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Ik stelde de vraag: Wat mag Iris weten
over haar jaar, 2023?

Ik gebruikte de Rider Waite Tarotkaarten
en vulde aan met Art of Allowing cards
en de Osho Zen tarotkaarten. 

Weet dat elke maand in een jaarligging van de Tarot niet altijd
letterlijk begrensd is van de eerste dag van de maand tot de
laatste dag van die maand. We beginnen met de maand januari
(de kaart waar de pendel op ligt). 
Het universum kent geen tijd, wij mensen willen echter wel graag
een tijdsaanduiding. Toch zijn dit 12 thema's die zich gaan
afspelen dit jaar in deze volgorde. Sommige thema's zullen een
maand of uitzonderlijk meerdere maanden duren, andere zullen zo
voorbij gaan. Gebeurtenissen kunnen elkaar overlappen en de ene
gebeurtenis kan zich kleiner manifesteren dan de andere. 

Jouw thema van dit jaar:
Dit jaar vraagt jou om je niet te laten verlammen door keuzes. Laat
je niet vastzetten, want vrijheid zit in je hoofd. Indien je toch moet
kiezen, kies dan voor je hart of voor je buik en niet enkel voor de
ratio. Het is daarnaast best goed om rekening te houden met een
stabiele financiële basis, maar zorg ervoor dat vasthouden aan
geld er niet voor zorgt dat je wederom geen actie durft te
ondernemen. Krampachtig vasthouden zorgt er daarnaast ook voor
dat je 'lijntje met hierboven' minder goed werkt. 

Januari :Deze maand gaat er nog heel vaak angst voor financieel
gebrek opspelen. Weet dat dit gewoon angst is en niet zozeer
realiteit. Laat je niet leiden door angst, want er is een partner die je
steunt en die je deze tijd doorhelpt. Je hoeft het niet alleen te doen.
Durf jouw angsten dus regelmatig eens uit te dagen. 

Februari is een mooie maand voor jou waarin je mag gaan stralen
en genieten. Leef je mooiste leven, straal, schitter. Neem je plaats in
en ga staan voor wie je bent. Je mag trots zijn op alles wat je al
hebt verwezenlijkt.



Maart: In deze maand is het tijd voor actie en ga je volop voor je
(zakelijke) doelen. Het loopt lekker, maar zorg ervoor dat je niet te
hard van stapel loopt. Soms lijkt het alsof je niet anders kan dan
doorgaan, maar zelfs dan is het mogelijk om rust te nemen. Plan
die rust dan ook in. 

April: In deze maand mag je vertrouwen op de vele wijsheden die je
al opgedaan hebt in jouw leven. Jij inspireert anderen en kan
mensen op een spiritueel niveau de weg wijzen. Wees niet bang om
wijze beslissingen te maken, want jij hebt alles in huis om dit te
kunnen. Indien je toch de noodzaak zou voelen om een mentor aan
te stellen, is dit een goed moment. 

Mei: Het zou kunnen dat er iets niet helemaal eerlijk loopt of dat de
communicatie in huiselijke sfeer niet soepel loopt. Misschien gaat
iemand er zelfs met een idee van jou vandoor of word je niet
helemaal correct behandeld. Wees op je hoede wanneer je een
contract zou moeten ondertekenen.

Juni: Dit is jouw maand! Wees trots op wie je bent, straal dit uit en
geniet. Gun jezelf eens wat extra's. Hul jezelf in weelde en kijk met
trots naar alles wat je al
opgebouwd/gerealiseerd/geleerd/gepresteerd hebt.

Juli: Je gaat een fase afronden en bent klaar voor volgende
stappen. Je hebt hard gewerkt om tot op dit punt in jouw leven te
komen en mag met trots terugkijken op al het moois dat eruit voort
gekomen is. Misschien is het zelfs tijd voor een verre reis?

Augustus is de maand van actie! Je bent druk in de weer. Jij
organiseert, plant, voert uit en ziet al meteen resultaat. Actie en
beweging gaat je makkelijk af en je zal minder op je tellen moeten
letten dan in maart. Zorg er echter wel voor dat je toch nog
regelmatig rust neemt. 

September: In deze maand ga je een visie uitstippelen en gaan zich
nieuwe ideeën aandienen. Vertrouw op je plannen en op je
beslissingen, want je hebt levenservaring genoeg. Pas alleen op dat
je niet enkel rationele argumenten aanwendt. Luister ook naar je
intuïtie. De nieuwe ideeën zullen zich ook pas aandienen op
momenten dat je in staat bent om te luisteren naar je innerlijke
stem. 
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Sta jezelf toe om jezelf uit te drukken. Ga nieuwe manieren
verkennen om dichter bij je emoties te komen en om de
sprankeling van je ziel te vertalen. Schrijf, zing, musiceer,
schilder... 
Sta jezelf toe om je bewustzijn te vergroten. Je hebt al veel
levenswijsheden vergaard, maar je mag nog een stapje dieper
gaan. 
Sta jezelf toe om met gemak obstakels te overwinnen. De
angst zit vooral in je hoofd. Je kan meer dan je denkt en het
hoeft niet moeilijk te zijn om over een blokkade heen te stappen.
Maak het je zo gemakkelijk mogelijk. 

Oktober is ook een maand van een nieuw begin. Je gaat een eerste
stap in jouw nieuwe richting zetten. Het is een maand van
voorzichtige actie en aftasten. Loop niet te hard van stapel. Take it
easy. Alles staat in de kinderschoenen. Geniet van het nieuwe dat
zich aandient.

November: Ook deze maand staat in het teken van iets nieuws. Een
nieuw project zal je hart openen en ervoor zorgen dat je nog beter
tot jezelf en je emoties komt. Wie weet leer je wel een nieuwe
manier van heling of klanten helpen. Maak het nog niet te zwaar. Ga
het voorzichtig exploreren.

December kan wat zwaarder voor je worden. Je gaat te maken
krijgen met (oud) verdriet. Het zou goed kunnen dat een mannelijk
figuur (vader of partner) hiervoor verantwoordelijk is. Kijk het
verdriet in de ogen en loop er niet voor weg. Het is nodig om nadien
weer verder te kunnen. Weet dat je dit verdriet ook weer te boven
komt. 

The Art of Allowing cards vertellen wat jij jezelf nog meer mag
toestaan dit jaar. 

De Osho Zen tarotkaart 'Ripeness' vraagt je om jouw talenten te
delen, maar niets te forceren. Dingen gaan gebeuren wanneer jij er
klaar voor bent. Rijp fruit valt vanzelf van de boom. Relax en
verspreid je wijsheid, je kennis en je creativiteit en inspireer hier
anderen mee. Je hoeft er geen speciale actie voor te ondernemen.
Je inspireert anderen vanzelf, ook op alledaagse momenten met
alledaagse handelingen.
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Er staat jou een mooi jaar te
wachten vol nieuwe mogelijkheden. 

Laat je niet verlammen door
angstige gedachten. Blijf ook niet
hangen in keuzes. Het is oké om te
knopen door te hakken en te
luisteren naar je buikgevoel.

Houd niet te hard vast aan geld. Je
hebt een goede basis. Laat je niet
gek maken door angsten voor
tekorten. 

Ga jezelf uitdrukken en inspireer hier
anderen mee. Je hebt al heel veel
levenswijsheid vergaard en die ga jij
op jouw geheel eigen manier
overbrengen op anderen. Je hoeft
hiervoor niet te veel te ondernemen.
Alles zal zich vanzelf uitwijzen.

Als er in december verdriet opduikt:
geef het dan de ruimte om er te zijn.
Kijk het in de ogen en accepteer het
voor je verdergaat.

Je hoeft niets te forceren. Laat het je
makkelijk gaan. Je behaalt vanzelf
resultaat en inspireert anderen op
een natuurlijke manier.

Wat mag je weten?CONCLUSIE
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