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Mensen zoeken naar antwoorden. Dat is iets van alle tijden en alle werelddelen. In de 
loop van de jaren hebben mensen sterren, munten, twijgen, theebladeren of kaarten ge-
raadpleegd en vonden zo hun antwoord. 
In onze westerse cultuur is er, bezien vanuit de astrologie en tarot, een verband tussen 
verschijnselen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Het gaat dus 
niet om oorzaak en gevolg. In de astrologie is het uitgangspunt dat de stand van de ster-
ren tijdens de geboorte de persoonlijkheid weerspiegelt. Bij de tarot wordt het antwoord 
gelezen uit het patroon van de kaarten. En het werkt, al honderden jaren. Hoe de tarot 
precies is ontstaan is onduidelijk. Hier zijn verschillende ideeën over. In de 13e eeuw 
waren er al tarotkaarten in Europa. Sommigen zeggen dat de kaarten uit India of China 
afkomstig zijn, anderen denken dat ze uit Spanje of Egypte komen of door de Arabieren 
zijn verspreid. 
De vraag over de oorsprong van de tarot is eigenlijk onbelangrijk; de tarot moet op zijn 
eigen waarde worden beoordeeld. De tarot is een medium voor het onderbewuste. 

In dit tarotboek staan geen vaststaande betekenissen van de kaarten, maar een duiding, 
zodat er ruimte is voor interpretaties. 
Interpretaties komen voort uit levenservaringen en bevatten gedachtenpatronen die je 
kunnen belemmeren om symbolen vrij op je in te laten werken. Je kunt pas iets nieuws 
leren als je het onbekende onder ogen durft te zien. Je leert door kennis, maar vooral 
door ervaring. Je kunt tien verschillende woorden voor liefde weten, maar om te voelen 
wat liefde is, zul je het moeten meemaken. 

Een andere manier om het onbekende tegemoet te treden, is via dromen. Hoe onlogisch 
dromen soms ook lijken te zijn, ze stijgen uit boven bekende patronen en geven je een 
andere kijk op zaken, weerspiegelen een andere waarheid en leiden tot een vernieuwde 
intuïtie. Als je denken je belemmert om de boodschappen van de tarot te begrijpen, kun 
je een beroep doen op je intuïtie. 
Intuïtie heeft niets te maken met kennis, het is een vorm van herkenning. Het is niet 
mogelijk om tegelijkertijd met je verstand en je intuïtie een antwoord te krijgen op een 
vraag. Je kunt niet tegelijkertijd nadenken en waarnemen. Op het moment dat je bij-
voorbeeld naar een waterval kijkt, en erover na gaat denken, is de waterval er nog steeds, 
maar jij bent er met je aandacht niet meer bij. Bij intuïtie gaat het erom dat je in het hier 
en nu observeert en dat je analyses en interpretaties achterwege laat. Zo werkt dit ook 
bij de tarotkaarten: stel je open, laat ze op je inwerken en ervaar hoe de beelden tot leven 
komen en tot je spreken. 
Bij kennis gaat het om weten en bewijzen. Intuïtie werkt verrijkend, liefdevol en is open 
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en ontvankelijk. Neem nu bijvoorbeeld een roos. Een wetenschapper zou haar bestude-
ren, eigenschappen benoemen en classificeren. Een intuïtief mens zal de roos bekijken, 
aan haar ruiken en dankbaar zijn dat deze schoonheid bestaat. 
Intuïtie vindt zijn oorsprong in het omgaan met symbolen. Symbolen kun je zien als 
antennes die door de intuïtie worden gebruikt om golven met zeer fijne trillingen op 
te vangen, die het verstand te boven gaan. Symbolen kun je op verschillende manieren 
interpreteren en ze ontlenen hun betekenis aan dit moment met deze persoon in deze 
situatie. Als symbolen in iedere nieuwe situatie een andere betekenis krijgen, dan bete-
kent het dat de boodschap van de tarot alleen intuïtief en in het hier en nu kan worden 
ontvangen. Deze boodschap is niet te reconstrueren omdat de situatie ontbreekt waarin 
de essentiële betekenis ontstond.
Het is belangrijk om bij het tarotspel de verleiding te weerstaan om de betekenissen van 
symbolen vast te leggen. Zoals C.G. Jung het verwoordt: ‘een symbool heeft alleen in-
houd als het de beste en hoogste uiting is van iets, wat men wel kan voelen, maar nog 
niet kan weten.’
De beste tarotleggingen zijn net als intensieve dromen. Dromen die zo levendig zijn en 
zo vol symbolen, dat de emotionele boodschap onder je huid kruipt en je verstand over-
stijgt. Zo is het ook bij de tarot: je schept een lucide droom waarbij je jezelf toestaat om 
bewust te dromen. En als je weet dat je droomt, kun je ook weer ontwaken. 

Tarot kan je bewustzijn wakker schudden en je waarneming veranderen. Het kan je ple-
zier geven om nieuwe dingen over jezelf te leren en jezelf te transformeren en je leven 
een andere richting te geven. 
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Een tarotspel bestaat uit 78 kaarten, waarvan er 40 met normale speelkaarten overeen-
komen: de zogenaamde Kleine Arcana. Deze is in vier reeksen verdeeld (Zwaarden, Sta-
ven, Kelken en Pentakels), telkens genummerd van Aas tot en met Tien. Daarbij zijn er 
16 hofkaarten: Schildknaap, Ridder, Koningin en Koning. De 22 overige kaarten zijn de 
hoofdkaarten, die de Grote Arcana genoemd worden.

Het Rider-Waite-tarotspel werd voor de eerste keer in 1910 in Londen gepubliceerd. Het 
werd ontworpen door Pamela Coleman Smith volgens de instructies van Arthur Edward 
Waite, een lid van de Golden Dawn orde.
Het bijzondere van het Rider-Waite-tarotspel is, dat de Kleine Arcana illustraties bevat. 
De door Pamela Smith gecreëerde kaarten zijn duidelijk en gemakkelijk te begrijpen en 
toch bevatten zij de basiservaringen van de mensheid, wat mogelijk de reden is waarom 
dit het standaardspel in onze tijd geworden is.
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De symbolen van de tarot zijn de sleutels tot een innerlijke bron. De kaarten van de 
Grote Arcana vertegenwoordigen de weg die je tijdens je leven bewandelt. Ze geven de 
22 basisenergieën weer en voeren je op je pad naar het goddelijke en verlichting. Al je 
ervaringen, dromen en alle mogelijke archetypen van je levenservaringen vind je terug 
in deze kaarten. Ze vormen een onuitputtelijke bron waarin je steeds meer over jezelf 
ontdekt doordat je de kaarten elke keer vanuit een ander perspectief kunt bekijken. 
In de astrologie is Venus een natuurkracht, waarvan de trillingen doordringen tot het 
hele zonnestelsel, en tot jou. Venus staat symbool voor gevoel en liefde. Als er iets met 
Venus gebeurt, gebeurt er ook iets met jou. Dit geldt ook voor de mannelijke kracht en 
agressie die op aarde aanwezig is. Deze energie staat voor de planeet Mars. In de tarot 
vertegenwoordigt de Keizer Mars en de Keizerin Venus.    

De tarotkaart geeft niet alleen het beeld van de energie weer, het is ook de sleutel tot deze 
energie. De hoofdkaarten zijn deuren tot de belangrijkste energieën van het mens-zijn, 
energieën die groter zijn dan de mens. Iedereen is opgebouwd uit deze 22 energieën. 
Als je aan de hand van de getallen naar de volgorde van de kaarten kijkt, kan dit je helpen 
om het verhaal te begrijpen. Vaak is de natuurlijke drang om de kaarten in 3 rijen van 7 
rijen kaarten uit te leggen, van de Magiër tot en met de Wereld. De Dwaas en de witte kaart 
worden aan de top van de gelegde kaarten geplaatst. In de vorm en de manier waarop je de 
kaarten legt, is duidelijk te zien dat het de geschiedenis van de Dwaas is, die verschillende 
fasen in zijn leven moet doorlopen. De fasen die de Dwaas doorloopt worden op het lege 
scherm geprojecteerd, op de blanco kaart. De witte kaart symboliseert het Niets, de leegte. 
Er bestaat niet zoiets als dé waarheid. De waarheid ligt in het zoeken naar de waarheid, net 
als de betekenis van het leven in het leven ligt. Het scherm is aanvankelijk wit en leeg, maar 
nu begint de film, een drama in drie bedrijven. In de eerste rij van zeven kaarten zijn de 
figuren opgesteld als hoofdrolspelers. Je leert wie ze zijn en leert de spelregels kennen. Dit 
zijn de jaren van de persoonlijkheidsvorming. De ‘mannelijke’, ‘vrouwelijke’, ‘materiele’ en  
‘spirituele’ oervorm wordt onderzocht. Een reeks van tegenstellingen komt aan bod: 

• Mannelijk - vrouwelijk (Magiër – Hogepriesteres)
• Vrouwelijk spiritueel – vrouwelijk materieel (Hogepriesteres – Keizerin)
• Mannelijk materieel – mannelijke spiritueel (Keizer – Hogepriester)  

Al deze figuren behoren tot dezelfde wereld, kijken je recht in de ogen en willen respect. 
Met de Geliefden verlaat je deze galerij en begeef je je in de Zon. De Wagenmenner komt 
erbij. Hij kent de wereld en de bijbehorende gebruiken. Hij is klaar om te reizen, in deze 
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wereld of in een andere wereld. 
De tweede rij laat de vele landen zien die je als mens op je levensreis bezoekt; de bergen 
en dalen die overwonnen moeten worden. Dit zijn de jaren van verandering. Je bent 
niet langer bezig met de idealen van de samenleving, met uiterlijke normen. Alleen de 
Gerechtigheid kijkt je nog recht in de ogen. Vanaf nu vindt er een voortdurende identi-
teitscrisis plaats. Je vraagt je af: ‘Wie ben ik eigenlijk?’ 

Het antwoord op deze vraag is op verschillende niveaus te vinden:
• Ik ben mijn lichaam (de Kracht);
• Ik ben mijn bewustzijn (de Heremiet);
• Ik heb mijn blijvende identiteit (het Rad van Fortuin);
• Ik gehoorzaam mijn eigen voorschriften (de Gerechtigheid); 
• Ik ben een leerling (de Gehangene);
• Ik ben de dood (de Dood).

Je gaat deze weg en gaat op zoek naar je kern. Er zijn grote tegenstrijdigheden in deze 
tijd:
• lichaam en geest (de Kracht en de Heremiet);
• meditatie en waanzin (de Heremiet en het Rad van Fortuin);
• afwisseling en stabiliteit (het Rad van Fortuin en Gerechtigheid);
• discipline en ‘zich laten gaan’ (Gerechtigheid en de Gehangene).

Bij de kaart Matigheid voel je je gereinigd, uitgekristalliseerd en bereid om naar de over-
kant te gaan. Maar er is geen overkant, geen andere wereld. Het hier en nu is alles wat er 
is. 
De derde rij begint met de Duivel en eindigt met de dans van de Wereld. Het is de laatste 
reis vanuit het duister naar het licht. Voor veel mensen is dit een onontgonnen gebied, 
deze zogenaamde hogere stadia van bewustzijn. Als je eenmaal tegenover de Duivel hebt 
gestaan en de laatste gedaanteverwisseling hebt doorgemaakt, dan gebeurt er iets wat het 
verstand te boven gaat. Alle menselijke lichamen zijn na de Toren naakt, gelukkig en vol 
van licht. Je hebt de totale cirkel doorlopen. De film is ten einde, en het scherm weer wit. 
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0 DE DWAAS

De Dwaas heeft meerdere betekenissen. Hij speelt verstop-
pertje met zichzelf, besluit om zichzelf te vergeten en spe-
lenderwijs een stap in de afgrond te zetten. Hij tuimelt naar 
beneden, en daarmee begint het verhaal. De Dwaas dwaalt 
gelukkig in het onbekende, vol vertrouwen en zonder span-
ning. Zijn kleding is elegant en licht, zoals van een danser 
en over zijn schouder hangt een knapzak waarin alles zit wat 
hij nodig heeft. Wit is de belangrijkste kleur op deze kaart. 
Wit staat voor mogelijkheden, leegte, openheid en volheid. 
De zon is wit, evenals de roos die hij in zijn hand houdt en 
die symbool staat voor onschuld en zuiverheid. Ook de hond 
die hem begroet of vaarwel zegt is wit. 

De Dwaas is in harmonie met de natuur en voelt zich thuis bij schoonheid. Hij is de toe-
schouwer, de dromer, de getuige van alles wat er gebeurt. In die zin zit hij in elke kaart 
verborgen. De Dwaas is de enige van de hoofdkaarten die ook in het gewone kaartspel 
voorkomt. Dan wordt hij Joker genoemd en kan in plaats van elke andere kaart gespeeld 
worden. Hij is het begin, het midden en het einde. Hij is drie in een: 

1. Hij is de naïeve, alledaagse mens en vertegenwoordigt de mensheid. Hij kan elk mo-
ment sterven en is zich hier niet van bewust. Hij heeft geen idee waar hij heengaat of 
waar hij zijn voeten neerzet. Hij heeft geen dieper inzicht in het leven. 

2. Hij is de ingewijde, de dwaze leerling op zijn wonderbaarlijke weg, zonder landkaart of 
andere vorm van navigatie, maar die bereid is om zijn leven te riskeren om zijn diepe 
verlangen naar het onmogelijke te volgen.

3. Hij is het verlichte wezen, dat er in het oog van de wereld dom uitziet. Maar, hij beleeft 
elk moment als nieuw en geniet ervan, zoals het komt. Hij is het getal nul, als individu 
heeft hij geen bestaan en is in het totaal opgenomen. Hij is de laatste stap, de laatste 
sprong van beneden naar boven. De Dwaas heeft geen verleden en geen toekomst. Hij 
is volledig vrij om te spelen omdat hij geen doel heeft waarnaar hij hoeft te streven.  

DUIDING
• naïviteit, onschuld, zuiverheid, vertrouwen
• licht van hart, helderheid, geluk, zelfspot, het kosmische gelach
• geborgen zijn in het goddelijke
• bereid risico’s te nemen
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Pak je kans en betreed het onbekende. Je kunt er later altijd nog over nadenken. Wees 
licht van hart en houd je niet vast aan het verleden: over de toekomst tast iedereen in het 
duister. Waarom zou je je zorgen maken? Heb vertrouwen in je leven. Je bent op de goe-
de weg, ook al is er altijd het risico dat je in de afgrond valt. Als Dwaas ben je gelukkig. Je 
neemt jezelf niet serieus en kunt overal om lachen, het meest om jezelf en je ‘problemen’. 
Je erkent dat het leven een spel is. 

I  DE MAGIËR

De Dwaas begint aan zijn reis, de Nul wordt Een. Als de Dwaas 
het kind in de baarmoeder is, dan is de Magiër het pasgebo-
ren kind. ‘Zo boven, zo beneden’ zegt zijn gebaar, wat onder-
streept wordt door de bloemen onder en boven hem. De Ma-
giër is het kanaal tussen deze en de andere wereld. Hij houdt 
de toverstaf in zijn hand; het geheime symbool voor eenheid, 
creativiteit en macht. Het oneindigheidssymbool boven zijn 
hoofd en zijn riem met een slang die in zijn eigen staart bijt, 
geeft weer dat de tijd en haar cycli uit de baarmoeder, de eeu-
wigheid, zijn geboren. Zijn witte gewaad duidt op tijdloos be-
wustzijn en de rode cape staat voor het hartstochtelijk men-
selijk verlangen. De Magiër heeft de knapzak van de Dwaas 

open gemaakt en de inhoud voor zich uitgespreid: de Staf, de Beker, het Zwaard en het 
Pentakel, de symbolen voor vuur, water, lucht en aarde. Zij staan voor de ziel, het hart, 
het verstand en het lichaam, zij zijn de vier windrichtingen, de vier jaargetijden, de vier 
stadia van het menselijke bewustzijn, namelijk slaap, droom, ontwaken en transcenden-
tie. En hij is blij dat hij aan zijn reis kan beginnen.

DUIDING
• wil, activiteit
• mannelijke energie, creativiteit, dadendrang
• intuïtieve kennis van de wetten (geheimen) van het leven, en van het universum
• het bewust zijn van de middelen, die je als mens toebedeeld zijn
• zelfverantwoordelijkheid
• zelfverwezenlijking

Je staat op eigen benen. Je weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor de situatie waarin 
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je je bevindt. En je hebt de kracht deze te veranderen op het moment dat je dat wilt. Je 
bent niet afhankelijk van de verwachtingen van anderen. Je bent je eigen baas en hebt 
niemand nodig die je helpt om je dagelijkse problemen op te lossen. Je weet dat je voor 
jezelf kunt beslissen. Je hebt alles in eigen hand.
 

II  DE HOGEPRIESTERES

De Magiër is helemaal vol van zichzelf. Hij weet niet dat er 
anderen zijn, dat er ook nog grenzen en hindernissen bestaan. 
En nu komt hij de Hogepriesteres tegen, de eerste ‘niet-ik’, de 
eerste ‘andere’, de zuivere vrouwelijke kracht. Plotseling reali-
seert hij de, voor hem, vernederende waarheid dat hij slechts 
een onderdeel van het menszijn is. De Priesteres bekijkt de 
Magiër en omgeeft hem met haar enorme rust. Ze zit tussen 
twee zuilen, waarop de letters B (voor Boaz) en J (voor Ja-
chin) staan, en die de wereld in uitersten vertegenwoordigt. 
De wereld waarin jij leeft en waarin uitersten als dag en nacht, 
goed en slecht, vrouwelijk en mannelijk, leven en dood een 
belangrijke rol spelen. De Hogepriesteres nodigt de Magiër 

uit om deze wereld te betreden en deel te nemen aan de film van het leven. De Magiër is 
zon en vuur, de Hogepriesteres is maan en water. Aan haar voeten ligt de maansikkel, en 
voor haar glanzende, blauwe gewaad stroomt het levenswater. Ze heeft een bijzondere 
aantrekkingskracht en roept je. Ze vertegenwoordigt onuitputtelijke mogelijkheden, die 
verbeeld worden door de op een baarmoeder lijkende granaatappel op het doek achter 
haar stoel, met daarachter niets dan water. De Priesteres is het eerst geprojecteerde beeld 
op het scherm. Om alle andere beelden te kunnen laten zien, moet de Magiër door het 
doek gaan en haar baarmoeder bevruchten. De Hogepriesteres heeft een oude Thorarol 
op haar schoot, waarvan de helft met haar mantel is bedekt om te laten zien dat de wet 
niet toegankelijk en geheim is. Ze staat voor spiritualiteit, wijsheid, de ziel, het vrouwe-
lijke en geheimzinnige deel van de geest. De Hogepriesteres kent de wetten van de god-
delijke scheppingsorde.

DUIDING
• vrouwelijke energie
• helder en zuiver, oprecht
• helende kracht, spiritualiteit
• intuïtie, wijsheid
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• ascetisch, kuis leven
• innerlijke zekerheid en rust
• vrede

Je hebt geen reden en geen verklaringen nodig voor de beslissingen die je neemt, want 
je volgt je innerlijke stem, je intuïtie. Je hebt helende krachten in je, die je als geschenk 
hebt ontvangen. Onttrek je zo veel mogelijk aan de dagelijkse beslommeringen en medi-
teer, neem de tijd om naar je innerlijk te luisteren. Wees ontvankelijk, open en duidelijk. 
Denk erom dat je jezelf niet op een voetstuk plaatst en de terughoudendheid en helder-
heid van je gevoelens tegenover anderen niet verwart met kilheid.

III DE KEIZERIN

De Keizerin is het resultaat van de ontmoeting tussen de Ho-
gepriesteres en de Magiër; zij is de Hogepriesteres, die nu 
zwanger is. Ze houdt haar scepter stevig vast, alsof deze haar 
superioriteit en kracht moet benadrukken. Ze herenigt het 
vrouwelijke met het mannelijke. Het perfecte vrouwelijke 
neemt de mannelijke kracht in zich op en is sterker dan het 
mannelijke. Het levenswater, dat vanaf het etherische gewaad 
van de Hogepriesteres vloeit, stroomt nu vrij door de tuin van 
de Keizerin en geeft levenskracht aan de bomen, bloemen en 
het rijpe korenveld aan haar voeten. 
Haar lichaam staat in volle bloei en is volledig ontspannen. 
Onder haar comfortabele kussen schittert een hart, waar-

op het astrologische teken voor Venus te zien is. Haar kroon bevat twaalf sterren, die 
de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem vertegenwoordigen, de matrix van de hele 
schepping in ons zonnestelsel, de baarmoeder van onze aarde.
De Keizerin is de schepping, het goddelijke leven, ze vertegenwoordigt het geopenbaarde 
universum. Ze is machtig, vrouwelijk en vruchtbaar. Ze is het oerbeeld van de aarde en 
Moeder Natuur. Alle oude godsdiensten zijn gebaseerd op de aanbidding van de natuur 
als goddelijke moeder.
In de Magiër en de Hogepriesteres is de kracht in beginsel aanwezig, vormloos, en nog 
niet hiërarchisch. Met de kaart van de Keizerin wordt de hiërarchie ingevoerd, zij regeert 
en is groter en machtiger dan alle anderen. Met haar macht en hiërarchie ontstaat per-
soonlijkheid. Van nu af aan wordt het principe van de Dwaas in bijzondere persoonlijk-
heden geïncarneerd: de Keizerin is de moeder, de Keizer is de vader, de Hogepriester is 

DE GROTE ARCANA



de priester. De Magiër wist nog diep in zijn binnenste, waar zijn oorsprong was; 
vanaf de Keizerin is het bewustzijn verloren gegaan, dat de film slechts een film is.

DUIDING
• innerlijke en uiterlijke rijkdom, volheid
• vrouwelijke macht, moederlijke autoriteit
• vruchtbaarheid, moederlijke vrouwelijkheid, warmte
• rijpheid, ontspannenheid
• verbinding met de natuur, Moeder Aarde
• ontmoeting van hemel en aarde
• vervulling

Ontdek de vrouwelijke en moederlijke kant in jezelf en de vreugde voor anderen te zor-
gen. Je kunt jezelf en anderen accepteren. Ga gemakkelijk zitten en laat de dingen gebeu-
ren. Je hoeft nergens om te vechten; alles wat je nodig hebt is in jezelf aanwezig. Je voelt 
de kracht in je en hoeft die niet aan iedereen te laten zien. Je houdt de scepter in je hand 
en gebruikt deze als je dat nodig vindt.

IV. DE KEIZER

De Keizer zit op zijn kale, stenen troon. Zijn blik is krachtig, 
maar ook gespannen en bezorgd. De kale bergen en de rode 
hemel achter hem symboliseren de planeet Mars, de oorlogs-
god. In beide handen houdt hij symbolen van macht. Vier 
koppen van een ram sieren de hoeken van zijn troon op en 
zijn het symbool voor het sterrenbeeld Ram. De Keizer staat 
voor autoriteit en wilskracht. Hij is de leider, de echtgenoot, 
de politicus, de baas.
Als de Keizerin het lichaam symboliseert, dan staat de Kei-
zer voor intellect, het denken. Zijn macht is de kracht van de 
gedachte. En hij denkt veel over het verleden en de toekomst 
na, wat te zien is aan zijn gefronste blik. Vergeleken met de 

Keizerin is zijn macht veel ruwer en gewelddadiger. Hij ziet eruit alsof hij wil benadruk-
ken dat hij de man in huis is, maar het is te laat, want de Keizerin was hem voor.
De Keizerin en de Hogepriesteres komen voor de Keizer, net als de moeder vaak voor de 
vader komt. De onwankelbare figuur in deze vierde kaart probeert zich boven het godde-
lijke leven, boven de zuivere energie van de Keizerin te stellen. Energie neemt vorm aan 
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en de vorm maakt aanspraak op de heerschappij over die energie. 
‘Ik ben de hoogste wet,’ zegt de Keizer. ‘Ik ben de naam God, De letters van zijn naam 
zijn in mij en ik ben in iedereen. Ik ben de vier grondbeginselen. Ik bevind me in de vier 
elementen. Ik bevind me in de vier jaargetijden. Ik bevind me in de vier windrichtingen. 
Ik bevind me in de vier reeksen van de tarot. Ik ben het begin, ik ben de handeling,  ik 
ben de voltooiing, ik ben het resultaat.’ Voor degene die me kent, zijn er geen geheimen 
op de aarde. Ik ben het grote Pentakel.’ (Ouspensky)

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
Bij de Keizer begint de cyclus van de Zodiak, waarbij de Keizer met het dierenriemteken 
Ram overeenkomt.
 
DUIDING
• ernst, vasthoudendheid, gierig, trots
• orde, regels
• aftakeling, onbeweeglijkheid
• soberheid, van de levensenergie afgesneden zijn
• kennis van de wereldwetten

Je bent in de materiële wereld neergedaald, je hebt je hele leven geordend - het verloopt 
volgens jouw plan. Je hebt een levensverzekering afgesloten en je geld goed belegd. Je 
voelt dat de tijd komt waarin alles voorbij zal zijn. Je bent je oorsprong vergeten en bent 
nu bang daarnaar terug te keren. Je sluit je gevoelens en je innerlijke kennis af. Laat los 
en herinner jezelf, dat er iets hogers bestaat dan jezelf. Je kunt vergissingen maken, maar 
er is altijd een weg aanwezig. 
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V DE HOGEPRIESTER

De Hogepriester vertegenwoordigt de spirituele macht, hij is 
niet gewelddadig van aard zoals de Keizer. Zijn blik is zacht 
en niet gericht op iets speciaals. Zijn macht is die van het 
geloof en het kruis, niet die van persoonlijke macht en het 
zwaard.
In de kaart van de Keizer was de troon dominant aanwezig, bij de 
Hogepriester is deze onbelangrijk geworden, de opmerkelijke 
kenmerken zijn de zuilen. Zij zijn het symbool van een instelling,  
van de kerk. Hij sluit de fase van sociale betrekkingen af. Na 
de moeder en de vader komt de priester, die de opvoeding, 
beschaving, moraal en het begrip over goed en kwaad gestal-
te geeft. Hij is een heilige, maar alleen omdat hij van anderen 

zondaars maakt.
Het verhaal begon bij de Dwaas, die zich nu vrij ademt en zich ook als zodanig beweegt. 
Nu komt het mannelijk evenwicht aan bod. De kroon van de Hogepriester is groter dan 
die van de Hogepriesteres en andere koningen, zijn gewaden zijn zwaarder en opzichti-
ger, zijn houding meer gespannen.
Er is geen beweging, geen wind, geen water, geen hemel op deze kaart te zien. Met zijn 
uitgestrekte armen heeft de Magiër boven en beneden, hemel en aarde met elkaar ver-
enigd. Het handgebaar van de Hogepriester haalt deze uit elkaar en onderscheidt ze. De 
rode rozen en de witte lelies, die zo zuiver voor de Magiër opbloeiden, zijn verkleind tot 
het borduursel op de pijen van de beide monniken, die voor hem neerknielen.
Op ander gebied is hij echter de meester die, zoals zijn naam al zegt, de geheimen kan 
verkondigen. Hij is de brug, de uitnodiging in het onbekende, degene die op de waarheid 
wijst.

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
In de dierenriem komt De Hogepriester met de Stier overeen.

DUIDING
• religie en religieuze ceremonies, bijvoorbeeld een huwelijk
• spirituele leider, inwijding
• hiërarchie
• zoektocht naar de sleutel, naar de leer 
• moraal
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Wie ben je bij deze kaart? Als je jezelf als een van de monniken ziet, dan verlang je naar 
de meester, die meer kennis heeft dan jij. Je wilt antwoorden op je vragen, je wilt dat er 
iemand bij je hoort, iemand die je leiding kan geven. Je bent bereid hulp te vragen. Je 
wilt nieuwe gezichtspunten en inzichten verwerven en andere dimensies leren kennen. 
Je verlangt naar het Hogere, naar God, naar geloof, naar religie. Als je jezelf als priester 
ziet, ben je in staat andere mensen op hun weg te begeleiden, bijvoorbeeld als priester, 
onderwijzer of therapeut.
 

VI DE GELIEFDEN

Man en vrouw, Adam en Eva, staan volledig naakt tegenover 
elkaar. Boven hen schijnt de stralende zon, een engel op een 
witte wolk zegent hen. Achter Eva staat de boom van de ken-
nis en achter Adam de boom van het leven. Tussen hen in 
schittert een bergtop aan de horizon. Adam kijkt Eva aan, die 
zelf naar de engel opkijkt.
De Hogepriester heeft de sleutel, maar de Geliefden hebben 
de deur al geopend, zonder te weten hoe. Ze hebben plotse-
ling een inzicht opgedaan waardoor de maskers, kronen en 
gewaden van de hoofdkaarten zijn weggevallen en ze zich in 
de natuur bevinden, vrij kunnen ademen en van de natuur 
kunnen genieten. Net als jij. De Geliefden zijn de eerste over-

winning van de dualiteit op de weg die de Dwaas gaat, de eerste vereniging, de eerste sa-
mensmelting. Vanaf het moment dat de Hogepriesteres tegenover de Magiër stond, was 
dualiteit de naam van het spel.
Magiër, Hogepriesteres, Hogepriesteres, Keizerin, Keizer, er was geen ontmoeting, ieder 
bleef binnen zijn eigen kaders. In de kaart van de Hogepriesteres verschijnen voor het 
eerst andere mensen, echter in een hiërarchisch verband. Bij de Geliefden vindt de ont-
moeting plaats op basis van gelijkwaardigheid. Bij deze directe confrontatie van de du-
aliteit man - vrouw geeft de engel de aanvaarding weer van een hogere eenheid en god-
delijkheid. Liefde heft de scheiding van de goddelijke oorsprong op. Je hebt een ander 
nodig om eenheid, verlichting of een climax te ervaren. Adam kan zijn goddelijke aard 
alleen zien via de ogen van Eva. En juist op het moment van deze eerste liefdeservaring 
komt de slang langs de boom van de kennis naar beneden, verleidt Eva tot het verbodene 
en maakt daardoor de weg vrij voor de duivel en verbanning uit het paradijs.
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ASTROLOGISCHE SAMENHANG
Astrologisch gezien is de kaart van de Geliefden een uitstekende vertegenwoordiging 
voor het dierenriemteken Tweeling.

DUIDING
• liefde
• liefde is de weg naar het goddelijke
• eenheid, harmonie
• transformatie
• delen in de overvloed 

Ja, dat is het! Ga op de verleiding in, eet de appel, die Eva je aanbiedt. Liefde heelt, lief-
de is de enige kracht die alle wonden geneest. Word tot over je oren verliefd en je zult 
merken hoe alles om je heen verandert: de kleuren in de natuur, de mensen om je heen. 
Plotseling voel je je vervuld en geaccepteerd. Je ontdekt de anderen en vergeet zelfs om 
je druk te maken om jezelf. Vertrouw op je gevoel als je verliefd bent en verstoor het niet 
ondanks je twijfel. Zet je verstand op nul en laat je door de liefde dragen. Als je liefhebt, 
ontstaat in er jezelf een ‘ja’ naar iedereen.

VII DE ZEGEWAGEN

Na het plotselinge licht, het vrolijke ontwaken van de Gelief-
den, verschijnt de begeerte. De Wagenmenner is de prins van 
de Keizer. Hij moet een man zijn, de ideale zoon van de Kei-
zerin, en tevens de beste leerling van de priester. Hij is jong, 
vooruitstrevend en zeer ambitieus.
Er zitten twee sfinxen aan zijn voeten, een zwarte en een wit-
te. De een heeft een rustige gezichtsuitdrukking, de ander een 
droevige. Twee maskers sieren de schouders van de Menner, 
de een lijdend, de ander lachend. De Menner vertegenwoor-
digt de zoektocht naar eenheid, een doel dat hij onder alle 
omstandigheden wil bereiken.
Hij heeft alles ontdekt wat er op deze wereld mee te maken is. 

Hij kan zich in gezelschap bewegen, hij is volledig toegerust. Hij heeft persoonlijkheid en 
macht, religie en liefde en hij gaat door naar het tweede deel van het verhaal, de tweede 
serie van zeven kaarten. Hij is bereid een andere wereld te ontdekken en naar binnen te 
gaan. Hij gaat over het water naar de andere oever, maar blijft daarbij veilig en droog.
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Hij is gladgeschoren, zijn handschoenen zijn vlekkeloos en gesteven. Boven dit alles stij-
gen de geboden en verboden van de voorgaande kaarten uit. De stemmen van de ouders 
worden steeds opnieuw afgespeeld in zijn hoofd. Hij vertegenwoordigt de volledige ont-
wikkeling van de persoonlijkheid. Hij spant zich in om zichzelf te manifesteren, om een 
positie in gezelschap te veroveren en alle rollen te leren die in het grote theater van het 
leven worden gespeeld. 
Hij heeft een vaste vorm aangenomen, hij voelt zich het centrum van het gehele univer-
sum, en de reusachtige sterrenhemel is een baldakijn boven zijn hoofd geworden. Hij is 
een en al verstand. Het lijkt alsof het onderste deel van zijn lichaam door machines is 
vervangen. Hij heeft zijn seksualiteit onderdrukt. Alles wat van de Geliefden is overge-
bleven, is de ‘shiva lingam’, het tantristische symbool voor seksuele vereniging en daar-
boven de vleugels van de engel. Dit is de kaart voor cultuur, technologie en beschaving.
De Wagenmenner is een echte denker. Als hij zich voor meditatie gaat interesseren, dan 
zal hij naar de technieken vragen, naar yogaposities, ‘asana’s’. Hij wil weten hoe je aan 
meditatie doet. Meditatie als gebeurtenis zegt hem niets. De Zegenwagen is op zoek naar 
het hogere. Dit is zijn onbewuste poging om het dal te ontvluchten waarin de Dwaas is 
gevallen. Zijn wil is een reactie op de angst, die hij in zijn situatie ervaart.

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
De Wagenmenner komt overeen met het dierenriemteken Kreeft.

DUIDING
• een bepaalde richting, een weg vinden 
• totaliteit
• overwinning, helderheid 
• balans tussen uitersten 
• jeugdige overmoed 
• frisse, nieuwe kracht

Een kracht zet je aan je thuis, je beroep, je woning te verlaten. Daarbij zit je vol energie en 
nieuwsgierigheid. Je wilt de wereld daarbuiten onderzoeken en ontdekken. Je weet wat 
je wilt en je zet dit om in daden. De strijd, het lang en breed overwegen is voorbij. Niets 
houdt je meer tegen, je bent zelfverzekerd en je wilt vooruit. Je snelheid is hoog en het is 
je taak de twee uitersten in jezelf in dezelfde richting te leiden. Als je een racewagen voor 
jezelf koopt, moet je hem ook kunnen besturen. Je moet oppassen dat je wil je gevoel en 
je oernatuur niet overstemd.
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VIII   KRACHT

Een vrouw in een wit gewaad speelt met een leeuw. Haar 
hoofd en haar taille zijn versierd met bloemen. Ze is volko-
men tevreden en helemaal in haar spel verdiept. 
De leeuw is speels weergegeven, zijn staart hangt tussen zijn 
poten, desondanks ziet hij er niet onderdanig uit. Zijn poten 
staan stevig op de grond. Op de achtergrond herinnert de 
berg ons weer aan de hoogten van ons bewustzijn.
De Kracht is vrouwelijk, liefdevol en aanvaardend. Als de 
Wagenmenner de weg van yoga opslaat, de weg van de wil, 
dan gaat de Kracht de weg van tantra, de weg van overgave. 
Het is de vrouwelijke weg, die tegenover de mannelijke staat. 
Het land en de natuur staan tegenover de stad, de cultuur. 

Het loslaten van de wil, het zachte en gevende van het hart tegenover de vasthoudend-
heid. De Kracht is het beeld van de macht van de aarde.
De jonge, wat gespannen Wagenmenner loopt op een liefdevolle omarming af, hij wordt 
een gelukkig dier, zijn tong hangt uit zijn bek. Hij opent zijn muil en ademt de lucht met 
volle teugen in. Onder de zachte vrouwelijke leiding ervaart hij zijn leeuw-zijn en begint 
te brullen. Als Menner heeft hij de aarde helemaal niet aangeraakt, nu ervaart hij, via zijn 
poten, een sterke verbinding met de aarde. In de kaart van de Geliefden was het lichaam 
er wel, maar dat behoorde aan de engel, aan de hemel. In de Kracht als Leeuw behoort 
het de aarde toe. Bij de Geliefden was de ander aanwezig, de engel en ook de bergtop. 
In de Kracht bestaat alleen nog de top. De ogen zijn gesloten, zij kijken naar binnen. De 
Kracht is een tweede begin, de eerste kaart van de tweede rij. Het symbool van de on-
eindigheid verschijnt boven haar hoofd, net als bij de Magiër. De Magiër begint de wer-
kelijkheid van zijn lichaam te leren kennen. Het rood en wit van zijn gewaad splitst zich 
en wordt lichaam en geest, verandert in leeuw en in vrouw. Een liefdevolle geest in een 
bevallig lichaam. De bloemen zijn nu om de taille geslagen, lichaam en ziel worden op 
een liefdevolle, harmonische manier in overeenstemming gebracht. 
Met de kaart Kracht ben je bij het tweede deel van de reis van de Dwaas aangekomen. 
Van nu af aan loop je op wankele bodem, de dingen zijn niet meer zo eenvoudig en hel-
der als tijdens het eerste deel van de reis. Terwijl je door de jaren van transformatie en 
crises heengaat, dringen de symbolen dieper in je onderbewustzijn door, alles wordt on-
bekender, mysterieuzer en minder vertrouwd. Er is nu meer openheid, moed en vertrou-
wen nodig, om de symbolen tot je te laten spreken, zodat zij hun geheimen prijsgeven.
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ASTROLOGISCHE SAMENHANG
Astrologisch staat de kaart Kracht voor het dierenriemteken Leeuw.

DUIDING
• lichaam en ziel in harmonie
• zachte, geduldige, onvermoeibare kracht 
• motivatie
• sensualiteit 
• vreugde, overgave
Accepteer en heb je lichaam lief met al zijn behoeften, natuurlijke energie en drijfkracht. 
Je voelt een natuurlijke kracht in je opkomen, als je je lichaam aanvaardt, als je je erom 
bekommert, er goed voor zorgt, het niet beperkt en onderdrukt. Er zijn vele manieren 
om je lichaam te ontdekken, het in al zijn aspecten te leren kennen. Laat je bio-energie 
stromen, laat je door je adem dragen en jezelf door aanraking van je oude wonden gene-
zen. Geniet van je kracht en schoonheid.

IX DE HEREMIET

Een sobere, vreedzame afbeelding ligt voor ons. Een oude 
man houdt een lamp in zijn hand waarin een ster straalt. Met 
de andere hand leunt hij op een gouden staf. Zijn lange ge-
waad is grijs, de kleur van as. Zijn uitdrukking is vredig, zijn 
rug gebogen, als teken van gedane arbeid en inspanning. Hij 
staat helemaal alleen op de bergtop.
Terwijl de vrouw in de kaart Kracht haar lichaam heeft le-
ren kennen en liefhebben, ontdekt de Kluizenaar zijn ziel en 
vindt het licht in zichzelf. Het is de eerste keer dat hij het licht 
direct ziet. Net als Adam op de kaart van de Geliefden kon hij 
het licht alleen maar in de ogen van Eva gereflecteerd zien.
Als de Wagenmenner de weg van yoga, van de wil is gegaan 

en de vrouw in de kaart Kracht de weg van tantra, de overgave, dan gaat de Kluizenaar de 
zuiverste weg, de weg van het bewustzijn. ‘Wees zelf het licht’, was de laatste boodschap 
van Boeddha. En het gezicht van de Kluizenaar weerspiegelt ontspanning en tevreden-
heid. Desondanks blijft er rondom duisternis; de ster die hij heeft gevonden blijft in de 
lantaarn. Hij heeft het licht gevonden, maar de prijs die hij moet betalen om dit te ont-
dekken, is dat hij de ogen moet sluiten.
Hij heeft de schepper gevonden, maar de schepping is daarbij verloren gegaan. En hij 
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heeft een hulpmiddel nodig om op de bergtop te komen; zonder zijn lange staf zou hij 
misschien kunnen vallen. 

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
De Kluizenaar staat astrologisch gezien voor het dierenriemteken Maagd.

DUIDING
• de weg naar het innerlijk 
• zoektocht naar het eigen licht 
• afkeer van uiterlijkheden 
• eenzaamheid
• meditatie
• spanning, intensief zoeken 
• ‘wie ben ik?’

De tijd is gekomen jezelf uit de wereld terug te trekken en alleen te zijn. Je wilt je inner-
lijke licht, je rijkdom in jezelf ontdekken en je bent op dit moment niet in uiterlijkheden, 
rijkdom, voorspoed en een sociaal leven geïnteresseerd. Je gaat vastberaden je eigen weg 
en schijnt naar binnen met je kleine licht, dat slechts een paar passen vooruit schijnt. Je 
weet dat niemand je nu antwoorden kan geven, je zou willen dat de weg zich vanuit jezelf 
verder vormt. Je wilt niet meer voor jezelf, voor het alleen zijn weglopen. Het maakt niet 
uit waar je naartoe gaat, naar het gedrang op het marktplein of naar het Himalayageberg-
te, je draagt jezelf en je problemen steeds met je mee.

X HET RAD VAN FORTUIN

Tijdens onze reis is dit de eerste kaart waarop geen men-
sen te zien zijn. In plaats van een menselijk figuur, bevindt 
zich in het midden een rad, en daaromheen een veelvoud 
van verschillende symbolen uit de Egyptische, Hebreeuwse 
en Christelijke overlevering. Het hele tafereel symboliseert 
het idee van stabiliteit en rust, te midden van voortdurende 
veranderingen. Aan alle cyclisch terugkerende verschijnse-
len ligt een intense eenheid ten grondslag, onafhankelijk van 
de verschillende mystieke leringen. Terwijl de Kluizenaar 
doorgaat in zichzelf te kijken, houdt het zuivere licht van be-
wustzijn niet lang stand. Spoedig moet hij bemerken, dat er 
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meer in hem zit dan puur bewustzijn, namelijk dwaasheid en de eeuwig ronddraaiende 
gedachten van het verstand. Hij beseft dat er geen eeuwigdurende gevoelens of gedach-
ten bestaan en dat nergens een vastgelegde identiteit bestaat. Er bestaat slechts het zich 
wentelende rad van gevoelens: liefde, haat, ergernis, passie, ja en nee, voor en tegen en 
steeds weer hetzelfde - als een perpetuum mobile.
Hij ziet dat het centrum van deze cycloon zich precies in het midden van de geest be-
vindt en dat dit het enige punt is, dat niet verandert. Hij ziet in dat er chaos of kosmos, 
dwaasheid of zin bestaat, al naar gelang hij zich in zijn midden bevindt of niet.
De Thora-rol van de Hogepriesteres is open gespreid, het spel geeft eindelijk een eerste 
blik op een middelpunt. Voor de eerste keer kun je beseffen waaruit de werkelijkheid 
bestaat, en hoe het denken werkt.
In het levensrad verschijnen de vier Hebreeuwse letters van Gods naam (yod - he - vau - 
he), de vier levende gestalten uit het visioen van Ezechiël: de Engel, de Adelaar, de Leeuw 
en de Stier. Zij staan in verband met de vier elementen lucht, water, vuur en aarde, met 
de vier evangelisten en de vier vaste tekens van de dierenriem (Waterman, Schorpioen, 
Leeuw en Stier), en de vier alchemistische symbolen kwik, water, zwavel en zout. De 
vier Latijnse hoofdletters, die in het rad staan, kunnen op drie verschillende manieren 
gelezen worden. TORA (het rad van de Thora, de Wet, Dhamma, Tao, de schriftrol van 
de Hogepriesteres), ROTA (het levenswiel, het wiel van samsara, van de dierenriem, van 
karma) TARO (het rad van de tarot, van de voorspelling, van de I-Tjing)
De nu ontrolde slang van de Magiër dringt in de diepte van de geest door, om het half 
menselijk, half dierlijke wezen te ontdekken en deze tot bewustzijn te brengen. De Sfinx, 
half vrouw, half leeuw, die de Wagenmenner heeft geprobeerd te overmeesteren, is uit 
het rad weggevlucht en staat er nu tegenover. Het optreden van de Menner werd slechts 
door zijn karma, zijn aangeleerde gedrag en zijn verleden bepaald. In deze kaart wordt 
hij zich er voor het eerst van bewust, dat hij niet de beheersing over zijn leven heeft.
Het rad staat ook voor risico’s, spelen; winnen en verliezen in het grote spel van het le-
ven. Het is een gevaarlijk spel, want het zwaard, dat op de tafel van de Magiër lag, wordt 
nu door de Sfinx dreigend in de hand gehouden en deze eist waarheid en oprechtheid.

DUIDING
• de voortdurende wisselwerking tussen goede en slechte dingen
• alles komt terug
• karma 
• déjà-vu
• in het centrum van de cycloon heerst stilte
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Al je ervaringen, gevoelens en stemmingen herhalen zich. De meeste van je acties zijn in 
feite reacties. Stel je net als de Sfinx boven de gebeurtenissen en kijk toe. Mediteer over 
al je stemmingen en gevoelens, die blijvend veranderen - verdriet, ergernis, angst, liefde, 
seks. Overdenk de wisselwerking tussen goede en slechte dingen in je leven en denk aan 
je centrum, je Hara. Daar heerst de stilte, je voelt je niet meer met de uiterlijke gebeurte-
nissen verbonden.
Deze kaart staat voor grote veranderingen in je leven. Je kijkt naar je oude levenspatro-
nen en begint je verandering in eigen hand te nemen. Je bent in staat afstand tot je pro-
blemen te nemen.
 

XI GERECHTIGHEID

Nu kijkt de Gerechtigheid je rechtstreeks in de ogen. Ze ziet 
er ernstig uit, ze draagt een eenvoudig gewaad en houdt een 
zwaard en een weegschaal in haar handen. Er ligt niets on-
heilspellends in haar ogen, de blik is indringend, maar rustig.
Zoals eerder bij de Hogepriesteres, zit zij voor twee zuilen, 
waartussen een sluier hangt. Op het doek staan geen symbo-
len. Ze zoekt geen uiterlijk vertoon of schoonheid. Het doek 
achter de Hogepriesteres laat het water zien, terwijl die ach-
ter de Gerechtigheid geen blik toelaat op datgene wat ach-
ter haar ligt. Wanneer je gedurende het proces in het Rad 
van Fortuin niet ontwricht bent, dan kom je er als een ander 
mens uit. Je hebt ondervonden dat er dwaasheid in je zit, dat 

je geen stabiele identiteit hebt. Je zelfbeeld is verstoord. Wees je hiervan bewust, ook al 
kan deze erkenning pijn met zich meebrengen. Er bestaat geen medicijn tegen deze erva-
ring, de dingen zijn zoals ze zijn. Je moet bewust en met discipline tussen de zuilen van 
de Gerechtigheid doorlopen.
Op dit punt zou je het liefst uit de film weglopen, maar dat is niet mogelijk. Er bestaat, tot 
aan het laatste ontwaken, geen uitweg meer. De enige weg die mogelijk is, is die van de 
wet van de aanvaarding. Schulden moeten worden terugbetaald, daar kan niets aan wor-
den veranderd, de wereld is zoals hij is. Als je lijdt, dan moet je lijden, dat is het vagevuur. 
‘Gerechtigheid’ belichaamt de waarheid, het zo-zijn. Ze kijkt recht vooruit, want ze weet 
wie je werkelijk bent, ze laat zich niet misleiden.

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
Astrologisch stemt de Gerechtigheid met het dierenriemteken Weegschaal overeen. Bij 
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onze schikking van de kaarten ligt ze precies in het midden van de serie tarotkaarten, net 
zoals de Weegschaal met zijn even lange dag en nacht in de herfst, precies in het midden 
van het astrologische jaar ligt.

DUIDING
• heldere geest
• gelijkheid
• neutraal juist oordeel
• afwegen en beslissen

Trek je terug en neem de tijd je leven als een film aan je voorbij te laten gaan. Beoordeel 
alle herinneringen en wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Leg je ervaringen en gedrag 
op een weegschaal en bekijk wat goed en slecht voor je was. Wil je zo verder leven? Wil 
je ergens iets veranderen? Waar sta je? Ben je tevreden over het resultaat of niet? Als je 
deze kaart hebt getrokken, is het belangrijk deze vragen te stellen. Het is belangrijk om je 
leven te zien zoals het er werkelijk uitziet, met hart en ziel, zonder te veroordelen, zonder 
schuldgevoel over het verleden. Wees rechtvaardig tegen jezelf. Je bent in balans, je ziet 
de waarheid en je bent helder. Je ziet de dingen onder ogen. Maak onvoltooide zaken af.

XII DE GEHANGENE

Een mooie jongeman, die erg op de Dwaas lijkt, hangt met 
zijn rechtervoet aan een op een T gelijkend kruis, dat van pas 
gehakt hout gemaakt is en waar het groen nog aan zit. Zijn 
linkerbeen hangt ontspannen achter zijn rechter en vormt 
zodoende nog een kruis. Zijn armen zijn achter zijn rug ge-
kruist en bij elkaar gebonden en geven op deze manier een ge-
voel van machteloosheid en onbehagen. Maar zijn blik is he-
lemaal ontspannen en tevreden, zijn uitstraling toont kalmte 
en gelukzaligheid, zijn hoofd is omgeven door een aura van 
licht. Deze kaart toont op het eerste gezicht ontspannenheid 
in machteloosheid, gelukzaligheid in combinatie met onbe-
hagen, zoals bij de verlichting van Jezus door de kruisiging.

Het is de ontspanning, die op de totale aanvaarding volgt, die bij de Gerechtigheid heeft 
plaatsgevonden.
Dat is het dus, wat achter het doek van de Gerechtigheid verborgen is. De eenvoudige en 
heldere wereld was slechts een val. De dingen liggen toch anders dan je had verwacht, 
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en is praktisch het tegenovergestelde daarvan. Alles heeft zich van binnen naar buiten 
gekeerd en van boven naar beneden. Plotseling ben je vastgebonden. Wat nu?
De Gehangene is ontspannen, er is geen stress, geen strijd. Zijn handen zijn machteloos.
Hoe anders ziet het kruis van de Gehangene eruit dan het christelijke kruis met de lij-
dende Jezus. Met een simpele beweging hebben E. Waite en P. Smith schoonheid en 
positiviteit in de christelijke mythe van het kruis gelegd. De Kluizenaar op de bergtop 
moest de moeilijke weg naar boven gaan om het licht te vinden. De Gehangene is de 
Kluizenaar, die alles omgekeerd ziet: hij kent geen inspanning. Het licht zit niet meer in 
een klein lampje opgesloten. Nu is hij van licht vervuld, nu is zijn eigen hoofd, zijn eigen 
lichaam verlicht. De Kluizenaar heeft de berg beklommen. De Gehangene is degene die 
de berg afdaalt om hem te ontmoeten. Hij is de Dwaas die in de afgrond valt. Op een 
ander niveau is de Gehangene het symbool voor de inwijding in de spirituele mysteriën, 
de overgave aan een spirituele meester om de diepte van het eigen wezen te ontdekken.

DUIDING
• omgekeerde zienswijze
• aanvaarden van feiten
• overgave
• gebondenheid aan de materiële wereld
• vrijheid van bewustzijn
• geduld, ontspanning

De dingen zijn niet zoals je ze hebt voorgesteld. Er vindt een grote verandering in je leven 
plaats. Plotseling past niets meer in het beeld, dat je van de wereld had gevormd. Alles 
lijkt op zijn kop te staan, de verwarring is groot! Je wilt de dingen zien zoals ze werkelijk 
zijn, je staat open voor het nieuwe, je leert te accepteren. Je bent positief en geduldig, 
maar tegelijkertijd levendig, wakker en gelukzalig. Je geest heeft je rust gegeven en je 
hebt het vermoeden gekregen, wat het betekent in het hier en nu te leven.

Laat alle denkbeelden los, ga op je hoofd staan en bekijk al je problemen eens vanuit een 
ander perspectief!
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XIII DE DOOD

De Dood komt. Bij veel tarotspellen blijft deze kaart zonder 
naam en onthult daarmee de verschrikking van het bewus-
te denken voor zijn eigen verlossing. Het traditionele besef 
van de dood is gebaseerd op angst. In het tarotspel van Waite 
wordt de Dood met liefde aanvaard en door deze acceptatie 
openen zich nieuwe perspectieven. Dat is de belofte op een 
nieuw leven - de mystieke roos op de vaandel en de zon aan 
de horizon - waardoor de kaart een zekere mildheid bevat. De 
Dood draagt een zwarte uitrusting en berijdt een prachtig wit 
paard, wiens passen het einde van de levenden aankondigen. 
De koning ligt al op de grond, de bisschop wacht biddend op 
zijn tijd, een kind met bloemen begroet hem opgewonden, 

terwijl de moeder met overgave in haar lot schijnt te berusten. De Dood treedt ieder op 
gelijke voet tegemoet, de jongeren en de ouderen, de spirituele en de aardverbondenen, 
de sterken en de zwakken. 
Op de achtergrond kun je de rivier de Styx herkennen, die deze wereld van de andere 
scheidt en daarop een boot die de zielen van de doden naar de andere oever brengt. 
Daar zie je twee torens die je een blik op het onbekende en in de toekomst gunnen. De 
zon gaat onder (of op?). Zij verwijst naar de volgende kaart: de Matigheid. De veer op 
de helm van de Dood doet aan die van de Dwaas denken en op die van het goddelijke 
kind op de kaart De Zon. Zo ook het paard: dood en leven zijn niet gescheiden, zij zijn 
de twee kanten van dezelfde munt.‘Terwijl ik naar de ruiter en de ondergaande zon keek, 
had ik een ingeving. Ik begreep, dat de weg van het leven uit de passen van het paard 
bestaat. De zon gaat op het ene punt onder en komt op een ander punt weer op, ik zag in 
dat zij opkomt terwijl zij ondergaat en ondergaat, terwijl zij opkomt en dat het leven bij 
de geboorte sterft en in het sterven wedergeboren wordt.’ (Ouspensky)

DUIDING
• overgaan in een andere dimensie
• loslaten van de binding met de materiële wereld
• verlossing, verandering
• je sterft ieder moment
• verlies
• orgasme 
• verleden tijd
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Het is voorbij. Het oude sterft en iets nieuws kan in je groeien. Altijd wanneer er iets 
sterft ontstaat iets nieuws, zoals het zaad, dat openspringt en tot bloem wordt of de rups, 
die haar cocon spint en tot vlinder getransformeerd wordt. In het sterven ervaar je het 
deel in jezelf dat nooit dood gaat, dat altijd fris en nieuw is en steeds verandert.
Kijk wat het thema dood voor je betekent, welke angsten daarmee verbonden zijn.

XIV MATIGHEID

Een mooie vrouw met engelenvleugels staat aan de water-
kant. Haar stralende hoofd wordt opgesierd door een gouden 
diadeem, die de zon voorstelt. Op haar hart zien we een drie-
hoek in een vierkant: de geest in de materie. De driehoek is 
ook tegelijkertijd een symbool voor de opwaartse beweging 
van het vuur. Haar voeten raken zowel de aarde als het wa-
ter, omdat zij tegelijkertijd in het bewuste als in het onderbe-
wustzijn, het manifeste en het verborgene geworteld is. Haar 
handen houden twee kelken vast, waarmee ze water van de 
ene in de andere kelk giet. Als je deze wat beter bekijkt, lijkt 
het op een ononderbroken energiestroom die de beide kelken 
verbindt. Het is een kringloop van energie. Aan de rechter-

kant zie je gele waterlelies, aan de linkerkant voert een pad op de achtergrond de bergen 
in, waarboven de zon schijnt, die er als een kroon uitziet.
Na de Dood komt de wederopstanding. Je hebt jezelf totaal veranderd, het oude is he-
lemaal verdwenen. Nu is het tijd voor meditatie en oplettendheid, in het hier en nu zijn 
en je niet aan gedachten over verleden en toekomst overgeven. Er ontstaat een diepe 
innerlijke evenwichtigheid, en ware vreugde over de beschikbare energieën. De Dood is 
slechts voor diegenen, die het verleden niet los kunnen laten, de Matigheid heeft dit op-
gegeven. Ze is over het water van de Styx gegaan, ze heeft alle banden doorgesneden. En 
toch is ze nog niet helemaal rustig, ze heeft nog een toekomst voor zich en bereidt zich 
er vol vertrouwen op voor om uit te vliegen. Ze heeft het verleden laten vallen, maar de 
toekomst nog niet. Misschien noemt men haar daarom de engel van de tijd. 
Ze is zichzelf bewust, dat het licht van de Gehangene in haar gekristalliseerd is, ze voelt 
haar goddelijkheid, haar goddelijke aard.
Haar overeenkomst met de Geliefden blijkt uit het volgende: de relatie tussen hemel en 
aarde houdt een ‘menàge à trois’ tussen Adam, Eva en de engel in. Daarom is de eerste 
blik van de Geliefden op het lichtpunt zo vluchtig. Nu is de gelukzaligheid van de engel 
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op de kaart Matigheid niet meer zo breekbaar. De vrouw op de kaart is vanaf het hoofd 
in de hemel tot de voeten op de grond en in het water één geworden. Zoals de Magiër 
nu in de kaart de Kracht dieper in zichzelf afgedaald is, heeft de Wagenmenner nu in de 
kaart van de Matigheid zijn verbondenheid met het materialisme opgegeven.
Anders dan de menner heeft de vrouw in de kaart Matigheid met het water van het on-
bewuste vriendschap gesloten. Maar net als hij aanvaardt ze nog geen definitieve vrede, 
zij wil nog verder gaan. En het doel schijnt niet ver meer te zijn. Ze is er zich niet van 
bewust, dat zij nog door veel dalen moet.
Het is de geschiedenis van de engel Lucifer en de geschiedenis van de mens, die al uit 
het licht, uit het goddelijke geschapen is - en desondanks God wil zijn. De Matigheid 
ontdekt, dat niet alles tijdens het proces van de dood wordt vernietigd. Er zijn nog steeds 
verlangens. 

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
De Matigheid kan op een aantal gebieden als de uitdrukkingsvorm van het dierenriem-
teken Boogschutter worden gezien.

DUIDING
• het leven als voortstromende rivier
• balans
• wortels en vleugels, hemel en aarde
• harmonie
• spel met energie
Mediteer op je hartchakra, merk hoe al je energie die je met open hart kunt opnemen, 
getransformeerd wordt. Als je uitademt, straal dan zegen en liefde uit. Je kunt bewust 
met je leven omgaan, verlies je niet weer in de materiële wereld of in diepe emoties en 
andere bewustzijnstoestanden.
In je leven is een rustpunt gekomen, geniet van de harmonie en geef anderen datgene 
wat in je zit.
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XV DE DUIVEL

Probeer God niet te dicht te naderen, misschien kom je niet 
meer terug. Icarus viel naar beneden en verbrandde tot as. 
Lucifer verloor elk licht en alle schoonheid en werd Satan. De 
Duivel is het verloren schaap uit het Nieuwe Testament, de 
mens, die volledig in de fout is gegaan.
Waite’s afbeelding van de Duivel is zowel traditioneel als erg 
mooi. Alle kenmerken zijn aanwezig. Zwart staat voor on-
bewustheid en onwetendheid.Het omgekeerde pentagram - 
de punt wijst naar beneden - symboliseert de aantrekkings-
kracht naar het laagste, de materie. De gehoornde zondaars 
- Adam en Eva - zijn met kettingen in de boeien geslagen, net 
als bij de Bijbelse val uit het paradijs. De huiveringwekkende 

fakkel herinnert aan helse pijnen en de wijd geopende ogen zijn bereid een vloek uit te 
spreken. Seks, woede en zonde, onbewustheid en gevangen zijn, onschuld en binding, 
dat komt allemaal in de ketting tot uitdrukking. De vrouw in de kaart Matigheid dacht 
dat ze zich niet met het lichaam vereenzelvigde, maar heeft nu ontdekt dat zij wel dege-
lijk lichamelijk is. Ze dacht dat ze kon vliegen, in plaats daarvan vindt zij zichzelf in de 
hel terug. Ze had gedacht dat ze woede en seks achter zich had gelaten, maar de Duivel 
herinnert haar eraan: je bent je eigen toorn.
De Duivel is het begin van deel drie van ons verhaal. Hij is zover gegaan als maar voor 
een menselijk wezen mogelijk is. Hij is datgene wat overblijft als je de illusie verloren 
hebt, dat je je leven kunt beheersen, dat je geluk en vervulling door middel van je verlan-
gens kunt bereiken. En toch straalt zijn gezicht een zekere schoonheid uit. Misschien is 
het zijn gezichtsuitdrukking, de wijd geopende ogen, die je laten weten dat bewust zijn 
mogelijk en nodig is te midden van hartstocht, immoraliteit en zonde. De beide mense-
lijke wezens zien eruit alsof ze  zich amuseren. Ze zien er in elk geval niet uit als slaven. 
Hun houding is geriefelijk, rechtop, waardig, de ketting om hun hals hangt slap en hun 
handen zijn vrij. Ze kunnen zich ten alle tijde bevrijden. Hun slaaf zijn is vrijwillig, want 
zij verkiezen zelf de donkere kant, de verzoeking. Het is de uitdrukking van hun vrijheid, 
want ze begeven zich bewust in deze ervaring en daarom kan de vrijheid hen helemaal 
niet ontnomen worden. De Duivel denkt vast en zeker dat hij hen gebruiken kan, maar 
het kan ook zijn dat de twee hem gebruiken vanwege de opwindende belevenissen, al-
leen voor de pret.
De Duivel is ook de andere kant van de Geliefden. In de kaart van de Geliefden is het 
leven zo geweldig en de wereld zo mooi, dat die twee in de realiteit van deze wereld en in 
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zichzelf willen geloven. Ze willen het behulpzaam zijn vergeten en van de wereld nemen, 
wat deze te bieden heeft. Ze brengen een scheiding tussen zichzelf en de wereld tot stand. 
Ze zeggen: ‘Wij zijn hier en de wereld is daar’.
En toch is deze scheiding van de wereld geen toevallige vergissing - het is de christelijke 
geschiedenis van Adam en Eva, die uit het paradijs verdreven werden, die een diepere 
betekenis heeft.
Ze moesten verdreven worden. Het is niet zo, dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn, 
het is een grondregel van het leven. Als Adam niet was verdreven, was hij waarschijnlijk 
nooit de Christus geworden. Hij moest verdwijnen, voor hij weer thuis kon komen. Wat 
er nu te wachten staat, is zo diep mogelijk in de duisternis door te dringen. Zoals bij alle 
hoofdkaarten is het aanvaarden de weg naar de transcendentie. Ongehoorzaamheid is 
noodzakelijk om gehoorzaam te worden. Rebellie is noodzakelijk om onafhankelijk te 
worden. Iedere heilige heeft een verleden en iedere zondaar een toekomst. Bedenk dat en 
wees niet bang voor het verbodene.
Bij deze kaart is het verbodene de weg. Volg hem helemaal, wees moedig, wees compleet 
- opdat het verbodene zijn aantrekkingskracht op je verliest. Ga met heel je hart. Onder-
zoek de zonde helemaal, onderzoek al zijn hoeken en gaten en maak er een eind aan. Op 
het moment dat je het hele spel door hebt, ben je eruit.
De Duivel staat ook voor het onderdrukte, het onbewuste van de samengebalde stof, ma-
terie. Hij is alles wat je als verdoemenis werd geleerd. Alles wat je in de donkerste hoeken 
van je bewustzijn verstopt en dat daar ongezien verrot.

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
Astrologisch gezien staat de Duivel voor het dierenriemteken Steenbok.

DUIDING
• verzoeking
• egoïsme
• afhankelijkheid op allerlei manieren
• zwarte magie

Geloof je nog altijd in de Duivel? De Duivel zit op zijn voetstuk en doet niets. Je hoeft 
alleen maar de ketens over je hoofd te halen en je bent vrij. Op het moment zit je in je 
gevoelens, je illusies, je duistere emoties verstrikt. Je ziet geen licht meer, je bent onwe-
tend geworden. Je denkt dat de duivel achter je aan zit, dat hij over je wil beschikken, 
dat hij je wil bezitten. Je blijft jaloers, egoïstisch, de horizon heeft zich verkleind. Je bent 
afhankelijk van seks, van het goede leven, van televisie kijken ... van wat dan ook. Open 
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je ogen en zie in dat je de ketens zelf geslagen hebt. Je hebt de keuze, want je bent vrij!
 

XVI DE TOREN

Op deze kaart is de laatste val, het volledig falen, de tragische 
ondergang uitgebeeld. Je ziet een hoge grijze toren op een 
alleenstaande berg, die gedomineerd wordt door een reus-
achtige gouden kroon. De Toren is volledig in het duister ge-
huld, deze wordt vernietigd door een bliksemflits die uit de 
hemel schiet. Twee koninklijke figuren storten tussen hete 
vlammen en donkere wolken in de afgrond. Pijn en angst is 
van hun gezichten af te lezen.
Deze kaart symboliseert de krachtigste klap die de onbe-
trouwbaarheid van ons ego, ons gevoel van alles afgeschei-
den te zijn, toegebracht wordt. De kroon vertegenwoordigt 
alle andere kronen in de tarot: zelfoverschatting, het maske-

ren van de persoonlijkheid, machtswellust. De bliksem is het symbool voor God. Met 
de Duivel waren we zo ver gegaan, als het ego kon gaan. Hij was het verloren schaap uit 
het verhaal in het Nieuwe Testament. Dit is het laatste punt tot waar het denken werkt. 
Nu moeten we het achter ons laten. Er gebeurt iets groots, een innerlijke aardbeving, een 
vulkaan barst uit, alles uit het verleden breekt en wordt vernietigd. Nu is de nacht over 
het verloren schaap gevallen, de hoop om terug te gaan is voorbij. De droom is tot een 
nachtmerrie geworden, we staan voor de vernietiging. Het huis heeft vlam gevat! Het is 
een verschrikkelijke film, je wilt opstaan en weglopen!
Nu komt God, het bovennatuurlijke, de bliksem, de donder. De hele oceaan verzwelgt de 
waterdruppels. Je bent kapotgemaakt. De hele reis, de Keizerin en de Keizer, de Magiër 
en de Hogepriesteres, de Geliefden en de Duivel, alles. De kroon, waarmee de vrouw 
in de kaart Matigheid in contact wilde komen, is nu vernield. De Toren belichaamt de 
bevrijding door middel van de loutering na de laatste uitbarsting. En de vlammen van 
genade vallen op ons neer. 

DUIDING
• de val van het grote paard, de arrogantie
• karma, lotsbestemming
• vernietiging, nederlaag
• teruggeworpen zijn op jezelf
• de bouw van de toren van Babel
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De basis, waarop je je leven hebt gebouwd, was niet echt. Deze was slechts schijn. Je le-
ven stort als een kaartenhuis in elkaar; alles wat je zorgvuldig en doordacht opgebouwd 
had, is van het ene op het andere moment voorbij. Je bent wanhopig - ontspan je, laat het 
gebeuren, vecht niet - en misschien kun je de verlichting voelen die daarmee aanbreekt, 
dat je helemaal opnieuw kunt beginnen. Je zult wakker, levend, open en kwetsbaar zijn 
na de val, want wat er met je gebeurt is groter dan jijzelf.
De Toren staat ook voor de mensheid, die probeert de natuur onder controle te krijgen 
en uit te buiten.
 

XVII DE STER

Een mooie naakte vrouw knielt bij een meer en giet water uit 
twee kruiken, het water uit de ene kruik giet ze direct in het 
meer en vanuit de andere bevloeit ze de aarde. Men krijgt de 
indruk, dat haar watervoorraad onuitputtelijk is en wat eruit 
ziet als twee kruiken, zijn in werkelijkheid twee onuitputtelij-
ke bronnen. Haar linkerknie wordt door de aarde gesteund, 
haar rechtervoet wordt op mysterieuze wijze door het water 
gedragen; deze raakt slechts licht de oppervlakte, zonder nat 
te worden. De natuur om haar heen is prachtig en een gevoel 
van waardigheid en warmte verspreidt zich. In de verte zingt 
een vogel in een boom. De hemel is stralend blauw, het is de 
eerste blauwe lucht sinds de kaart het Rad van Fortuin en de 

Heremiet. In het midden schijnt een grote achtpuntige ster, goudkleurig net als het haar 
van de vrouw; om haar heen stralen zeven kleine sterren. Samen zijn het acht sterren 
- het getal voor kracht, voor het oneindige, voor de eeuwige ontwikkelingsgang. Je ver-
wacht misschien een reis, een geografische beweging, een ruimte/tijd, onderscheid tus-
sen dal en bergtop. Nu zie je dat de top precies daar is, waar het dal zich bevindt. Slechts 
de illusie, de droom moest vernietigd worden, het denken moest verdwijnen. Je had aan-
genomen, dat vleugels noodzakelijk zijn, dat je tussen de zuilen door moest gaan, dat je 
je reis moest uitstellen. Je constateerde plotseling, dat je op de top wakker werd, midden 
in de tuin. Volstrekt onverwacht ben je eventjes helemaal wakker. De vrouw op de kaart 
de Ster heeft meer energie dan ze nodig heeft, niet zoals de vrouw in de Matigheid, die 
haar energie zorgvuldig af moet wegen. Zij kan gewoon geven en geven en geven...
De Heremiet had de opdracht, de ster uit de gesloten lantaarn te bevrijden, zonder het 
glas te breken. In de Toren werd de lantaarn totaal vernietigd, de ster is nu eindelijk vrij. 
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Aanhangers van Zen noemen deze beleving een ‘Satori’, een plotseling inzicht van de 
ware aard van het zijn. De vrouw in de kaart de Ster bevindt zich in de wereld, zij ver-
stopt zich niet zoals de Heremiet of laat deze achter zich, zoals de vrouw in de kaart de 
Matigheid. Haar voet ligt als een lotusbloem op het water. Zij leeft in de wereld. maar zij 
maakt geen gebruik van de wereld. Er zijn geen anderen, er is geen kleding, zij heeft niets 
te verbergen, maar alles te geven. Overvloedige rijkdom is haar kwaliteit.

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
De Ster kan als symbool van het dierenriemteken Waterman gezien worden.

DUIDING
• verlangen naar de goddelijke oorsprong
• grenzeloosheid, oneindigheid
• mens en natuur in goddelijke harmonie
• bewustzijn
• vruchtbaarheid

Zoals het water terugvloeit in de oceaan, zo voel je de wens je daarin te laten oplossen, in 
harmonie met je omgeving te zijn. Je zit in de natuur onder een sterrenhemel en verliest 
je in de uitgestrektheid van het universum. Sta deze gevoelens in jezelf toe. Je voelt je 
natuurlijkheid, zegt ja tegen je lichaam, je geest en je ziel. Deze kaart herinnert je eraan, 
hoe geweldig dit geschenk is, een mens te durven zijn. Wat je problemen op dit moment 
ook mogen zijn, bezin je daarop.

XVIII  DE MAAN

Een rode kreeft kruipt langzaam uit het water, hij heeft zo-
doende een zeer lange weg te gaan, die hem in de duister-
nis van de nacht voert. Een hond en een wolf blaffen tegen 
de Maan, die haar gouden licht op het pad werpt, dat tussen 
twee torens door kronkelt, de beide posten van de bekende 
wereld, naar het onbekende, naar het mystieke, het onontdek-
te. De kaart straalt een gevoel van magie, mysterie en droom 
uit. Intuïtie en verbeeldingskracht, zelfbewustzijn en twij-
fel, waarheid en begoocheling, dat alles bevindt zich in deze 
kaart. De Maan duidt het laatste deel van de reis aan, het is in 
vogelvlucht een samenvatting van ons hele leven, een laatste 
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terugblik op ons gezamenlijke bestaan. De Maan laat de totale evolutie van het leven op 
onze planeet zien. Angst en verlangen worden door de wolf en de hond gesymboliseerd. 
Tussen de torens door gaan wij van het bekende naar het pure bewustzijn, dat door de 
Maan gesymboliseerd wordt. Het is onze laatste droom, omgeven door medegevoel en 
bewustzijn. Wanneer je nu op het pad terugkijkt, kunnen wij zien dat het uit puur goud 
gemaakt is, dat het licht niet echt verloren kon gaan, want de hele weg is verlicht.

ASTROLOGISCHE SAMENHANG
Als symbool voor het dierenriemteken Vissen sluit de Maan de ring van de Zodiak, die 
met de Keizer (Ram) begon.

DUIDING
• ontvankelijkheid, vrouwelijkheid
• het onbewuste
• de kinderjaren
• intuïtie, voorgevoelens, visioenen

Je voelt en ziet de beelden, visioenen, gedachten uit het onderbewustzijn omhoog komen 
en je verlangt naar het hogere - naar de eenheid van de zon en de maan, het mannelijke 
en het vrouwelijke. Je bevindt je ergens op de helft van de weg, je kunt niet meer terug, je 
aarzelt echter verder te gaan. Het visioen vertelt je met gesloten ogen in jezelf te kijken, 
en met al je vrouwelijke krachten, je intuïtie en geduld op weg te gaan. Het is tijd om al 
je gevoelens en gedachten onder ogen te zien, om jezelf helemaal te leren kennen. Met 
betrekking tot problemen, roept deze kaart op in het diepe te springen en naar de oor-
sprong van het probleem te kijken, en je niet met oppervlakkigheid tevreden te stellen.
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XIX DE ZON

Tot slot schijnt de Zon hoog aan de hemel, haar mooie ogen 
kijken rustig en diep in je innerlijk. Alles is open, vanzelf-
sprekend, zelfvoldaan. Onder haar rijdt een stralend kind 
met bloemenkransen en een rode veer op het hoofd op een 
wit paard zonder zadel of teugel. In de ene hand draagt het 
een oranje wimpel, de armen zijn vol vertrouwen uitgestrekt 
in een welkomstgebaar. Achter het kind is een muur te zien, 
begroeid met veel zonnebloemen. 
Het beeld straalt warmte, onschuld, vreugde en vertrouwen 
uit. Via de weg van de Maan ben je in de tuin van de Zon aan-
gekomen. De lange zoektocht naar het licht is voorbij. Einde-
lijk herinner je je wie je bent, namelijk de Dwaas. Het gezicht 

van de Maan kijkt ons recht aan, de waarheid is voor iedereen duidelijk. Het kind leidt 
ons een nieuwe wereld in, iedereen verheugt zich over zijn geboorte.
Zoals we in het begin reeds vermoedden, geven de tarotkaarten vanaf de Ster hogere be-
wustzijnstoestanden weer. Daarmee betreden de meeste van ons onontdekte gebieden. 
Als alle kleren eenmaal afgevallen zijn (de Toren), blijft slechts dat over, wat boven de 
persoonlijkheid uitstijgt, het is de andere kant van het denken en daarom wars van com-
municatie en spraak.
De Maan symboliseert als eerste zo’n toestand, nu volgt de Zon. Samen staan ze voor 
de laatste beleving van de twee energieën die de basis hebben gelegd, de vrouwelijke en 
mannelijke, die de Dwaas als Hogepriesteres en Magiër heeft leren kennen. Het lijkt alsof 
de film naar de beginbeelden terugspoelt. Maar terwijl in de Magiër en de Hogepriester-
es het mannelijke en vrouwelijke, vuur en water, door mensen uitgebeeld worden, moe-
ten zij in deze kaart als pure bewustzijnslagen, als kosmische energieën beleefd worden.
Het is de laatste blik omhoog in ons universum, waar de Zon het leven schenkende cen-
trum is en de muur voor de Zodiak staat, voor de materiële wereld, voor de totale schep-
ping van alle fysieke lichamen, van de elektronen tot aan de planeten toe. De muur staat 
daar nog altijd als symbool voor de scheiding tussen onder en boven.

DUIDING
• vertrouwen, onschuld
• optimisme, positiviteit
• creativiteit
• licht, warmte
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Ontdek het kind in jezelf, de ongedwongenheid, de onschuld, de zuiverheid. Je heet de 
wereld met open armen welkom, je geniet van de warmte en liefde, je bent dankbaar 
voor alles wat het leven je heeft te geven en je bent vol zelfvertrouwen . Laat anderen 
delen in je geluk. 

XX HET OORDEEL

Word wakker! De film is bijna afgelopen, het is tijd voor het 
publiek om het theater te verlaten. Het is tijd om boven alle 
scheidingen uit te stijgen, alle belemmeringen te doorbreken, 
alle muren neer te halen. De engel van het laatste ontwaken 
blaast met alle kracht op de trompet. Het is tijd voor de op-
standing. Mannen, vrouwen en kinderen komen uit de gra-
ven met niet mis te verstane gebaren van totale vreugde en 
gelukzaligheid, want er staat geschreven, dat ‘hij niet de God 
der doden, maar de God der levenden is’ (Markus 18:27). Het 
kruis op de vlag wijst erop, dat de kruisiging nodig is, om de 
opstanding te kunnen beleven. De Dood en de Toren waren 
nodig, om het eeuwige leven te ervaren, dat wat nooit kan 

sterven. Het goddelijke kind verschijnt nu als engel, Jezus stijgt naar de hemel op. De 
meester gaat in het bovenzinnelijk op. Zelfs de bergtoppen moeten verlaten worden. De 
roep is sterk: Kom en volg mij in het onbekende...

DUIDING
• God, religie
• wedergeboorte
• licht
• hereniging

Iets nieuws komt in je leven, een andere dimensie. Je ziet jezelf niet als een ingekapsel-
de eenling, maar als deel van het universum. Je bemerkt de eenheid met het goddelijke, 
ontdekt je oorspronkelijke religiositeit, onafhankelijk van de institutionele religies. Deze 
kaart staat voor loslaten en opnieuw beginnen op een ander niveau.
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XXI DE WERELD

Een mooie vrouw danst vol vreugde dezelfde extatische dans 
als de Dwaas. Geen andere figuur uit ons verhaal heeft ge-
danst, want ieder van hen vertegenwoordigt slechts een en-
kele danspas van de Dwaas. Nu kunnen we de volledige dans 
zien. Het getal nul van de Dwaas is nu vergroot tot een krans, 
die het totale bestaan inhoudt.
De dans van de Dwaas was een aangelegenheid met veel risi-
co’s - op de rand van de afgrond. Nu is er geen gevaar meer. 
Nergens kan zij vallen, er is geen scheiding meer tussen bo-
ven en onder. Alles werd al geriskeerd en verloren, er valt 
niets meer te verliezen of te winnen, want waar alles verloren 
werd, werd alles gewonnen.

Net als het Rad van Fortuin is ook de Wereld een mandala. De ene laat de diepere orde 
zien, die zich in de chaos verbergt, de andere toont de totale kosmos. En terwijl de vier 
wezens in het Rad van Fortuin volgens het wetboek leven, hebben zij nu alle vier hun 
boek verloren, want er is nu geen andere regel meer dan de dans van het bestaan.
Maar waarom bedekt zij haar lenden met een sluier? Het naakte lichaam in de kaart 
de Geliefden en de Duivel, de Ster, de Zon en het Oordeel had niets te verbergen. Wat 
verbergt zij dan achter haar mooie stola? Zij verbergt het feit, dat zij androgyn is, een 
hermafrodiet of interseksueel. Adam en Eva, het vrouwelijke en het mannelijke, zijn 
voor altijd verenigd.

DUIDING
• universum, alles is één
• samenklank, harmonie
• vrijheid
• vervulling, transcendentie

Alles vindt zijn juiste plek. Je ziet het doel achter al je levenservaringen en aanvaardt met 
vreugde de menselijke voorwaarden op onze planeet. Als je tegen alles ja kunt zeggen, 
houdt iedere strijd op en jouw dans en de dans van het universum zijn één.
Je merkt, dat je jezelf vervulling kan geven, dat alles in je zit, waarnaar je altijd buiten 
jezelf gezocht hebt.
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De hofkaarten stellen mensen voor, die een bepaalde rol of een bepaald type spelen. Ze zijn 
het resultaat van aangeleerd gedrag. Het spel dat ook jij in je menselijk bestaan speelt. Eerst 
komen de afzonderlijke hofkaarten aan bod, om daarna nog eens op hun relatie tot elkaar 
in te gaan en daarbij tegelijkertijd een voorbeeld te geven van de veelvoudige combinatie- 
en interpretatiemogelijkheden, die de tarotkaarten bieden.

SCHILDKNAAP VAN ZWAARDEN
Hij is de zorgeloze, de achterdochtige onvolwassen figuur. Zijn 
voeten staan niet stevig op de grond. Hij begint de vele levenspro-
blemen aan te voelen. Hij is Hamlet, maar nooit helemaal zeker 
of hij die wel wil zijn. Hij kan niet kiezen tussen liefde en haat, ja 
en nee, actie en reactie, moed en angst. Hij is de leerling, die met 
tegenzin leert. Het gevaar is, dat hij geen keuze kan maken en 
klem komt te zitten, nooit volwassen wordt en altijd een lafaard 
zal blijven.

SCHILDKNAAP VAN STAVEN
Hij is de reiziger door het leven, de jonge man die zijn energieën 
heeft ontdekt, de erotische minnaar, de danser, de muzikant. Hij 
is rechtschapen, eenvoudig, een praktisch mens. Hij heeft het ver-
trouwen van de jeugd, die klaar staat om op reis te gaan. Hij is de 
jonge sportman, die zichzelf traint. Hij is Narcissus, die zichzelf 
bewondert. Dat is ook het gevaar: zichzelf te veel bevestigd wil-
len zien, narcisme. Hij zal zich beperkingen moeten opleggen en 
andere mensen moeten ontmoeten, om zijn eigenlijke waarde te 
kunnen inzien.
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SCHILDKNAAP VAN KELKEN
Hij is de acteur, zowel in het theater als in het leven. Hij staat 
altijd op het toneel. Hij is de poëet, de platonische minnaar, de 
troubadour, die van zijn liefde een geschenk maakt. Hij is de char-
mante schavuit, vol fantasie, vindingrijk en nieuwsgierig. Maar 
het gevaar bestaat, dat hij altijd een amateur zal blijven. Het risi-
co is dan oppervlakkigheid, aanstellerig sociaal gedrag. Hij moet 
eerst de smaak van bitterheid proeven, voor hij zijn spel kan op-
geven en werkelijk de volheid van het leven leert kennen.

SCHILDKNAAP VAN PENTAKELS
Hij is de student, de leerling, degene die mediteert. Hij bevindt 
zich in het hier en nu, verbaasd over de schoonheid die hem om-
ringt. Hij is de kunstenaarsleerling die volledig in het scheppen 
van zijn creatie opgaat. Hij is mooi, spiritueel en rijk. Zijn gevaar 
is zijn overmatige zindelijkheid, hij mag zijn handen niet vuil ma-
ken, maar misschien moet hij dat toch....
De schildknapen werken als een balans, terwijl de energie van 
de ridders door hun paarden duidelijk beweging uitdrukt. De 
schildknaap kan voor zowel vrouwelijke als mannelijke energie 
staan, terwijl de ridder naar het mannelijke neigt. Van de schild-
knapen schijnt alleen de Schildknaap van de Kelken oprecht met 
anderen een relatie aan te willen gaan, de anderen kunnen rustig 
alleen spelen. 
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De ridders zijn bereid het leven van anderen te leren kennen en ze tegemoet te treden - ie-
der op zijn eigen manier. Zij bezitten een paard, die beweging en lichamelijkheid voorstelt. 
Zij dragen een uitrusting, die het inzicht en tegelijkertijd de noodzaak aan zelfverdediging 
symboliseert. Zij zijn op avontuur in de gevaarlijke wereld.

RIDDER VAN ZWAARDEN
Hij is de vechter, de krijger, de kruisvaarder, de nee-zegger. De 
schildknaap heeft eindelijk een besluit genomen: Hij wil strijden, 
hij wil alle onzekerheden achter zich laten. Hij is agressie, aanval, 
wil, vastberadenheid, totale ontkenning. Hij is bereid om te do-
den of gedood te worden. Maar hij vergt veel te veel van zichzelf...

RIDDER VAN STAVEN
Hij is tot actie bereid. De schildknaap is zich het bestaan van 
anderen bewust geworden, hij is bereid met hen de concurren-
tiestrijd aan te gaan. Zijn doel is zichzelf te bewijzen, niet om an-
deren pijn te doen. Hij is de cowboy, de sportieve tegenstander, 
de agressieve jonge zakenman, de goede rebel, een Robin Hood. 
In zijn wijd geopende ogen zien we behoedzaamheid. Zijn paard 
staat op het punt los te breken, het moet in toom worden gehou-
den.
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RIDDER VAN KELKEN
Hij is de welwillende vriend, de behoedzame minnaar, de diplo-
maat. Hij is gelovig, religieus. Hij is de ridder van de heilige graal. 
De schildknaap is van zijn geschilderde toneel afgestapt om het 
avontuur van het leven te ondervinden. Hij is er niet zeker van 
of zijn kelk vol of leeg is. Desondanks zou hij willen geven en 
nemen, maar wel voorzichtig. Zijn gebaren zijn wat stijfjes, maar 
toch moedig. Hij is nogal eens afgewezen, maar gaat desondanks 
door, om iets aan te bieden.

RIDDER VAN PENTAKELS
Hij is de arbeider, de doener, de postbode. De schildknaap is be-
reid ook zijn handen vuil te maken. Als boer bewerkt hij zijn ak-
kers, als kunstenaar brengt hij zijn creaties naar het marktplein, 
als mediterende test hij zijn bewustzijn in de werkelijke wereld. 
De ridder geeft, maar hij houdt zijn grote handschoen aan en het 
ziet er naar uit dat hij bang is van het paard geworpen te worden: 
hij zweet, hij is moe, zijn haar hangt in zijn gezicht. Zijn paard 
ziet er meer als een muilezel uit, hij straalt een bedompte, zware 
atmosfeer uit.
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De Koningin is de ‘First Lady’, ze geeft blijk van innerlijke en uiterlijke rijkdom. Ze is tevre-
den, gelukkig en vredelievend. Haar lichaam is het begin van nieuw leven, zoals het ‘klein-
tje’ op de zijkant van haar troon duidelijk maakt, maar haar ziel is die van een maagd.

KONINGIN VAN ZWAARDEN 
De sterke moeder, de voorbeeldige opvoedster, de verbitterde we-
duwe, de vitterige echtgenote, de succesvolle zakenvrouw. Welke 
positie ze ook inneemt, ze heeft het alleen door strijd bereikt, 
door de overwinningen en nederlagen van de ridder. Ze heeft 
zowel belangstelling als een hard oordeel, zij is afwisselend zacht 
en streng. Zij heeft van het lijden moeten leren en dat is zij niet 
vergeten. En dat zal zij ook aan anderen doorgeven.

KONINGIN VAN STAVEN
Zij heeft blijk gegeven van een natuurlijk overwicht, de mededin-
gers zijn verslagen. Als koningin kan de ridder eindelijk tot rust 
komen. Ze zit goed in haar vel, ze is open. Van alle koninginnen 
bezit zij de eenvoudigste troon, zij heeft geen drukte nodig, haar 
houding zelf is koninklijk. Haar knieën staan uit elkaar, en ze laat 
haar zonnebloem vrijelijk zien. Haar kracht is de kracht van de 
natuur. Als de Zwaardenkoningin de moeder is, dan is zij de goe-
de vriendin.
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KONINGIN VAN KELKEN
De dorst van de ridder is gelest, de liefde is opgebloeid, de ko-
ningin kan wegsmelten en zichzelf in haar gevoelens verliezen. 
Ze weet uit het onbewuste kracht te putten. Haar lichaam past 
zich bij de troon aan, zoals water de vorm van het glas aanneemt, 
en haar voeten zijn één met de zee. Haar troon is een schelp, een 
opening, een baarmoeder en toch staat ze stevig op de grond. Ze 
is de minnares, dromerig, en verzamelt schelpen op het strand. 
Ze is de ‘femme fatale’, die zich telkens weer in de spiegel bekijkt, 
de jonge liefdevolle moeder, de zeemeermin, de zieneres die in 
haar kristallen bol kijkt. Zij is Penelope, die voor altijd op de te-
rugkeer van haar geliefde wacht... 

KONINGIN VAN PENTAKELS
De inspanningen van de ridder worden door de oogst beloond, 
de kunstenaar heeft zijn werk verkocht, de mediterende heeft zijn 
bewustzijn verrijkt. De koningin is de ‘First Lady’, ze geeft blijk 
van innerlijke en uiterlijke rijkdom. Ze is tevreden, gelukkig en 
vredelievend. Haar lichaam is het begin van nieuw leven, zoals 
het konijntje aan haar zijde duidelijk maakt, maar haar ziel is die 
van een maagd. Ze is de vrouw des huizes, kunstverzamelaarster, 
tuinierster, beroemde schilderes, muzikante, spirituele lerares. 
Zij is de maagd Maria, de heilige Theresia, de mystica, die de he-
mel - hier en nu - op deze mooie aarde heeft gevonden.
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Elk van De Koningen vertegenwoordigt de hoogst mogelijke menselijke uitdrukkingsvorm 
van een bepaalde energie, een bepaald element, een bepaalde weg van menselijke ervaring.

KONING VAN ZWAARDEN
Door middel van geweld heeft autoriteit vaste voet aan de grond 
gekregen. Hiermee is het leed van de koningin vergeten. Zijn 
zwaard is gereed voor de strijd. Hij draagt het niet zoals de ko-
ningin als een symbool van macht, maar hij gebruikt deze met 
veel energie als duidelijke en zichtbare bedreiging. Zijn ergernis 
laat hij zien door zijn samengeknepen mond en zijn matte ogen. 
Hij vertegenwoordigt de autoritaire vader - de vaderfiguur par 
excellence -  de politieman, de rechter en professor. Hij is de ver-
antwoordelijke figuur voor al die gebieden, waar zich instituti-
oneel geweld voordoet. Als we de ridder als kruisvaarder zien, 
als imperialist, dan is de koning de missionaris, die hem met de 
bijbel in de hand volgt. Hij is op het hoogtepunt van de weg van 
de zwaarden aangekomen.

KONING VAN STAVEN
De koningin is tot rust gekomen en heeft van het leven genoten. 
Haar bewustzijn is passief - terwijl de koning weer tot beweging 
komt. Ze bevond zich helemaal in het hier en nu. Hij leeft in de 
toekomst. Met hem sluit de kring - de salamanders, die op zijn 
troon getekend zijn, bijten zich in hun staart. Hij weet dat hij kan 
vechten en tot rust kan komen. Maar hij wil meer dan dat. Hij is 
de leider, de goede en betrouwbare pater familias, de ernstige en 
eerlijke partner. Desondanks straalt hij radeloosheid uit, want hij 
begint de onzekerheid te voelen, die zoveel zekerheid kan schep-
pen. Op de kaart duikt een levende salamander naast zijn troon 
op, als symbool voor het vuur dat nog steeds krachtig in hem 
brandt.
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KONING VAN KELKEN
De koning ziet er ruw en hoekig uit, ondanks de vervulling 
door de liefde, die hij als koningin in staat was te ervaren. De 
zee rondom de koningin is volledig in rust, terwijl deze in de 
kaart van de koning woelig is en aan alle kanten omhoog spat. 
Hij kondigt het avontuur aan. Zijn gevoelens zijn zo sterk ge-
worden, dat hij ze moet onderdrukken. Er ligt zoveel verant-
woordelijkheid op zijn schouders en de onderdrukte gevoe-
lens maken hem onzeker. Aan de ketting om zijn hals hangt 
een dode vis, terwijl de levende vissen om hem heen uit het 
water springen. Het is voor hem niet gemakkelijk zijn stenen 
troon door het water te laveren, hij dreigt te zinken... Hij stelt 
de succesvolle kunstenaar voor, de psychotherapeut, de profes- 
sionele schrijver. In tegenstelling tot de koningin maakt hij van 
zijn macht een schouwspel.

KONING VAN PENTAKELS
Hij kan niet meer bereiken dan datgene wat hij reeds verworven 
heeft. Hij zit er helemaal tevreden bij, hij is vredelievend, succes-
vol en gelukkig. Hij heeft zichzelf verwerkelijkt. Zelfs de natuur 
om hem heen bloeit op en wordt een deel van zijn gewaad. Hij is 
het symbool van de goede vader, de meelevende leider, de beste 
echtgenoot, die je je maar kunt voorstellen. Hij is zijn eigen baas. 
Maar hij speelt nog steeds een rol. Hij heeft alles en geniet er ook 
van, maar als het nodig is, zal hij het verdedigen en ervoor vech-
ten. Zijn wapenuitrusting draagt hij onder zijn kleding. 
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Elk van de koningen vertegenwoordigt de hoogst mogelijke menselijke uitdrukkingsvorm 
van een bepaalde energie, een bepaald element, een bepaalde weg van menselijke ervaring.
Je mag nu gaan experimenteren met de hofkaarten en de Koninginnen naast de Koningen 
leggen. Vervolgens bekijk je welke paren dit oplevert.

Koningin en Koning van de Zwaarden
Hij hoort voortdurend haar verwijtende stem, zij moet steeds zijn gespannen gezicht en 
zijn stijve houding aanzien. Ze kunnen elkaar niet in de ogen kijken. Ze zijn vanwege 
hun spel afhankelijk van elkaar, maar zij willen geen wezenlijk contact met elkaar. Ze zijn 
beide verstandsmensen en zij stellen elkaar wederzijds voor hun situatie verantwoorde-
lijk. Zijn hemd is goed gestreken en zijn woede net zo perfect onderdrukt. Ondanks zijn 
machtsvertoon is hij ook maar een pantoffelheld.

Koningin en Koning van de Staven
Ze staan met elkaar in verbinding en kijken elkaar in de ogen. Het zijn praktische men-
sen, die goed in hun vel zitten. Er bestaat gelijkheid tussen hen, maar zij willen allebei 
hun onafhankelijkheid behouden. Daardoor ontstaat er wedijver en spanning tussen 
hen. Zijn linkerhand komt ongeduldig uit de reeds teruggeslagen mantel naar voren. 
Misschien maakt ook hun tevredenheid hem nerveus. In ieder geval ziet hij eruit of hij 
elk moment kan opspringen om een woordenwisseling te beginnen.

Koningin en Koning van de Kelken
Beiden zijn gevoelsmensen, die zich graag in hun eigen emoties en dromen verliezen. 
Hij droomt van kunst, therapie, cultuur en roem. Zij van verre landen en andere min-
naars. Ze ziet er broos uit, maar ze wordt gevaarlijk zodra ze dreigt de doos van Pandora 
te openen. Hij houdt er net zo veel van om haar psyche te onderzoeken en te analyseren, 
als om haar te ondersteunen en te beschermen.

Koningin en Koning van de Pentakels
Ze zitten ontspannen en met een heldere blik op hun troon, ze leven bewust. Ze kijken 
elkaar aan, maar zien in de andere geen tegenstand, geen wedijver en geen emoties. Ze 
spiegelen zich aan elkaar, helder en zonder projecties. Ze zijn niet van elkaar afhankelijk, 
zoals het paar van de Zwaarden, ze zijn ook niet op dezelfde wijze onafhankelijk als het 
paar van de Staven en Kelken. Tussen hen heerst onderlinge afhankelijkheid en eenslui-
dendheid door de stilte, ontspanning en meditatie. Ze zijn van elkaar vervuld. De levens-
vreugde die ze voelen delen ze met elkaar en ze genieten ervan in het gezelschap van de 
ander te zijn. Als ze alleen zijn, ontbreekt het hen aan niets.
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De Familie van de Zwaarden
Wanneer je de schildknaap en de ridder niet als kinderen beschouwt, valt bij de kaarten 
van de Zwaarden op, dat ook de kinderen niets met elkaar kunnen beginnen. Al hun 
energie zit in het gevecht met hun ouders, ze hebben geen energie meer om nog met 
elkaar te spelen. Het lijkt alsof er voor hen maar twee mogelijkheden zijn: het openlijke 
meningsverschil en de agressie of de angstig onderdrukte woede, zwakheid en neurose.

De Familie van de Staven
In deze familie worden de kinderen hoofdzakelijk aan hun lot overgelaten. Wat kunnen 
zij anders met elkaar doen, dan met elkaar wedijveren en oorlogje te spelen?

De Familie van de Kelken
Bij de Kelken ziet het er anders uit. De ridder lijkt op zijn vader, hij is net zo beschermd 
en voelt zich zeker onder zijn uitrusting. Hij gaat echter een stap verder dan zijn vader - 
hij staat open voor andere mensen, net als zijn jongere broer en biedt hen zijn liefde aan. 
In de beschutte sfeer van de Kelken leren de kinderen liefdevol met elkaar te spelen, te 
delen en andere mensen tegemoet te treden.

De Familie van de Pentakels
In de familie van de Pentakels hebben de kinderen alles gekregen, wat menselijkerwijs 
mogelijk is. Hun thuis was te harmonisch, te rustig en te perfect. Ze kunnen, net als de 
kinderen uit de zwaardenfamilie, niet met elkaar spelen. De ouders hebben de kinderen 
niet nodig, en omgekeerd ook niet. Nu moeten ze zich van thuis losmaken en hun eigen 
weg gaan met het geschenk dat zij hebben gekregen. 

EXPERIMENTEN MET DE HOFKAARTEN



In de kaarten van de Kleine Arcana zitten heel veel betekenissen verborgen, waarvan er een 
aantal aan bod komen. Waite was de eerste die ze van symbolische afbeeldingen voorzag. 
Daarvoor zagen de kaarten er net zo uit als de ons bekende speelkaarten. Ze hebben niet 
dezelfde symbolische en archetypische betekenis als de kaarten van de Grote Arcana, maar 
ze zijn desondanks rijk aan figuratieve stimulansen en drukken voorbeelden van de dage-
lijkse levenssituaties uit.
De Kleine Arcana is onderverdeeld in vier series, telkens genummerd van een tot en met 
tien en de vier Hofkaarten: Schildknaap, Ridder, Koningin en Koning.

DE GETALLEN

1Aas
De Aas steekt boven de andere kaarten uit, want alle andere getallen stammen van 

de Een af. Altijd wanneer er een Aas opduikt, drukt het een krachtige energie uit, want 
het is het duidelijkste symbool van de hele rij. Het wordt met creativiteit, het begin en 
individualiteit in verband gebracht. De Azen zijn de basisuitrusting van de Magïer - de 
inhoud van de buidel van de Dwaas. De Aas is het uitgangspunt.

2De Twee is de belichaming van de gedachte van de deling, van de dualiteit. Hij drukt 
al het negatieve en positieve uit, dat er kan plaatsvinden. De Twee is de lijn.

3 
Dit getal symboliseert de synthese, vruchtbaarheid, drie-eenheid. De Drie is het vlak.

4De Vier is het basissymbool voor materie, het vierkant, de kubus. Zij staat voor de 
materiële wereld, voor inhoud, dichtheid, stabiliteit, maar ook voor oponthoud, ver-

doving en onbeweeglijkheid. De Vier is de ruimte.

5 De Vijf symboliseert een nieuwe ontwikkeling: dynamiek. De materie wordt met de 
factor tijd uitgebreid. Zij beweegt zich.

6 
De Zes staat voor het bewust worden van het verleden, het heden en de toekomst.

7  De Zeven symboliseert een crisis, onzekerheid, instabiliteit.

DE GETALLEN



8  De Acht is het symbool voor de cyclus, voor eb en vloed, voor verandering en dood.

9  De Negen staat voor volheid, het hoogtepunt van een proces.

10 
De Tien is het hoogtepunt van de rij, de afsluiting van een proces, een nieuw punt.

Hierna volgt een korte uitleg over de vier delen van de Kleine Arcana en daarna wordt in-
gegaan op de afzonderlijke kaarten.

DE GETALLEN



De Zwaarden
Vanaf het begin is het de geest (1) die helder en duidelijk naar voren komt, die deelt en 
analyseert; een uitgangspunt, dat splitsing inhoudt. Een gespleten ego (2), een gesloten 
hart, dat als het zich opent eerst een keer lijden (3), liefdesverdriet en jaloezie door moet 
maken. Daarna volgt depressie (4), onverschilligheid, eenzaamheid, het onvermogen 
met elkaar een harmonieuze verhouding te hebben. Strijd (5), verlatenheid, de schuld 
aan anderen geven, proberen te bedriegen. Er rest alleen nog maar de vlucht (6), het 
zoeken naar andere oevers, maar ook op de vlucht neemt men zijn eigen kwellingen 
mee. Je probeert je aan te passen (7), zoekt de vreugde in het ongeluk, geniet van het leed 
van een ander, probeert hen te verraden, te gebruiken. Daarbij ben je desondanks niet 
de slimmere (8), het verstand zit gevangen en de ervaring van de nachtmerrie (9) duurt 
voort tot het bittere einde, de dood door het zwaard (10), die tegelijkertijd een nieuwe 
ochtend aankondigt.

De Staven
Uit het oerwoud van de zwaarden kom je in het bos, dat vol beloftes en kiemzaadjes (1) 
zit. Er is de scepter, die in tegenstelling tot het zwaard niet meer verwondt; waarop je 
kunt leunen, die als wandelstok dienst kan doen. En er wordt werkelijk een reis voorbe-
reid (2), je wilt vertrekken, de wereld ontdekken. De reis is echt (3), je bent halverwege 
en je moet het onbekende tegemoet treden. Je komt op een plek waar je een gemeen-
schap vindt, in een huis op het platteland, vrienden, vreugde, feest. De verhoudingen 
blijken echter problematisch te zijn (5), ze zitten vol spanningen, meningsverschillen, 
zolang je niet bereid bent samen een doel of een ideaal te vinden (6). Uiteindelijk vind 
je jezelf helemaal alleen in de strijd terug (7). Je maakt een identiteitscrisis door, houdt 
vol, weerstaat, verdedigt je en ontdekt uiteindelijk energie in jezelf energie (8). Enorm 
wantrouwen, angst voor alle staven bij elkaar (9) en eindelijk neem je het besluit, over je 
ervaringen na te denken. Je legt de riemen in de boot, werpt het anker uit en verbrandt 
het verleden (10).

De Kelken
Je komt vanuit het bos in de tuin en opent je niet alleen voor de ervaringen, maar ook 
voor gevoelens en gewaarwordingen. Je voelt het stromen (1) en ontdekt de liefde (2). De 
ontmoeting met anderen wordt een feest (3) en je bekijkt de anderen met nieuwe ogen. 
Vroeg of laat keer je naar de eenzaamheid terug (4), je staat stil, hebt geen vertrouwen 
meer. Je bent tevreden met dat wat je hebt en voelt tegelijkertijd een schuldgevoel, omdat 
mogelijkheden niet gebruikt worden (5). Je gaat ontmoetingen uit de weg en probeert 
in dromen tevredenheid te vinden (6). Is deze droom echt of niet? (7) De eerste toena-

INLEIDING IN DE KLEINE ARCANA



dering tot het magische, tot je besluit alles op te geven (8) en op zoek te gaan naar het 
onbekende. Dan vind je de bronnen in jezelf (9), je opent je hart, bent bereid gasten uit 
te nodigen en voelt, dat uit de verliefdheid diepe liefde ontstaat (10).

De Pentakels
Je bent thuisgekomen. Eerst nu zie je wat er aan de andere kant van de gevoelssfeer zit: 
de energie (1) die God geeft, die zich echter, als deze net aanvaard is, verdeelt en beslui-
teloosheid (2) veroorzaakt. Je bent bereid de energie voor een hoger doel in te zetten (3), 
je onderwerpt je aan discipline en klemt je dan aan de resultaten (4) vast en wordt een 
egoïst. Het aardse bestaan sleept je in zijn tumult mee en verstoort de zekerheid (5). Je 
verlaat de veilige paden en verdwaalt, tot je bereid bent bescheiden te zijn (6). ‘Wat je 
gezaaid hebt zal je oogsten’, ook als je het nog veranderen en verwerken moet (8). Slechts 
dan ben je werkelijk rijk (9) en ervaar je het gevoel thuisgekomen te zijn (10).

INLEIDING IN DE KLEINE ARCANA



DE ZWAARDEN

Let bij de Zwaarden altijd op de lucht, deze geeft je duidelijke aanwijzingen over de betekenis 
van de betreffende kaart.

AAS VAN ZWAARDEN
Een lichtgevende, witte hand komt uit een wolk tevoorschijn 
en houdt de greep van een zwaard stevig vast. De punt van het 
Zwaard wordt door een kroon met een palmblad en een olijftak 
getooid. Op de achtergrond zie je een kaal berglandschap.
Aas van Zwaarden staat voor het element lucht, voor denken 
en onderscheiden. Het symboliseert het verstand, dat zegt: ‘Ik 
denk, dus ik ben’, en ‘Ik wil!’ Het Zwaard vernietigt onze illusie 
en helpt ons op emotionele en verwarrende momenten de feiten 
te zien en het helpt om de mist op te laten trekken.
Het staat voor scheiding - het is het Zwaard dat de navelstreng 
doorsnijdt en de baby van de moeder scheidt.

DUIDING
• wilskracht, denken
• leed
• ‘nee’ tegenover ‘ja’
• kracht door tegenstand
• onderscheiden en beslissen
• duidelijkheid

ZWAARDEN



ZWAARDEN II
Een vrouw in een wit gewaad zit op een grijze sokkel voor de 
zee. Ze is geblinddoekt en kruist haar armen voor de borst. Haar 
beide handen houden elk een zwaard vast. Aan de hemel schijnt 
de sikkel van de nieuwe maan.
De houding van de vrouw laat zien dat zij zich voor gevoelens 
wil afschermen. Ze straalt angst en wrevel uit en we kunnen 
zien, hoe ze de gevoelens in haar hart met haar gekruiste armen 
afweert. Ze sluit haar ogen voor de wereld, dit is een poging tot 
het innerlijke te komen. Ze lijkt te willen zeggen, dat je haar met 
rust moet laten! Ze sluit zichzelf buiten. Zwaarden twee: benoem 
twee dingen die je belemmeren.

DUIDING
• onvermogen een beslissing te nemen
• het gevoel vastgelopen te zijn
• zelfbescherming, terugtrekken
• angst voor gevoelens

ZWAARDEN III
Een rood hart wordt door drie zwaarden doorboord. Het rood 
van het hart steekt duidelijk tegen de grijze lucht af. De regen 
valt uit de zware wolken. Het enige hart in het hele tarotspel is 
met zwaarden doorboord. Als je deze kaart beoordeelt voel je 
direct het verdriet, het gebroken hart. Het lijkt alsof je eerst deze 
pijn in je hart moest voelen om het te ontdekken, om weer tot 
leven gewekt te worden.
Er druppelt geen bloed uit de wonden, het is oud zeer. Dat kan 
echter ook een aanwijzing zijn de wonden volledig te aanvaar-
den en aldus de pijn te transcenderen. Trek drie kaarten om te 
zien wat de drie zwaarden voor jou betekenen.

DUIDING
• pijn, het gebroken hart
• oude wonden
• tranen, loutering
• liefdesverdriet

ZWAARDEN



ZWAARDEN IV
Een man ligt te bidden op een doodskist. Op de doodskist staat 
een zwaard afgebeeld, drie andere hangen aan de wand. Op de 
achtergrond schittert een kerkraam met prachtige kleuren.
De man heeft het opgegeven, hij heeft zijn gevoelens definitief 
begraven en onderdrukt. Hij trekt zich volkomen van andere 
mensen terug - hij voelt echter geen werkelijke rust in zichzelf, 
hij zit vol ronddwarrelende gedachten. Het lukt niet om het den-
ken te stoppen. Als mens heb je het vaak nodig om je een tijdje 
terug te trekken om wonden te laten helen. Op deze manier staat 
deze kaart ook voor een tijd van innerlijk zelfonderzoek. Het 
enige kleurrijke aspect in deze kaart is het kerkraam, dat ons 
positief stemt en een helend aspect laat zien. 

DUIDING
• terugtrekken, afzonderen
• tijd van innerlijk zelfonderzoek, genezing
• gedragen rust, meditatie

ZWAARDEN V
Een jongeman staat op de voorgrond van de afbeelding. Hij 
draagt twee omhooggestoken zwaarden in zijn linkerhand. Hij 
lijkt met zijn rechterhand op een ander zwaard te steunen. Op 
de achtergrond lopen twee mensen in de richting van de zee. 
Twee zwaarden liggen op de grond verspreid. De lucht is bedekt 
met puntige wolken. Het toont de overwinnaar en de verliezers, 
die nederig, beschaamd en zwak het strijdtoneel verlaten. Het is 
het moment van de nederlaag en de opstandige, wanhopige ge-
voelens daarna. Zelfs de lucht schijnt dit te weerspiegelen. Deze 
kaart straalt een sterk leedgevoel uit. Het staat ook voor de ge-
voelens, die je kunt ervaren als je verlaten wordt. Denk erover na 
waar je jezelf in deze kaart terugvindt.

DUIDING
• verlies, verlatenheid
• schaamte, nederigheid
• zowel het leed van de overwinning, als van de nederlaag

ZWAARDEN



ZWAARDEN VI
We zien een schipper, een vrouw en een kind in een boot. Zes 
zwaarden steken in de boot. Op de achtergrond bevindt zich 
de oever. De mensen, mogelijk een gezin, varen een onbekende 
toekomst tegemoet. Het enige wat hen rest zijn voorbije pijnlijke 
ervaringen, zorgen en hoop op een betere toekomst - gesymbo-
liseerd door de zwaarden. De houding van de vrouw laat zien, 
dat ze in haar situatie, die zeer lang zorgwekkend is geweest, be-
rust heeft. Ze schijnt zich in haar lot te schikken. Ze gaat door 
een moeilijke periode in haar leven.

DUIDING
• reis naar het onbekende 
• toekomst 
• oude zorgen en angsten, hoop 
• berusting in het lot

ZWAARDEN VII
Een man, die er als een clown uitziet, sluipt op zijn tenen met 
vijf zwaarden in zijn armen weg. Twee zwaarden steken nog in 
de aarde voor het tentenkamp, dat hij heeft verlaten. Een ge-
vaarlijke situatie! Hij loopt vooruit, en kijkt tegelijkertijd achter-
om - hij beweegt zich naar de toekomst, maar kijkt echter naar 
het verleden. Hij probeert zich op slinkse wijze uit een situa-
tie te redden, een conflict te ontwijken, maar daarbij blijft altijd 
iets achter. De twee zwaarden steken nog steeds in de aarde, hij 
komt er niet van los. Tegelijkertijd snijdt hij zichzelf aan de vijf 
zwaarden, die hij in zijn handen draagt. Hij weet niet hoe hij 
met scherpe zwaarden, met moeilijkheden om moet gaan. Hij 
reageert op nieuwe conflicten met oude patronen, hij gaat niet 
open met ze om en blijft er daardoor alleen mee zitten.

DUIDING
• vermijden van conflicten 
• list, diefstal
• oude reactiepatronen

ZWAARDEN



ZWAARDEN VIII
Een vrouw staat vastgebonden én geblinddoekt in een halve cir-
kel van acht zwaarden. Op de achtergrond is een burcht te zien. 
Haar voeten staan in een plas water. Ze heeft haar geboorteland 
en het kasteel verlaten, maar nu weet ze niet wat ze met haar 
nieuw verworven vrijheid moet doen. Ze heeft nog steeds het 
gevoel gevangen te zitten. Ze gelooft in haar eigen hulpeloos-
heid. In feite kan ze op ieder moment de touwen afwerpen, deze 
zijn slechts los om haar lichaam gewikkeld, ze kan de blinddoek 
van haar ogen afhalen en de situatie aanschouwen zoals deze is. 
De zwaarden staan weliswaar om haar heen in de aarde, maar 
de weg vooruit is helemaal vrij. Ze zou de verantwoording voor 
haar volgende stappen zelf kunnen overnemen.

DUIDING
• geloof in de eigen hulpeloosheid en weerloosheid, crisis
• de illusie gevangen te zijn
• niet in staat zelf de verantwoording voor het eigen leven te nemen

ZWAARDEN IX
Een vrouw zit in bed, de handen voor het gezicht geslagen. Ze 
is voor de helft met een sprei bedekt, waarop rozen en de tekens 
van de dierenriem te zien zijn. In de zwarte lucht hangen negen 
zwaarden. Haar leven is een nachtmerrie geworden. Het verhaal 
van de zwaarden nadert zijn hoogtepunt - het is tijd om wakker 
te worden! Haar zorgen en angsten zijn zo groot geworden, ze 
schijnt het leed van de hele wereld op zich te willen nemen. De 
zwaarden raken haar niet, haar lijden is immaterieel en komt uit 
haar fantasie voort. Voor haar is het de hoogste tijd om haar zor-
gen en gevoelens uit te drukken - elk zwaard apart te benoemen, 
bij ‘de kleine’ persoonlijke problemen te blijven en zich niet met 
het abstracte, ver van haar bed ‘leed van de wereld’ bezig te hou-
den. De mogelijkheden, de levendigheid en energie voor een 

nieuw begin zijn aanwezig - gesymboliseerd door de rozen op haar sprei.

DUIDING
• nachtmerrie en vertwijfeling
• kwellende gedachten en zorgen
• tijd om wakker te worden, ontdek je mogelijkheden

ZWAARDEN



ZWAARDEN X
Aan een waterkant ligt een man op zijn buik op de grond. De 
warme lucht stijgt op en een helder stralend licht is aan de ho-
rizon te zien. Het is gebeurd! De grenzen van het denken zijn 
bereikt. Slechter kan het niet meer worden. De strijd is einde-
lijk gestreden, de nacht is voorbij en de dag breekt aan. Het is 
geen kaart voor de lichamelijke dood, maar voor de dood van 
het denken. Hiermee komt de onvermijdelijke ontspanning, 
schoonheid, liefde, vreugde, blijdschap en het licht.

DUIDING
• het einde van het denken
• geef de strijd op
• als het uiterste bereikt is, vindt ontspanning plaats, ontstaat schoonheid
• uit de duisternis naar het licht

AAS VAN STAVEN
Een lichtgevende hand, die uit een wolk tevoorschijn komt, houdt 
een staf met groene bladeren vast. Die hand wijst, in tegenstel-
ling tot de Zwaarden Aas, met de binnenkant van de hand naar 
de waarnemer. Op de achtergrond zien we een mooi landschap 
met een rivier, een burcht en bergen. De kilte van de zwaarden is 
door iets levends vervangen. De staf is een frisse twijg, waaraan 
groene blaadjes groeien. De Staven Aas staat voor het element 
vuur, voor de fallus, voor mannelijke kracht, voor de kracht om 
te groeien. Hij is de staf van de Magiër. In tegenstelling tot het  
‘ik wil’ van de zwaarden, dat uit het denken voortkomt, roept het 
levendig en vol energie ‘ik kan’. Het is de magische wil. Je grijpt 
de gelegenheid aan, je neemt je leven met volle verantwoording 
in beide handen. De Staven Aas straalt warmte en kracht uit.

DUIDING
• nieuwe levenskracht, groei, ontwikkeling, levendigheid , voorjaar
• de fallus, de mannelijke energie
• zelfverantwoording en beslissingen nemen 
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STAVEN II
Een man staat op de uitkijkpost van een kasteel en kijkt over 
een landschap van bergen en de zee. In de linkerhand houdt hij 
een staf, aan zijn rechterkant zien wij een andere staf, die aan de 
muur is bevestigd. In de rechterhand houdt hij een wereldbol. 
Links van hem zijn rozen en lelies te zien, die samen een kruis 
vormen, dat op de muur gegraveerd is. Hij heeft alles bereikt wat 
hij wilde. Hij had succes, hij kocht bezittingen, hij was de baas in 
zijn eigen kleine wereld. En wat nu? Het geeft hem geen voldoe-
ning meer, er bestaat nog een grotere wereld, die op hem wacht. 
Vuur - gesymboliseerd door de beide staven - is niet langer te-
vreden met datgene wat er werd bereikt. Het kent geen stilstand, 
het wil groeien. En hij voelt dat het zinloos is om vervulling in 
de toekomst te zoeken. De rozen en de lelies staan voor de we-

dergeboorte en het licht, voor bewustheid.
DUIDING
• succes geeft geen vervulling
• leef alleen in het heden, niet in de toekomst
• besluiteloosheid, afwachten

STAVEN III
Een man staat op een heuvel met de rug naar ons toe en kijkt 
uit over een goud glanzende zee, waarop schepen voorbij varen. 
Drie staven zijn om hem heen in de grond geplant. Met de rech-
terhand houdt hij een van de staven vast. Hij is op zoek naar het 
nieuwe, naar het onbekende, naar een grotere werkelijkheid. Hij 
wil graag aan het spel dat leven heet deelnemen en is bereid ri-
sico’s te nemen. Hij is al een groot deel van de weg gegaan en is 
nu bij de zee aangekomen. De zee staat voor de uitgestrektheid 
van het universum, de eenheid, het geheel. Hij kijkt tevreden 
naar de voorbijvarende schepen - herinneringen aan zijn leven 
dat achter hem ligt. Hij laat ze gaan, hij laat ze los, om bevrijd in 
het nieuwe te kunnen duiken. Hij staat daar gewoon en slaat de 
schepen gade. Hij straalt rust en kracht uit, is alert en hij leeft in 

het nu.

DUIDING
• zoektocht naar het nieuwe, onbekende, loslaten van het verleden
• wachten op het juiste ogenblik, alert zijn
• overpeinzen, rust en kracht

STAVEN



STAVEN IV
Als waarnemer zijn we uitgenodigd om door de kaart binnen te 
treden via de boog, die uit staven en guirlandes bestaand. Twee 
dansende mensen heten je met omhooggestoken armen wel-
kom. Op de achtergrond zie je een burcht of een middeleeuwse 
stad. Deze kaart is een uitnodiging om mee te feesten, te lachen 
en te dansen. Het leven is het pas waard geleefd te worden, als 
het een groot feest is.
De deur is open, je bent overal welkom. Het is een goed moment 
om ons bij verschillende groepen aan te sluiten, onze energie 
met anderen te delen, anderen toe te laten en de muren die we 
tegenover anderen opgeworpen hebben, af te breken.

DUIDING
• feesten, optimisme, positiviteit 
• levensvreugde
• het leven is een feest
• je bent welkom

STAVEN V
Vijf jeugdige personen vechten met elkaar. Ze hebben alle vijf een 
staf in de hand. Het gevecht wordt licht opgevat, als een schijn-
gevecht, een vooraf afgesproken ontmoeting. Bij deze kaart zien 
we, dat het element vuur niet stil kan staan, zijn energie is de 
beweging, de dynamiek. De jongeren vechten net als kinderen 
uit overmoed, uit pure vreugde om de bruisende energie die zij 
voelen. Het is het plezier in het duel, de krachtmeting met an-
deren - zij zijn alleen maar in het spel geïnteresseerd, niet in de 
overwinning, of om anderen te verwonden. Vaak kun je in hen 
ook de verschillende ‘ikken’ herkennen, die zo vaak in jezelf met 
elkaar in strijd zijn. Ieder zegt iets anders, iedereen heeft een an-
der, beter idee. Je hebt geen doel, je kunt niet verder gaan, je bent 
onduidelijk en besluiteloos.

DUIDING
• vreugde over pure energie, overmoed, besluiteloosheid
• krachtmetingen, vergelijken met anderen
• de energie gaat geen bepaalde kant op,  

STAVEN



STAVEN VI
Je ziet een zegetocht. De overwinnaar rijdt met een trotse hou-
ding op een mooi paard. Op zijn hoofd draagt hij een lauwer-
krans, een andere krans siert zijn staf, die hij in zijn rechterhand 
houdt. Naast hem staan mensen, die ook staven dragen en hem 
begeleiden. De overwinnaar straalt succes en optimisme uit. Hij 
weet, dat hij ‘goed’ is - hij straalt de kracht en het vertrouwen 
van een leider uit. Zijn positiviteit trekt succes en geluk aan. Hij 
schijnt goed nieuws te brengen. Onder de mensen om hem heen 
heerst geestdrift en vreugde.

DUIDING
• overwinning, leiderschap 
• optimisme, positiviteit 
• zelfverzekerdheid, vertrouwen 
• waardering in de wereld

STAVEN VII
Een man houdt vol angst een staf voor zijn borst gekruist. 
Hij staat met de benen gespreid stevig voor een afgrond. Op 
de voorgrond van de afbeelding rijzen zes staven naar hem 
op. Wordt hij dan werkelijk aangevallen? De zes staven kun-
nen hem niet bereiken - hij vecht tegen geesten. Hij is er zo 
aan gewend om te vechten, zich te verdedigen, dat hij de si-
tuatie waarin hij zich werkelijk bevindt, niet meer kan onder-
kennen. Hij protesteert niet, hij stelt zich niet nieuw op iedere 
situatie in, hij reageert automatisch. Je drukt op deze bepaal-
de knop en elke keer komt er weer dezelfde reactie! Zijn li-
chaam is door het vechten sterk geworden, zo voelt hij zich ook  
alleen in het gevecht sterk. Wat zou er met hem gebeuren als hij 
opgeeft? Hij gaat de weg van de krijger, hij is een samoerai.

DUIDING
• zelfverdediging, angst voor verwondingen, weg van de krijger, aikido
• kracht, die alleen gedurende de strijd wordt gevoeld
• standvastigheid

STAVEN



STAVEN VIII
Acht staven vliegen over een wijds landschap door de blauwe 
lucht. Op de kaart zijn geen mensen te zien. Het is de moment-
opname van een ogenblik, het hier en nu. Alles is open.
Het zijn acht staven en het getal acht staat voor oneindigheid. 
Ieder moment op zich is zonder verleden en zonder toekomst, 
oneindig. Laat je door de wind dragen, houd je nergens aan vast.

DUIDING
• het ogenblik, de oneindigheid
• vertrouwen, gedragen worden
• een open situatie, ongebondenheid
• leven zonder verleden en toekomst

STAVEN IX
Een sterke man staat met een staf in de hand voor een hele rij 
staven. Om zijn hoofd draagt hij een verband. Hij kent de strijd 
nog, hij zit vol wantrouwen en ziet alleen nog maar vijanden. 
Iedere inspanning, zoals in de vorm van een woordenwisseling, 
grijpt hij aan als excuus om af te haken. Hij neemt geen verant-
woording voor zijn daden. Het zijn altijd ‘de anderen’. Hij is er 
zich helemaal niet van bewust, dat hij zijn eigen wereld schept 
en daarmee iedere situatie waarin hij terecht komt. Hij heeft zo-
veel energie en weet niet hoe hij die positief of creatief moet ge-
bruiken. Dit kan de oorzaak zijn voor conflicten.

DUIDING
• bereidheid te allen tijde te strijden
• hij kent zijn eigen zelfverantwoordelijkheid niet
• vernietigende energie, angstneurose

STAVEN



STAVEN X
Een man met sterke armen en benen draagt een hele bundel sta-
ven voor zich uit. Hij begraaft er zijn hoofd in. Hij heeft zich, 
gedreven door de wens tot beweging en dynamiek, in te grote 
verantwoordelijkheden en te veel verplichtingen gestort. Deze 
drukken hem naar beneden, maar hij loopt en loopt en weet 
al niet meer waarheen. Waarom holt hij dan toch zo door? Hij 
hoeft alleen maar te stoppen, dan zou hij voelen wat hij allemaal 
met zich meesleept en kon hij besluiten of het de juiste manier 
is om zijn moeilijkheden ‘te bevechten’. Het wordt tijd de hele 
bundel te laten vallen en te kijken waar je je echt bevindt. Je 
hebt genoeg rondgerend, genoeg gestreden en je ingespannen. 
Energie kan niet meer op de juiste manier ingeschakeld worden; 
door pure overbelasting zie je niets meer.

DUIDING
• te veel verantwoordelijkheid en verplichtingen
• blinde inspanning
• doelloosheid
• zoek afstand tot je situatie - ga op vakantie!

STAVEN



KELKEN
Na de pijnlijke zwaarden en de dynamische staven zijn we nu bij de ontvankelijke, innemen-
de Kelken aangekomen. Zij symboliseren gevoelens, vrede, zachtheid, vriendschap - het vrou-
welijke principe. Geven uit pure overvloed.

AAS VAN KELKEN
De hand die uit de wolken komt is voor de eerste keer geopend. 
Zij houdt een gouden kelk vast, waaruit water vloeit in een meer 
met waterlelies. Boven de kelk zweeft een witte duif die een witte 
schijf, met een wit gegraveerd kruis erop, in haar snavel houdt. 
De Aas van Kelken staat voor het element water en voor over-
vloedige liefde. Er worden onverwachte betrekkingen aange-
knoopt. Er duikt iemand op, waar niet op gerekend is.

DUIDING
• gevoel, ontvankelijkheid
• vrouwelijkheid, het spirituele in het materiële
• liefde en vriendschap
• een onverwacht geschenk, de heilige graal

KELKEN II
Twee geliefden staan tegenover elkaar, ieder houdt een kelk in 
de hand. Boven hen verheft zich een gevleugelde leeuwenkop, 
eronder zie je twee slangen, die zich om een staf kronkelen. De 
beide mensen lopen behoedzaam naar elkaar toe, het is het begin 
van een liefde en vriendschap. Wanneer twee energieën samen-
gaan, twee wezens die van elkaar houden één worden, ontstaat 
er een nieuwe derde, die door de gevleugelde leeuw gesymboli-
seerd wordt. Dit nieuwe is groter, sterker en wijzer dan ieder van 
hen apart.

DUIDING
• liefde en vriendschap
• het behoedzaam naar elkaar toe gaan
• het begin van een liefde
• samensmelting

KELKEN



KELKEN III
Drie vrouwen, die in lange gewaden gekleed gaan, dansen met el-
kaar, de kelken in hun opgeheven handen. Ze vormen een kring. 
Aan hun voeten liggen strengen, die uit vruchten gemaakt zijn. 
Het is tijd om feest te vieren met elkaar. De afbeelding drukt 
de liefde en de vreugde uit, die we met veel mensen delen. De 
vruchten, die op de grond liggen, tonen ons de volheid en de 
rijkdom, die de natuur ons te bieden heeft. Het is een herinne-
ring, dat zij vol van schoonheid en geschenken is.

DUIDING
• onbezorgdheid, gemakkelijkheid 
• leven, liefhebben, lachen
• het delen van onze vreugde met anderen
• de schoonheid en de geschenken van de natuur

KELKEN IV
Een jonge man zit met gekruiste armen onder een boom. Uit een 
wolk wordt hem een kelk aangeboden, voor hem staan nog drie 
andere. Hij kijkt naar de grond. Hij speelt het beledigde kind, 
dat getroost wil worden. Er wordt hem een geschenk aangebo-
den, dat hij waarschijnlijk niet eens opmerkt. Zijn leven verveelt 
hem. Hij bekijkt de drie kelken voor zich, maar niets kan hem 
meer interesseren. Zijn vraag is: ‘Waarom zou ik iets doen?’ Het 
is de poging om verveling tot een meditatie te maken. Maar bij 
de kelken bestaat het gevaar apathisch te worden, passiviteit en 
de heldere opnamebereidheid met ongeïnteresseerdheid te ver-
wisselen. Het is geen werkelijk in zichzelf treden, maar een kop-
pig terugtrekken.

DUIDING
• het leven zit vol geschenken, mogelijkheden, gelegenheden 
• verveelde, trieste beoefenaar van meditatie
• koppig en gedesinteresseerd
• ‘het gras groeit vanzelf ‘

KELKEN



KELKEN V
Een man, die in een zwart gewaad is gehuld, bekijkt drie omge-
vallen kelken. Achter hem staan nog twee andere. Op de achter-
grond zien we een burcht en een brug over een rivier. De kelken 
achter hem kan hij pas zien als hij zich omdraait, als hij met het 
verlies van het verleden afgerekend heeft. Dan pas kan hij verder 
gaan, over de brug naar een nieuwe toekomst. Zolang hij ver-
drietig is over voorgaande gebeurtenissen, is hij blind voor het 
nieuwe.

DUIDING
• verdriet, scheiding, verlies
• afrekenen met het verleden
• ommekeer is noodzakelijk

KELKEN VI
In een kasteeltuin overhandigt een kleine jongen een meisje met 
een liefdevol gebaar een kelk, waaruit een geopende witte bloem 
omhoog steekt. De andere vijf kelken zijn verspreid over de af-
beelding te vinden. In een beschermde ruimte kun je het jezelf 
veroorloven als een kind te zijn. We kunnen open en kwetsbaar 
zijn, onschuldig en vol vertrouwen. Wanneer je het kind, dat in 
ons allemaal verborgen zit, toestaat om naar buiten te treden, zie 
je de wereld weer als nieuw, vol verwondering, dankbaarheid en 
liefde.

DUIDING
• de wereld door de ogen van een kind bekijken
• kwetsbaar, open, vertrouwen
• het wonder van de schepping
• kinderlijk, of het innerlijke kind in ons

KELKEN



KELKEN VII
Een zwarte gestalte, die met de rug naar je toestaat, kijkt naar 
zeven kelken, die in een grijze wolk zweven. In iedere kelk kun je 
een symbool waarnemen. Je bent je ervan bewust, dat de dingen 
die er echt uitzien niet echt zijn en dat verschijnselen, waarvan 
je de realiteit in twijfel trekt over het algemeen ‘echt’ zijn. Wat is 
er verborgen achter de gestalte die zich aan het gezicht onttrekt? 
De kelken symboliseren je wensen: rijkdom (de juwelen), bezit 
(het kasteel), succes (de lauwerkrans), verlichting (de stralende 
gestalte in het midden) evenals de angsten die daarmee verbon-
den zijn: armoede, mislukking, het collectieve onderbewustzijn 
(het monster) en seks (de slang). Wanneer je diep in de aard van 
de wensen dringt, besef je dat je ze nooit kunt vervullen. Deze 
wensen gaan alleen maar over uiterlijkheden: een huis, juwelen, 

een mooie vrouw, succes.... en de ware vervulling beleven we slechts als we de reis naar het 
innerlijk aanvangen, wanneer we thuis gekomen zijn.

DUIDING
• dromen en illusies, wensen en hun frustraties, ‘wie ben ik?’, zoek de vervulling in jezelf

KELKEN VIII
Een in het rood geklede man steunt op een staf en wandelt naar 
de berg op de achtergrond. Op de voorgrond staan acht kelken 
in een dubbele rij. De volle maan - de sikkel met de volle ronde 
schijf - schijnt vanuit de nachtelijke hemel naar beneden. Alle 
kelken staan rechtop, er is er niet een omgevallen, desondanks 
gaat hij weer op zoek. Hij verlaat een rijke en gevestigde situa-
tie - de acht kelken - maar één lijkt te ontbreken, er lijkt meer 
mogelijk te zijn. De maansikkel en de volle ronde schijf, die een 
eenheid uitdrukken, vertellen je dat na de volheid de leegte komt 
en na de leegte de volheid... En dus laat hij de volle kelken achter. 
Hij is niet ontevreden, maar iets schijnt hem te roepen. Hij zoekt 
de volledige bevrijding, verlichting. Misschien voelt hij ook dat 
een situatie ten einde loopt en hij vertrekt, voor het plotselinge 

einde hem met volle kracht raakt. Hij moet gaan, zijn energie volgen, die zich reeds op de 
weg naar het onbekende bevindt. Deze kaart herinnert aan de Heremiet (IX).

DUIDING
• er is meer mogelijk, volheid en overgave, achterlaten, loslaten van verworvenheden
• de zoektocht gaat verder, volg je intuïtie, een roep, verlangen

KELKEN



KELKEN IX
Een voluptueuze, in het wit geklede man zit met gekruiste ar-
men op een taboeret. Hij zit voor een uit negen kelken bestaan-
de halve cirkel. Hij wil niets weten van overgave, zelfdiscipline of 
groei door inspanning. Hij heeft veel mooie dingen verzameld, 
veel diploma’s gehaald, goede flessen wijn opgeslagen. Hij zit te-
vreden op zijn kruk en geniet liever van het nietsdoen. Hij houdt 
van feestvieren. Hij is gelukkig en weet dat hij iets te geven heeft 
- zijn zelfvoldane lach laat ons zien, dat hij gewend is dat an-
deren naar hem toekomen. Hij heeft het niet nodig om zelf het 
risico te lopen, om de eerste stap naar anderen toe te zetten. Het 
geven wordt tot een ondeugende, speelse ‘zaak’.

DUIDING
• van het ‘goede’ van het leven genieten
• ‘Zorba de Boeddha’, nietsdoen
• zelfvoldaan, arrogant
• zitten op datgene wat je hebt
• bang om anderen tegemoet te treden

KELKEN X
Een gelukkig paar bekijkt met opgeheven armen een regenboog, 
die met tien kelken versierd is. Naast hen dansen twee kinderen. 
De afbeelding toont een gelukkig gezinsleven. Het staat symbo-
lisch voor iedere plaats, voor iedere gemeenschap, waarin je voelt 
dat je thuis bent. De twee volwassenen bekijken het wonder van 
de regenboog en zien daarin de gaven, die het leven ons brengt: 
liefde, vreugde, geluk, vervulling. Ze zijn er dankbaar voor, want 
ze kennen ook de andere kant. Ze hebben reeds de situaties met 
de zwaarden en de staven doorstaan. Ze kennen het leed, terwijl 
de kinderen geluk en vreugde van het leven verwachten. Ze kij-
ken elkaar in de ogen en niet naar de regenboog. De kaart staat 
voor liefde en geluk als geschenk. Je kunt deze liefde niet ‘verdie-
nen’ of ‘verwerven’.

DUIDING
• liefde en geluk als geschenk
• vervulling door de liefde, vervulling in de gemeenschap dankbaarheid en erkenning
• tevredenheid

KELKEN



AAS VAN PENTAKELS
In de gouden hand, die uit een grijze wolk tevoorschijn komt, 
ligt een gouden pentakel. Daaronder bevindt zich een verzorgde 
tuin met bloeiende rozenhagen en witte lelies. Een weg voert 
door een tuinpoort naar de hoge bergen op de achtergrond. De 
Aas van Pentakels belichaamt het element aarde. De vijfhoekige 
ster, die je op het pentakel ziet staan is een pentagram. Iedere 
punt van de ster staat voor een element: vuur, aarde, water, lucht 
en ether. De punt wijst direct naar boven, naar de waarheid, 
naar het goddelijke. De goddelijke energie, die het hele bestaan 
doortrilt, splitst zich in de vijf elementen. Het zijn verschillende 
soorten kracht - de kracht van het water heeft een andere kwali-
teit dan de kracht van de aarde, van het materiële, het vaste. En 
zo vind je in elk geschenk, in elke grasspriet, in iedere boom en 

in jezelf het goddelijke. Wanneer je dat hebt ingezien, ben je vanuit de tuin door de poort 
naar de vrijheid gegaan. De bergen schitteren op de achtergrond - je hebt ingezien, dat je 
niets weet. Het is een wonderbaarlijke wereld, het is een mysterie. Als mens weet je niet 
waarom en waar de gaven vandaan komen en wanneer ze weer teruggenomen worden. 
Neem ze aan, accepteer ze en leer om ze weer los te laten.

DUIDING
• het leven als mysterie
• de vijf elementen als manifestatie van de goddelijke energie
• jij en alles om je heen is goddelijk
• het aannemen en loslaten van geschenken
• het ‘ja’

PENTAKELS



PENTAKELS II
Een jongleur, een goochelaar speelt met twee pentakels, die door 
een band in de vorm van een acht met elkaar verbonden zijn. 
Op de achtergrond dansen schepen op de golven van de oceaan. 
Hij speelt met verschillende alternatieven en mogelijkheden en 
blijft daarbij in zijn eigen middelpunt staan. Hij laat zich niet uit 
zijn evenwicht brengen. Hij heeft zijn besluiteloosheid volledig 
geaccepteerd. Het is nu eenmaal zo - het een komt, het andere 
gaat. Hij staat open voor iedere nieuwe situatie. De golven van 
de zee, die zijn gevoelens laten blijken, zijn stormachtig en hij 
beweegt als een surfer over de golven, hij gaat net als de schepen 
met elke beweging mee. Hij gaat niet aan zijn gevoelens ten on-
der, maar hij blijft de waarnemer.

DUIDING
• de levenskunstenaar
• gecentreerd zijn, evenwicht
• besluiteloosheid, het spelen met alternatieven
• ‘de waarnemer’ van je eigen stemmingen en gevoelens

PENTAKELS III
In een op een kerk gelijkend gebouw is een beeldhouwer aan het 
werk. Voor hem staan de Monnik en de Dwaas, die hem een te-
kening laten zien. De pentakels zijn in een driehoek gemetseld. 
Je bent daar, om aan je groei te werken. Er zijn twee helpers die 
advies kunnen geven; het is echter je eigen zaak, hoe je je werk 
uitvoert. De kunstenaar is aan het werk en in hem zijn technische 
vaardigheden met creativiteit en liefde verbonden. Hij stopt zijn 
hele wezen in zijn werk, hij verwezenlijkt zichzelf er in. Wanneer 
de energie in je geen creatieve uitdrukkingsvorm vindt, word je 
vernielzuchtig. De afbeelding laat je de verbinding van werk en 
meditatie zien. De mensen jagen geen persoonlijk doel na, zij 
werken niet voor de resultaten, zij leven met volledige aandacht 
op dit moment. Zij zijn door de handeling op zichzelf al vervuld, 

door de totaliteit en de overgave die zij daarbij ondervinden.

DUIDING
• creativiteit en liefde in het werk 
• religieuze gemeenschap
• elfverwezenlijking, totaliteit

PENTAKELS



PENTAKELS IV
Een man zit op een sokkel voor een middeleeuwse stad. On-
der zijn voeten, op zijn kroon en in zijn armen bevindt zich een 
pentakel. Hij zit op zijn energie. Hij houdt zijn liefde en zijn geld 
vast. Hij ziet eruit alsof hij er steeds over nadenkt of hij nu iets 
zal geven, of dat hij het toch liever behoudt. En zo laat hij de ene 
gelegenheid na de andere voorbijgaan, om zijn hart te openen en 
zich met anderen te verenigen. Liefde, die we niet met anderen 
delen, wordt ‘zuur’. De energiestroom naar buiten is geblokkeerd. 
Hij is liever eenzaam en gierig, dan dat hij zijn economische ze-
kerheid of zelfs een kleinigheid ziet verdwijnen. Hij is verstard.

DUIDING
• de vrek
• vasthouden aan zekerheid
• gemiste kansen, eenzaamheid
• geblokkeerde energie

PENTAKELS V
Twee bedelaars, waarvan een met krukken, lopen in een winter-
nacht langs een helder verlicht kerkraam, dat met vijf pentakels 
versierd is. De bedelaars hebben zich zozeer met hun lot ver-
zoend, dat ze niet eens meer naar mogelijkheden tot verande-
ring zoeken. Ze zien zichzelf als bedelaars, ze denken als bede-
laars, ze gedragen zich als bedelaars. En dit geloof beperkt hun 
waarneming. Ze zien het warm verlichte kerkraam, maar het 
licht zien ze niet. Zelfs problemen en leed willen ze vasthouden, 
omdat het gemakkelijker is om niet te veranderen. Ook dit geeft 
zekerheid. Op dit moment is hun streven te overleven en er blijft 
niets over voor religieuze waarden. Eten is voedsel voor het li-
chaam, zoals liefde voedsel voor de ziel is. De bedelaars hebben 
van beide niet voldoende. Ze zijn slechts een klein stukje van de 

vervulling verwijderd. Alles is voor ze aanwezig. Ze hoeven slechts op de deur te  kloppen.

DUIDING
• armoede, ziekte
• solidariteit in zware tijden, vasthouden aan problemen en leed
• in een situatie berusten

PENTAKELS



PENTAKELS VI
Een welgestelde man houdt een weegschaal in zijn linkerhand, 
terwijl hij met zijn rechter muntgeld onder twee bedelaars ver-
deelt. Met welke persoon kun je jezelf identificeren? Ben je de 
gever of de bedelaar? Op het eerste gezicht zie je dat hulp gebo-
den en aangenomen wordt. De rijke man lijkt onzelfzuchtig en 
royaal. Hij deelt zijn rijkdom met anderen. Maar hij geeft niet 
zonder overleg, hij weegt het aantal geldstukken af die hij wil 
geven. Wat heeft hij daaraan? Zijn ego wordt gestreeld, hij voelt 
zich een goed mens, boven de anderen verheven. Het is het spel 
van de heerser dat hij speelt. De zwakke heeft de sterke nodig, 
zoals de sterke de zwakke nodig heeft. Ze zijn van elkaar af-
hankelijk. Beiden zijn zelf verantwoordelijk en kunnen op ieder 
moment beslissen of zij het spel verder willen meespelen. De be-

delaars zijn niet ‘de arme onderdrukten’, maar de rijke is ook niet degene die ‘onzelfzuchtig’ 
geeft. Ook zij moeten de prijs betalen voor dat wat ze krijgen. Op dit gebied geldt: niets 
voor niets.
DUIDING
• geven en aannemen van hulp, sociaal werk
• hiërarchie, het spel van de heerser

PENTAKELS VII
Een jonge man steunt op een staf en bekijkt een groene struik, 
die met zeven pentakels versierd is. Zijn schoenen hebben ver-
schillende kleuren. Alles heeft tijd nodig om te groeien. Hij heeft 
gezaaid en wacht nu of de zaadjes ontkiemen. Hij heeft aan zich-
zelf gewerkt en vraagt zich af of hij daarbij gegroeid is.
Je bent als de zaadjes, vol mogelijkheden, maar je moet boven 
de zaadjes uitgroeien. Je moet ze besproeien en je weet niet wat 
eruit zal komen. Je moet vertrouwen hebben. Het is een goed 
moment om niets te doen, geduldig en alert te zijn, gade te slaan. 
De man op de kaart lijkt er niet echt in te geloven, dat er iets 
moois ontstaat uit dat wat hij heeft geplant. Hij draagt schoenen 
in verschillende kleuren, hij staat ‘ertussen’. Hij heeft gewerkt, 
maar hij ziet nog geen resultaat. Hij wordt door twijfel geplaagd. 

Vertrouw erop dat als je werkelijk rozen hebt gezaaid, ze ook zullen bloeien.

DUIDING
• afwachten, geduld, alles heeft tijd nodig om te groeien
• vertrouwen en twijfel, het zaadje als potentiële energie

PENTAKELS



PENTAKELS VIII
Een ambachtsman werkt met een hamer en beitel aan een penta-
kel. Zeven andere zijn al af. Hij is een eenvoudig man. Hij vindt 
vervulling als hij zich helemaal aan zijn arbeid wijdt. Hij is vol-
ledig in zijn werk verdiept, hij én zijn werk zijn één. Nu zijn 
er geen spanningen meer, het werk is een spel geworden. Maar 
hij isoleert zich echter niet van andere mensen. Op de achter-
grond zie je de stad, de gemeenschap, waar hij ‘s avonds naar 
terugkeert. De afbeelding straalt de schoonheid uit die je in de 
eenvoud vindt, in het alledaagse. Hij heeft ingezien, dat hij niets 
‘groots’ tot stand hoeft te brengen, zijn tevredenheid hangt niet 
van succes of mislukking af. Daarin ligt zijn vrijheid.

DUIDING
• innerlijke zelfdiscipline, schoonheid in de eenvoud
• meditatie door arbeid
• werken is spelen
• onafhankelijkheid van succes of mislukking

PENTAKELS IX
Een man die een valk op zijn linkerhand draagt, staat alleen in 
een weelderige tuin. Tussen de wijnranken achter hem zijn ne-
gen pentakels te zien. Hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken, 
zijn innerlijke rijkdom stemt met de uiterlijke overeen. Hij is 
alleen, maar niet eenzaam, want hij mist de anderen niet. Hij 
vindt de vervulling in zichzelf. En toch straalt zijn gezicht geen 
vreugde, maar een zekere droefheid uit. Hij geeft eerder de in-
druk bedachtzaam en gezagsgetrouw te zijn, dan onbekommerd 
en spontaan. Hij heeft bewust de weg gekozen, die hij moest 
gaan en heeft daarbij veel verlangens achter zich gelaten. Hij ziet 
duidelijk dat een eenmaal genomen besluit tegelijkertijd een an-
dere beslissing uitsluit. Uit veel mogelijkheden kun je er toch 
slechts één kiezen. Als je de weg van het alleen-zijn kiest, moet 

je afstand doen van het samenzijn met anderen. Hij voelt dat zijn beslissing goed is voor 
hemzelf en toch is hem het verdriet daarover aan te zien. 
DUIDING
• alleen-zijn, wijsheid
• innerlijke en uiterlijke rijkdom
• bewust afstand doen, met zichzelf en de omgeving in evenwicht

PENTAKELS



PENTAKELS X
Een middeleeuws familietafereel, tien pentakels zijn over de 
hele afbeelding verspreid. Welkom thuis! Je bent eindelijk ge-
arriveerd. Het is het hoogste, dat je aan innerlijke rijkdom van 
de ziel en uiterlijke, veilige, welgestelde en vredige positie kunt 
bereiken. De oude man, de archetypische ‘oude wijze’, heeft alle 
kaarten van de Kleine Arcana doorleefd. Hij heeft alles gezien 
en meegemaakt wat in een menselijk leven kan gebeuren. Hij 
heeft elke situatie aangegrepen om te leren. Hij zit buiten de tuin 
en bekijkt het gebeuren. Het jonge echtpaar ziet hem niet. Ze 
richten zich op hun eigen situatie. De oude man kan zien dat dit 
leven, dat je als veilig en vast beschouwt, slechts een spel is. En 
als mens ben je daarin alleen maar de toneelspeler. Het leven op 
aarde is er om je met situaties te confronteren waaruit je kunt 

leren en uiteindelijk inzien, dat je niets hoeft te bereiken; dat je al ‘thuis’ bent, en dat je al 
goddelijk bent. Je bent het alleen maar vergeten. Maar zolang je niet tot helder bewustzijn 
gekomen bent, scheppen je gedachten een onechte wereld om je heen. Ieder van ons schept 
zijn eigen magische wereld, zijn eigen situaties en problemen en dan denk je, dat je daarin 
gevangen zit. Je schept zelf je hemel en je hel - totdat je een derde mogelijkheid ontdekt. De 
schepper van hemel en hel - het denken - kan in de ruststand gezet worden door meditatie. 
Pas dan ben je klaar voor het onbekende, het mysterie, voor de echte realiteit.

DUIDING
• je bent thuisgekomen
• rijkdom van de ziel en een uiterlijke, veilige positie
• de ‘oude wijze’ 
• het leven als spel

PENTAKELS



Je kent nu alle tarotkaarten van het spel en de mogelijke betekenissen van iedere kaart. 
Voor de spelregels aan bod komen, is het goed om te weten dat het heel belangrijk is bij 
het tarotspel om diep adem te halen. 
De voorbereiding tot elk spel is het schudden van de kaarten. Schud ze heel voorzichtig 
en voel daarbij de kaarten in de hand. Een andere mogelijkheid is, drie stapeltjes van de 
stapel af te halen en ze in een andere volgorde weer te ordenen.
Spreid dan de kaarten zo uit, dat deze in een halve cirkel met de achterkant naar boven 
gekeerd voor je liggen.
Sluit de ogen, adem diep in en uit en stel je je vraag heel duidelijk voor. Beweeg dan de 
linkerhand over de uitgespreide kaarten, tot je je tot een kaart aangetrokken voelt. Leg 
die voor je neer, draai hem om en bekijk hem heel zorgvuldig. Probeer te verwoorden 
wat hij je te zeggen heeft. Je bent licht, bewustzijn, intelligentie en ook leven, gevoelens, 
vitaliteit, je adem en je ogen.
Wanneer je de kaarten voor iemand anders leest, let dan op het volgende: open je ogen 
en adem diep in en uit. Je ogen moeten geopend zijn, zodat je de persoon voor je goed 
kunt aankijken, tot je in een dieper innerlijk contact met hem staat. Het gaat er niet om, 
de ander te bestuderen, het is eenvoudig een zich-op-elkaar-instellen, een sprong in dat 
ene gemeenschappelijke gebied. Bekijk de getrokken kaart en de persoon en probeer een 
intuïtieve verbinding tussen hem en de kaart te vinden. Je bewustzijn wordt bij het aan-
kijken geïntensiveerd en er komt veel intuïtieve informatie tot je beschikking. Wanneer 
je voor iemand anders de kaart legt, ervaar je zijn diepste gevoelens. En dat helpt je heel 
erg... Laat je gevoelens bij het tarotspel de vrije loop, laat de tranen vloeien tot het lachen 
begint, en lach tot de tranen komen.
Het ademen is het belangrijkste tijdens het spel, omdat de krachtige ademhaling alle ge-
voelens naar boven haalt, die direct onder de oppervlakte liggen. Het ademen maakt je 
gevoelens zichtbaar. Wanneer je al je gevoelens doormaakt, kun je op een nieuw bewust-
zijnsniveau komen. Leg alle ernst naast je neer, het leven is niet zwaar, het is een groot 
schouwspel - en tarot is het spel in het spel.
Als je vragen aan de tarot stelt, wees dan eerlijk. De tarot staat tot het leven als ‘monopo-
ly’ tot het zakenleven. De manier waarop je tarot speelt, toont je hoe je met je leven om-
gaat, net zoals je in het monopolyspel kunt ondervinden wat voor zakenman je bent. De 
tarot geeft je telkens dat terug, wat je erin gestopt hebt. Wanneer je een eerlijk antwoord 
wilt horen, zeg dan ook de waarheid. Kijk naar het positieve in de kaarten en houd je niet 
aan het negatieve vast.
En nu de laatste regel. Vind eerst voor jezelf uit wat de getrokken kaart voor jezelf bete-
kent en kijk dan pas in het boek om de symbolen nog beter te leren begrijpen en inspi-
ratie tot interpretatie te verkrijgen. De tarot kan je helpen jezelf te zien. Hij bevestigt of 
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weerlegt het beeld, dat je tot nu toe van jezelf had. Het antwoord dat de tarot je geeft, is 
het aanbod om jezelf op een nieuwe manier te bekijken. Of je dit aanbod aanneemt is aan 
jezelf, want je moet uiteindelijk zelf over je leven beslissen.

VISUALISATIE-OEFENING
Een goede manier om dieper tot de kaarten door te dringen is, de ogen te sluiten en je de 
kaart met je innerlijke ogen heel precies voor te stellen. Laat het beeld zich steeds duide-
lijker vormen bij iedere keer dat je inademt. Dit kan tot een driedimensionale ervaring 
uitgroeien. Wanneer de scène in je voorstelling groot genoeg is geworden, kun je in het 
beeld stappen, zelf daarin rondkijken, in de ogen van de figuren kijken, met ze praten en 
met al je zintuigen de hele ruimte om je heen onderzoeken. Het is ook mogelijk naar de 
achtergrond van het beeld te gaan, om van daaruit alles te bekijken. Aan het eind van een 
visualisatie-oefening is het goed het beeld met een paar keer diep ademhalen los te laten 
en tot de dagelijkse werkelijkheid terug te keren.
DROMEN
Een andere mogelijkheid is, je voor het slapen gaan voor te nemen van een bepaalde 
kaart te dromen. Deze verbeelding moet zeer duidelijk zijn en meerdere keren herhaald 
worden. Wanneer je de volgende ochtend wakker wordt, zal het je helpen om met geslo-
ten ogen de hele droom nog eens voor te stellen, en om hem vervolgens op te kunnen 
schrijven. Er zijn verschillende speelmogelijkheden, die gedeeltelijk uit de tarottraditie 
komen. Deze vastgelegde spelen geven je de mogelijkheid, je intuïtie te trainen en zelf-
vertrouwen bij dit spel te krijgen. Daarna is het misschien mogelijk zonder vast spel-
voorbeeld met de tarot om te gaan en je eigen gevoelens en spontaniteit te volgen.
Een woord over de ‘toekomst’. Bij enkele spelregels duikt de tijdsdimensie verleden, he-
den en toekomst op. Het is goed je daarbij duidelijk te realiseren, dat toekomst geen 
werkelijkheid is. Zij is een psychologische dimensie, alleen het hier en nu kan werkelijk 
beleefd worden. De toekomst kan slechts aangeduid of voorgesteld worden, deze voor-
stellingen zijn echter alleen maar een deel van het heden. De toekomst kan niet van bui-
tenaf bepaald worden, zij ligt in onze eigen verantwoordelijkheid. De toekomst heeft vele 
mogelijkheden, terwijl er in het heden voortdurend deuren bestaan die je kunt openen 
of sluiten. Iedere keuze in het heden opent nieuwe mogelijkheden en alternatieven.
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HET SPEL MET DRIE KAARTEN

Dit is een van de eenvoudigste spellen en kan behulpzaam zijn om uit te vinden hoe je 
tegenover een bepaalde vraag staat.

De hoofdkaart vertegenwoordigt het denken, de bewuste beoordeling van de vraag. De 
hartkaart laat de gevoelens zien, het onderbewuste. De buikkaart is het diepste niveau. 
Het onthult de dingen die vaak volledig onbewust zijn.

LEGSYSTEMEN



HET SPEL MET VIJF KAARTEN

Dit spel is geschikt om de voordelen en nadelen van een situatie duidelijk te maken en 
vervolgens een keuze te maken.
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HET SPEL MET ZEVEN KAARTEN

Dit spel wordt gespeeld als er een concrete vraag op tafel ligt. De eerste kaart vertegen-
woordigt de invloed van het verleden, de tweede het heden, de derde de mogelijke toe-
komstige ontwikkelingen, de vierde het antwoord van het spel, de vijfde de mensen en 
energieën die de vraag omgeven, de zesde verwachtingen en angsten ten aanzien van de 
situatie, de zevende het mogelijke resultaat.

LEGSYSTEMEN



HET SPEL MET TIEN KAARTEN

Dit spel is niet zo geschikt als je een concreet antwoord wilt. Het is meer een spel voor de 
totale situatie van de vraagsteller. Uit het deck worden 10 kaarten getrokken en volgens 
het onderstaande schema uitgelegd.
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DE LEVENSBOOM
Dit spel is een vrije interpretatie van de kabbalistische levensboom, waarvan ook de 
structuur werd overgenomen. De boom is samengesteld uit drie onder elkaar liggende 
driehoeken en een basiskaart. De driehoeken vormen achtereenvolgens hoofd, hart en 
buik. Verder staan de drie linkerkaarten voor de mannelijke kant, de vier in het midden 
voor het centrum en de rechter kaarten voor de vrouwelijke kant.

Mannelijke 
kant

Centrum

Vrouwelijke
kant

Hoofd

Hart

Buik

←

←

←
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HET CHAKRASPEL

Chakra’s zijn fijnstoffelijke energiecentra in het lichaam. 

7. Kruinchakra
Het zevende centrum is het kruinchakra. Dit is de kroon van de  
existentie, het bewustzijn, het pure zijn. 

 
6. Derde oog
Het zesde chakra is het derde oog, het vermogen tot visioenen, intuïtie, het 
zesde zintuig. Dit chakra is verbonden met het denken en de tijdsdimensie.

 
5. Keelchakra
Het vijfde centrum is het keelchakra. Dit houdt zich bezig met ruimte, uit-
drukking, creativiteit en klank. Het element is ether, de alchemistische essen-
tie die vuur, water, aarde en lucht inhoudt. Het daarbij behorende zintuig is het 
gehoor.
4. Hartchakra
Het vierde centrum is het hartchakra. Dit is de ervaring van de liefde, het 
samenzijn en dit chakra is verbonden met contact. Het is het centrum voor 
lucht, adem. Het wil bewegen, doordringen, zich betrokken voelen. 

3. Zonnevlecht
Het derde chakra is de zonnevlecht. Dit zoekt uitbreiding en warmte, geeft 
licht en leven. Het element is vuur en de zonnevlecht is verbonden met het 
gezichtsvermogen.

2. Heiligbeenchakra
Het tweede chakra is het heiligbeenchakra. Het houdt zich bezig met seksua-
liteit en vermenigvuldiging en met betrekkingen tot andere lichamen. Het is 
het centrum voor smaak en verbonden met het element water; het wil vloeien. 

1. Basischakra
Het eerste chakra is het basischakra, dit heeft betrekking op de opbouw van 
ons fysieke lichaam, het is verbonden met de reukzin en het element aarde. 
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OPEN SPELLEN

Bij het open spel richt je je helemaal op de probleemstelling van de vraagsteller. Het trek-
ken van elke kaart komt vanzelf tot stand uit nieuw opkomende vragen tijdens ieder spel. 
Het is mogelijk voor de verschillende aspecten van je wezen een kaart te trekken, voor 
hun betrekking tot elkaar, voor de relatie van de vraagsteller tot andere personen en tot 
zichzelf, of simpelweg een kaart voor de dag van vandaag, voor een afspraak, voor het 
werk etc.
De mogelijkheden zijn onbeperkt en het is aan jou wat de meest geschikte vorm is, en je 
spontaniteit en creativiteit vrij spel te geven.

LEGSYSTEMEN
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