘oordelen’  kan deze kaart vragen je 

oordelen die met je vraag te maken hebben te 

onderzoeken. Ook de oordelen van anderen zijn van 

belang. Onderzoek en kijk in welke oordelen van anderen 

je meegaat.  

Kun je belemmerende overtuigingen loslaten?  

Een makkelijke manier om dat soort overtuigingen te 

onderzoeken is The Work van Byron Katie. Jij hoeft ze dan 

niet eens los te laten; ze laten jou los. 

Je komt dichter bij jouw life purpose.   

 

--------- 

 

 

 

Extra kaarten 

Ik vond beide kaarten nog iets te weinig informatie geven en heb nog 2 extra kaarten getrokken voor beide 

toekomstige opties.  

2 kaarten uit de Staven serie, die staat voor energie en vuur.  



 

 

 

Toekomst als je blijft bij je werkgever in dit vak 

 Extra kaart: 8 van Staven: Onverwachte impuls. 

De 8 van staven geeft altijd energie en actie aan. Als je blijft 

gaan er toch dingen in beweging komen. Dit kunnen dingen zijn 

die je nog niet kunt zien, en vanuit controle wil je dit 

waarschijnlijk zo snel mogelijk weten. Maar de informatie van 

deze energie kaart is voor je hart, niet voor je hoofd. 

Dit krijg ik door omdat je als heden de kaart “hogepriester” heb 

getrokken. Die gaat over jouw stappen op jouw spirituele pad. 

Het ontdekken van je purpose gaat altijd via het hart en de ziel. 

Nooit via de ratio.  

Het kan zijn dat er onverwacht iets gaat gebeuren.  In de 

meeste gevallen brengt deze kaart goede berichten en 

gebeurtenissen. De kaart geeft aan dat je iets staat te wachten 

dat vanzelf op je afkomt. Je hoeft hier niets voor te doen. Er 

hangt iets in de lucht. En ineens kan het dan snel gaan. 

 

Sta open voor het onverwachte.  

Als je een onderbuikgevoel hebt, luister er dan naar en handel 

snel. 

 



 
Jouw toekomst als je gaat veranderen van baan of werkgever. 

Extra kaart: 7 van staven. Blijf bij jezelf & authentiek 

Ook een staven kaart. Die gaat over actie en energie. 

Zie bij deze kaart het gele licht uit de buik van de vrouw komen. 

Dit is het zogenaamde KI punt. Ki is jouw levensenergie die zorgt 

dat je krachtiger en energieker in het leven staat. 

Ieder mens heeft een Ki punt. Dit punt zit ongeveer 3 vingers 

onder je navel. Als je kucht is het precies dat plekje op je buik 

wat naar buiten komt. 

Zie ook de prachtige maar nog vage beelden en kleuren in de 

achtergrond. 

De staken onder de vrouw duiden om lastige momenten of 

situaties.  

Er is kans op beïnvloeding van anderen en je wordt uitgenodigd 

om een manier vinden om in jouw unieke ZIJN te stappen, zodat 

jij kunt schitteren en op je best kunt zijn. Wellicht wordt je onder 

druk gezet om iets te doen waarbij je je oncomfortabel bij voelt. 

Blijf bij jezelf. 

Bewaar jouw rust als mensen jou vertellen wat goed of fout is, of 

wat je wel of niet moet doen.  Je hebt het vermogen om je op je 

gemakt te voelen bij jouw eigen keuzes. De mening van anderen 

is nu even niet van belang. Volg je eigen innerlijke waarheid.  

De vrouw trekt een doorzichtige bel om haar heen, om zichzelf te beschermen tegen invloeden van 

buitenaf. 

Geef niet op. Stel dat je kiest voor iets anders, dan zal dit zeker uitdagend zijn. En je gaat de nodige 

uitdagingen tegen komen. Door in je kracht te staan, dicht bij jezelf kun je al die uitdagingen overwinnen.  

 

Conclusie: Als je blijft in je huidige baan is dat heerlijk comfortabel, op een bepaalde manier rustig. Het 

is zeker niet verkeerd te blijven. Je hebt veel kennis die je kan hergebruiken.  

Maar er is kans dat er op een gegevens moment een soort uitbarsting komt. Het is dan zaak om snel te 

handelen en vooral te vertrouwen op je onderbuik gevoel. In je onderbuik zit je KI punt & zonnevlecht. Je 

centrale kracht en jouw authentieke ik. Visualiseer geel licht richting je navel als je deze aspecten wilt 

versterken. 

Ga je iets anders doen, dan sla je een onzekerder pad in. Je kunt het niet voorspellen wat er gaat gebeuren, 

maar het brengt je wel dichter bij jouw levensdoel bij jouw purpose. Dit is een minder makkelijke weg. Je 

zal er meer moeite voor moeten doen en jezelf meer durven laten zien. Er zullen mensen of situaties zijn 

die je proberen tegen te werken. Maar hoe dichter je bij jezelf, blijft hoe groter de beloning.  

Het kan dus heel goed mogelijk zijn dat ook als je blijft in je huidige baan er onverwacht iets gebeurd 

waardoor je een andere keuze moet maken.  

Veel succes met je keuze. En hoe dan ook… je toekomst ziet er mooi uit. 

Liefs, Mertine  


