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Voorwoord
Een tijdje geleden bedacht ik dat ik mijn bedrijf wilde veranderen. Ik
wilde zelf meer naar buiten treden, de focus van mijn bedrijf meer
terugbrengen naar mediumschap, en ook gebruik maken van de
mogelijkheden die moderne techniek ons geeft om goedkoop en snel
kennis te verspreiden. Mogelijkheden als E-books, video-cursussen,
email en chat.
Nadat ik mijn bedrijf The Seven Stones had omgedoopt in Praktijk
Tineke van Urk en met veel hulp van Hans Schuijff een geheel
vernieuwde website (tinekevanurk.nl) had gemaakt, werd het tijd voor
een volgende stap. Een E-book leek een aardig startpunt, dus ik
moest aan de schrijf.
Leuk bedacht, natuurlijk, maar waar schrijf je zo’n eerste E-book dan
over? Na enig denken, besloot ik voor een onderwerp dat dicht bij
me ligt: de Tarot kaartlegging. Ik leg al jaren de Tarot, kan er veel uit
halen. Hierbij presenteer ik dus mijn eerste zelfgemaakte en
uitgegeven boek! Ik voel me zo trots als een pauw.
Natuurlijk is dit boek niet zomaar tot stand gekomen. Ik heb aardig
wat tijd gestoken in het schrijven en samenvoegen van allerlei
informatie, maar wilde ook het er mooi en leesbaar laten uitzien.
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Gelukkig heb ik daarvoor altijd hulp, want Hans Schuijff
(dewitteprins.nl) heeft (zoals altijd) meegeholpen om de teksten te
stroomlijnen en verbeteren, en heeft ook de opmaak van het
document aangepast zodat het er zowel op een beeldscherm als op
papier heel fraai uitziet.
Bedankt Hans, voor al je werk in het maken van mijn website, de
webwinkel en het meeschrijven aan dit boek. Ik leer veel van je.
Ik wens jullie allen heel veel plezier met dit boek, en vooral met de
Tarot. De Tarot zal je verrassen en helpen.
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Colofon:
Eerste druk, geschreven in het voorjaar van 2015
Auteur: Tineke van Urk
Uitgegeven onder eigen beheer,
en gedistribueerd via: tinekevanurk.nl
Ik hoop dat het boek nuttig voor je was, en dat je het met plezier hebt
gelezen. Ik heb het graag voor je gemaakt, en hoor ook graag hoe je
het boek hebt ervaren en wat je eventueel nog mistte of meer wilde.
Laat gerust een reactie achter op mijn website of stuur een bericht.

Mijn contactgegevens
Praktijk Tineke van Urk
Raiffeisenstrasse 15
49824 Ringe (Duitsland)
KVK nr. 01145730
Website:
Email:
Mobiel:

tinekevanurk.nl
tineke@tinekevanurk.nl
+31 (0)6 29126233

Facebook

http://www.facebook.com/medium.tineke
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