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De tarot

De tarot is een oud eso te risch, psy cho lo gisch en filo so fisch sys teem en  bestaat uit 78 kaar-
ten met afbeel din gen die betrek king heb ben op fa cet ten van het dage lijk se ‘ spirituele’ le-
ven, ver deeld over 22 Grote Arcana en 56 Kleine Arcana. Het lezen van de kaar ten wordt 
 gebruikt om ant woor den te krij gen op vra gen op aller lei  ge bied; ant woor den die moe ten 
lei den tot meer inzicht in onszelf of de  wereld om ons heen.

Het eerste tarotspel dateert uit eer ste helft van de 15e eeuw, maar over de ware oor sprong 
van de tarot tas ten we in het duis ter; deze ligt in elk ge val heel ver in het ver le den. Het 
woord tarot kent geen let ter lijke ver ta ling. Het is met de Egyptische Koninklijke Levens weg 
in ver band  gebracht (tar = weg, ro = ko ning), en met het Latijnse ana gram rota, dat rad of 
wiel bete kent. Dit doet ver moe den dat de oor sprong  langs deze weg gezocht moet wor den.
In het hui di ge tarotspel is dit rad of wiel terug te vin den in het Rad van Fortuin (kaart X), dit 
staat (o.a.) voor lot, karma, reïn car na tie, cycli, keer pun ten, ora kel raad ple gen, den ken in 
spi ra len. Tarot staat ook voor Torah (of Tora), He breeuws voor de Wet. In het tarotspel komt 
dit terug in Het Boek van Tora, het wet boek dat de Hoge priesteres (kaart II) op haar  schoot 
houdt. Het woord tarot is ook wel omschre ven als een kaart of sleu tel waar mee de Grote en 
de Kleine Arcana ont slo ten zou den kun nen wor den.

Omdat de tarot op de uni ver se le taal der sym  bo liek  berust, heeft de  invloed van de tarot 
zich door de eeu wen heen (niet ge hin derd door taal gren zen of ver an de ren de sa men le vin-
gen) over de hele  wereld kun nen ver sprei den. Symboliek als taal van het onbe wus te, van de 
sen si tie ve en intu ï tie ve geest, maakt de tarot uiter ma te  geschikt voor voor spel len.

De 78 kaar ten van het tarotspel:
de Grote Arcana en de Kleine Arcana

De let ter lijke bete ke nis van arca na is geheime nissen (Lat.) en staat voor het ver bor ge ne 
of de ken  nis van de spi ri tu e le, psy chi sche werel den. De Grote Arcana  bestaan uit 22 kaar-
ten die de abstracte waar den van het leven weer ge ven in arche ty pi sche sym bo len. Deze 
22 kaarten kun nen de troe ven van het spel wor den  genoemd. De Gro te Arcana beston den 
waar schijn lijk al eer der dan de Kleine Arcana. Vroegere kaart spel len ver schil den name lijk 
qua aan tal kaar ten; rond 1500 wordt een spel be schre ven met de  opbouw van het hui di ge 
ta rotspel: het Ve ne tiaanse Spel.
De 56 kaarten van de Kleine Arcana staan voor het leven van  alledag en dage lijk se gebeur-
te nis sen. Deze Kleine Arcana zijn on der ver deeld in 16 hofkaarten (Koning, Ko nin gin, Ridder 
en Schildknaap) en 40 getalskaarten (Aas tot en met 10), waar bij de hofkaarten staan voor 
de men sen om ons heen en hoe we  elkaar beïn vloe den, en de getalskaarten staan voor ons-
zelf en onze omstan dig he den.
De kaar ten van de Kleine Arcana zijn de voor lo pers van onze hui di ge speel kaar ten en zou-
den pas later in de Mid del eeu wen zijn ont staan. In vroe ge re kaart spel len ver wij zen de vier 
kleu ren van de Kleine Arcana naar de vier middeleeuwse stan den: Bekers/ Harten staan 
voor de gees te lijk heid, Zwaar den/Schoppen staan voor de adel, Pentakels/Ruiten staan 
voor de koop lie den en Staven/Klaveren staan voor de boe ren, het gewo ne volk.
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Vermoedelijke oor sprong en ver sprei ding van het spel

De oor sprong van het tarotspel is vrij een vou dig te tra ce ren, aan ge zien de spo ren van het 
spel (namelijk: de kaarten) bekend zijn. Speelkaarten zoals wij deze ken nen, komen waar-
schijn lijk uit China en Korea en zijn ver moe de lijk tus sen 900 en 1100 n.Chr. ont wor pen naar 
de patro nen op papier geld.
Vanaf de 14e eeuw wordt het tarotspel in het Westen gesig na leerd. Het oud ste over  ge le-
ver de spel is het Italiaanse Visconti-Sforza spel, dat rond 1432 werd ver vaar digd ter ere 
van een huwe lijk tus sen deze twee Milanese fami lies. Ver moe de lijk ligt de oor sprong van 
het tarotspel dan ook in Italië. In Zwitserland wer den de kaar ten voor het eerst  genoemd in 
wets do cu men ten (1367), waar in ze ver bo den wer den. In Engeland werd het spel zelfs al in 
1240  genoemd in de Synode van Worcester. In Duitsland werd het toe ge staan als kans- of 
gok spel in de Code van Neur em berg. Maar in Italië werd het spel onder de naam naib be 
(namelijk: kaarten) ver bo den en ook in Frankrijk was het spel per  decreet ver bo den (1369).
Echter, tegen het eind van de 15e eeuw werd de Franse Tarot de Marseille zeer popu lair en 
dit spel wordt tot op heden nog  steeds veel  gebruikt voor het vraag- en  antwoordspel en 
voor het Italiaanse taroc chi, een voor lo per van brid ge.
De rage van voor spel len met tarotkaarten die ont stond, maakte dat de Paus het ‘Duivels 
Pren ten boek’, zoals hij de tarot bestem pel de, in de ban deed; met als  gevolg dat de gelo-
vi gen elk jaar in de boe te doe nings pe ri o de na Carnaval de in hun bezit zijn de kaar ten ver-
brand den, om ze later in het jaar weer aan te schaf fen (!)

Hoe de kaar ten het Westen zijn bin nen ge ko men, is niet dui de lijk. Er  bestaan ver schil len de 
opvat tin gen. Uit gaan de van een Egyp tische oor sprong wordt aan ge no men dat de kaar ten 
waren mee ge no men door kruis vaar ders. Deze toch ten von den ech ter  plaats ver voor dat de 
eer ste kaar ten in het Westen gesig na leerd werden.
Uitgaande van een Hebreeuwse oor sprong wordt de over le ve ring van het tarotspel toe ge-
kend aan het ‘Volk Israëls’, dat fun geer de als ver bin dings scha kel tus sen het oude Egypte 
en het Avondland (het Westen). Deze stel ling wordt onder bouwd door de ver ge lij king tus-
sen de 22 kaar ten van de Grote Arcana en de Kab balistische bete ke nis van de 22 let ters van 
het Hebreeuwse alfa bet.
Uitgaande van een Indiase oor sprong wordt aan ge no men dat de zigeu ners (afgaan de op 
hun uit India stam men de taal) de kaar ten naar het Westen meenamen. Ech ter, de zigeuners 
trok ken ver moe de lijk op z’n  vroegst in de 15e eeuw Europa bin nen, ter wijl men daar toen 
al zeker een klei ne eeuw  bekend was met de tarotkaarten. Wel heb ben zigeu ners het voor-
spel len met kaar ten over ge no men en er zo toe bij ge dra gen het  gebruik te ver brei den én het 
spel de repu ta tie van  ‘waarzegmid del’ te geven.
Hoe het tarotspel in Europa  terecht is geko men  blijft ondui de lijk, maar zeker is dat het 
spel snel zeer  geliefd werd. In de 18e eeuw werd het spel her ont dekt door Antoine Court 
de Gébelin (1725-1784), een Fran se gees te lij ke, taal ge leer de en occul tist. Op zoek naar de 
‘ oertaal’ kende hij in zijn werk Le Monde Primitif de tarot een Egyptische oor sprong toe: het 
Boek Thoth. Dit werk werd vol gens hem  gebruikt bij inwij din gen in de mys te ri ën van het 
Egyptische pries ter schap. Etteila, pseudoniem (en anagram) voor Jean-Baptiste Aliette, een 
Fran se waar zeg ger en leer ling van De Gé belin, leid de uit eigen onderzoek naar Pytha goras’ 
beschrij vin gen van de wer ke lijk heid af, dat de Egyptische god Thoth-Hermes de grond leg-
ger van de tarot geweest moet zijn.
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Eliphas Levi (1810-1875), pseu do niem voor Alphonse-Louis Constant, een Franse pries ter en 
occul tist, ont wik kel de de the o rie over het ver band tus sen de tarot en de Joodse Kabbala. 
Hij zag de tarot als een sleu tel tot de Kabbala, de Bijbel en de Sleutels van Salomon. Levi 
 beweert in zijn werk Leer en Ritueel der Hoge re Magie dat het bij de tarot gaat om een boek 
dat de Hebreeërs aan Henoch toe schrij ven, de Egyptenaren aan Hermes Tris me gistus en de 
Grieken aan hun legen da ri sche ste de bou wer Cadmus.

De ont wik ke ling van het tarotspel

Het tarotspel, met zijn meest al zeer fraai uit ge voer de kaar ten, mocht zich ver heu gen in een 
 steeds groei en de belang stel ling. Vooral in on ze ke re  tijden zocht men zijn toe vlucht tot de 
kaarten: in Frankrijk was het spel aan het eind van de 18e eeuw (ten tijde van de Franse Re-
volutie) zeer popu lair! Aan het begin van de 20e eeuw ver scheen in Engeland en Amerika 
een  hele nieu we groep tarotspellen. Deze waren geba seerd op Wes ter se eso te ri sche tra di-
ties, de mys tiek van de Kabbala en correspondenties met de as tro lo gi sche en alche mis ti-
sche sym bo liek.
Hiervan is de Waite Tarot (ook wel Rider-Waite Tarot) het eer ste spel waar bij de denkbeel-
den van de Grote Arcana wer den geïl lus treerd. Ook de kaar ten van de Klei ne Arcana zijn van 
sym bo li sche beel den voorzien. Dit tarotspel werd voor het eerst gepubliceerd in 1910 (Rider 
Company) en dankt zijn naam aan Arthur Edward Waite en Pamela Colman Smith.
Waite (1857-1941), een Engelse chris te lijke eso te ri sche filo soof en lid van de Hermetische 
Orde van de gou den Dageraad (een invloed rij ke magi sche orde opge richt aan het eind van 
de 19e eeuw), was de gees te lijk vader van dit spel. Hij  omschreef de sym bo liek van de tarot 
als een soort alfa bet waar mee een onein dig aan tal com bi na ties kan wor den  gemaakt en die 
aan alles (in het leven) zin geven. De kunstenares Pamela Colman Smith vervaardigde de 
illustraties voor de kaarten.
Dit tarotspel is door zijn afge ron de, toe gan ke lijke sym bo liek zeer popu lair gewor den.

De beschrijving van de 78 kaarten

In de beschrijving van de kaarten wordt de betekenis van alle 78 kaarten van het tarotspel 
toegelicht: zowel van de 22 kaarten van de Grote Arcana, als van de 56 kaarten van de Klei-
ne Arcana. Deze beschrijving is universeel en daarom toepasbaar op (bijna) elk tarotspel.

De betekenis van de betreffende tarotkaart wordt (o.a.) bepaald door de positie van de 
kaart, namelijk met de afbeelding rechtop of ondersteboven, of de plaats in een bepaald 
legpatroon (zoals bijvoorbeeld Het Keltisch Kruis). Deze posities worden toegelicht.
Tevens worden bij deze beschrijving enkele correspondenties toegelicht: de astrologische 
sleutel (sterrenbeeld, planeet of element) en de kleur (alleen bij de Grote Arcana).

Voorafgaand aan de uitleg per kaart wordt bij de Kleine Arcana de betekenis van de vier 
kleuren (Staven, Pentakels, Zwaarden en Bekers) toegelicht. Het ‘karakter’ van deze kleu-
ren geeft sfeer en inhoud aan de 56 kaarten van de Kleine Arcana. De correspondenties 
bij deze toelichting zijn: deugden/ondeugden, stijl/eigenschap, jaargetijde/windhoek, ele-
ment en voorstellingen.
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De betekenis van de 22 kaarten van de Grote Arcana

De Dwaas - 0 (ook wel 22)
Rechtop: stra len de, maar onge rich te levens kracht; instinc tief, spon taan en ondoor dacht 
han de len, meest al juist; tijd om keuze te ma ken en beslis sin gen te nemen
Ondersteboven: dwaas heid; ver keer de keuze; doel loos rond zwer ven
Astrologische sleutel: Uranus
Kleur: lichtgeel

De Magiër - I
Rechtop: plan nen maken; het uit voe ren of uit wer ken van een idee; zich con cen tre ren op 
een doel, ambi tie of plan; slim,  speels en han dig
Ondersteboven: mani pu la tie; onre a li seer ba re pro jec ten en ambi ties
Astrologische sleutel: Mercurius
Kleur: geel

De Hogepriesteres - II
Rechtop: ver an de rin gen, vaak posi tief; ge heim zin ni ge, para nor maal begaaf de, spi ri tu e le 
en wijze vrouw; toe pas sen van ver he ven ide a len bij het oplos sen van pro ble men; objec tief
Ondersteboven: onver wach te pro ble men kun nen voor nega tie ve ver an de rin gen zor gen; 
een ver bit ter de, onge luk ki ge vrouw
Astrologische sleutel: Maan
Kleur: blauw

De Keizerin - III
Rechtop: kan lief de geven en ont van gen; cre a ti viteit, groei, geluk en over vloed; kan staan 
voor onaf han ke lijk heid, hui se lijke en finan ci ë le voor spoed; moe der fi guur
Ondersteboven: moeite met lief de geven of ontvangen; emo ti o ne le pro ble men; geen groei
Astrologische sleutel: Venus
Kleur: groen

De Keizer - IV
Rechtop: tast ba re resul ta ten; vol was sen, onaf han ke lijk, intu tief en intel li gent; een auto-
riteit, een vader fi guur
Ondersteboven: plan nen val len uit een; een on sta bie le, onre de lijke, afhan ke lijke man
Astrologische sleutel: Ram
Kleur: rood

De Hogepriester - V
Rechtop: een gewoon te ge trou we of tra di ti o ne le aan pak; een  leraar die gehoor zaam heid 
aan de wet ten van de samen le ving bij brengt
Ondersteboven: kan staan voor  iemand die on ge woon is: een per soon lijk heid die zijn intu-
ï tie ve inval len  negeert en van tra di ties niets moet heb ben; iemand die din gen op unie ke en 
onge brui ke lijke wijze bena dert
Astrologische sleutel: Stier
Kleur: rood
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De Geliefden - VI
Rechtop: juis te keuze, suc ces vol le com mu ni ca tie; zoekt even wicht; samen wer king
Ondersteboven: onjuis te keuze; de samen wer king ver loopt  slecht; com mu ni ca tie pro ble-
men; bemoei zuch tig en nieuws gie rig
Astrologische sleutel: Tweelingen
Kleur: oran je

De Zegewagen - VII
Rechtop: even wicht door zelf be scher ming; ont van ke lijk en emo ti o neel
Ondersteboven: aan tas ting van zelf be scher ming; neder laag; humeu rig; emo ti o ne le chan-
ta ge
Astrologische sleutel: Kreeft
Kleur: amber.

Kracht - VIII
Rechtop: lief de vol; zelf ken nis en -aan vaar ding; psy cho lo gisch  inzicht wordt niet  alleen 
 ge bruikt bij lei ding geven, maar ook ter zelf be heer sing
Ondersteboven:  gebrek aan zelf ken nis leidt tot zelf zuch tig heid; praal zucht, pom peus heid, 
heb zucht, haat, geweld da dig heid en tiran nie
Astrologische sleutel: Leeuw
Kleur: goud-geel

De Kluizenaar - IX
Rechtop: onder zoe kend, gedul dig en zorg vul dig; intro spec tie; resul taat gericht; instruc teur
Ondersteboven: niet kun nen leren van gemaak te fou ten; het in de wind slaan van  advies; 
een zaam heid; een hypo chon der
Astrologische sleutel: Maagd
Kleur: geel-groen

Rad van Fortuin - X
Rechtop: mee val lers en bui ten kans jes; goede  timing, uit brei ding
Ondersteboven: een slech te  timing; terug ke ren de pro ble men; uit stel en hin der nis sen; 
hoog moed, zelf toe geef ijk heid
Astrologische sleutel: Jupiter
Kleur: konings blauw

Gerechtigheid - XI
Rechtop: vol over tui ging, krach tig en cor rect een beslis sin gen nemen; even wicht; afslui ten 
van recht vaar di ge con trac ten; terech te belo nin  gen
Ondersteboven: onrecht vaar dig heid;  acties kun nen te rigi de zijn of geen reke ning met 
ande ren hou den; moei lijk he den in part ner schap pen
Astrologische sleutel: Weegschaal
Kleur: groen

De Gehangene - XII
Rechtop: ver an de ring van pri o ritei ten;  afzien van iets opdat er iets  beters  bereikt kan wor-
den; oncon ven tio neel  gedrag, dro men, illu sies
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Ondersteboven: zelf zucht en eigen dunk belet ten juiste ont wik keling, onver mo gen om te 
ver an de ren of naar ander mans  mening te luis te ren; uit stel, angst, zelf be klag, ver sla ving
Astrologische sleutel: Neptunus
Kleur: groen-blauw

De Dood - XIII
Rechtop: door braak; bre ken met het ver le den of samenwerkingsverbanden, groei in ande re 
rich tin gen, bevrij ding
Ondersteboven: inac ti viteit, geen bewe ging, tij de lijke stil stand;  afstand doen
Astrologische sleutel:Schorpioen
Kleur: blauw-groen

Gematigdheid - XIV
Rechtop: suc ces vol le aan pak van een kwes tie; enthou si ast, open har tig; goede  timing; toet-
sen door staan; pro pa gan dis tisch
Ondersteboven: zich laten mee sle pen; over dre ven  gedrag; cha o ti sche, onjuis te of rond uit 
slech te aan pak; ver keer de  timing; toet sen niet door staan
Astrologische sleutel: Boogschutter
Kleur: don ker blauw

De Duivel - XV
Rechtop: een zaam heid, beper ken de con di ties; angst voor echte of inge beel de vij an den of 
tegen wer king; ont zag voor gezag; stag na tie; pes si mis me
Ondersteboven:  bevrijd van druk, ang sten vij an den; nu pro fijt van ande ren willen trek ken
Astrologische sleutel: Steenbok
Kleur: indi go

De Toren - XVI
Rechtop: onver wach te ver an de ring of schok; ont red de ring; woede en frus tra tie; een situ a-
tie  bereikt een cri sis punt of mondt uit in  strijd
Ondersteboven: een situ a tie wordt rea lis tisch  be zien; een han teer ba re cri sis; ver wach te 
ver an de rin gen; bescha di gin gen
Astrologische sleutel: Mars
Kleur: rood

De Ster - XVII
Rechtop: de ener gie wordt  gericht op het nastre ven van wen sen, ver lan gens en uto pi sche 
doe len; tech ni sche begaafd he den
Ondersteboven: teleur stel ling; niet te ver we zen lij ken dro men, ver lan gens of doel ein den; 
de pres si viteit en onze ker heid; ner veus heid en  paniek
Astrologische sleutel: Waterman
Kleur: vio let

De Maan - XVIII
Rechtop: over stelpt door emo ties en gevoe lens; instinc tief  gedrag; vrien de lijk; mede lij den; 
behulp zaam; een dro mer; ongrijp baar
Ondersteboven: ver war ring; roes, ver sla ving, afhan ke lijk; afzon de ring; zelf be drog, illu sies
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Astrologische sleutel: Vissen
Kleur: vio let-rood

De Zon - XIX
Rechtop:  inzicht,  begrip; sto rin gen ophef fen; cre a tief,  vitaal; warm har tig, blijd  schap, geluk
Ondersteboven: zelf over schat ting, ijdel heid; neder     laag en leeg heid; praal zucht
Astrologische sleutel: Zon
Kleur: goud

Het Oordeel - XX
Rechtop: bevrij ding, trans for ma tie, besef van per soon lijke macht; een posi tie ve, belang rij-
ke ver an de ring, doel be wust heid
Ondersteboven: ver lies van macht aan ande ren; niet kun nen vrij ma ken; geen ver an de ring, 
uit zicht loos heid
Astrologische sleutel: Pluto
Kleur: rood-oran je

De Wereld - XXI
Rechtop: resul taat; ver we zen lij ken,  gepaard gaand met het aan vaar den van ver ant woor de-
lijk he den; onein di ge moge lijk he den
Ondersteboven: een incom pleet of onaf ge maakt pro ject; klei ne voor uit gang maar nog geen 
over win ning; angst voor ver an de rin gen
Astrologische sleutel: Saturnus
Kleur: indi go-blauw

De betekenis van de kleu ren van de Kleine Arcana

Staven
Staven (of Stokken, Scepters, Klaveren) wor den geas so ci eerd met Vuur en wor den door-
gaans voor ge steld het zij als bran den de fak kels, het zij als tak ken waar aan nieu we groe ne 
blaad jes groei en (nieuw leven aan ge vend). Staven staan voor groei, viri liteit, cre a ti viteit, 
zelf ont wik ke ling, intu ï tie, inspi ra tie, onder ne mings lust, ener gie, hel de re waar ne ming, ver-
lich ting, harts tocht en begeer te. Staven zijn op de toe komst  gericht, onder ne mend en inven-
tief, zij lui den actie in. Zij ver lich ten don ke re ruim ten en bren gen de din gen in bewe ging.
Krijgt u in een  lezing een Staven, vraag uzelf dan af: ‘Wat wens ik? Hoe kan ik cre a tief mij-
zelf en mijn idee ën tot uit druk king bren gen? Welke moge lijk he den tot zelf ont wik ke ling zijn 
aan we zig? Wat kan ik het beste als eer ste doen?’
Deugden: cre a ti viteit, onder ne mings zin, gedre ven heid
Ondeug den: trots, rus te loos heid, eigen zin nig heid
Ele ment: Vuur
Stijl: explo sief, acti ve rend, inspi re rend
Eigen schap: intu ï tie
Wind hoek: Zuid
Jaar ge tij de: Lente
Voor stel lin gen: kaar sen, vlam men, luci fers, vul ka nen, zon ne bloe men, fal li sche voor wer-
pen, sala man ders, alle kat ach ti gen, ram men, nieuw leven ( baby’s, voor jaars bloe men etc.)
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Pentakels
Pentakels (of Munten, Schijven, Ruiten) wor den geas so ci eerd met Aarde en wor den vaak 
voor ge steld als geld(stuk ken), met de hand ver vaar dig de kunst nij ve re objec ten of vruch ten 
- van plan ten of van uw inspan nin gen. Pentakels ver wij zen naar geld za ken, het resul taat 
van werk zaam he den, de ver meer de ring van ken nis en de ont wik ke ling van vaar dig he den. 
Pentakels staan voor dat ge ne wat u aardt en sta bi li seert. Ook voor tra di ties, grond sla gen 
en wel stand. Daar ze uw besef van eigen waar de en van wat u op prijs stelt sym bo li se ren, 
kun nen Pentakels voor geld, werk of uw thuis staan - afhan ke lijk van waar aan u uw zeker-
heid ont leent.
Krijgt u in een  lezing een Pentakel, vraag uzelf dan af: ‘Wat stel ik op prijs? Waaraan ont leen 
ik mijn groot ste zeker heid? Waarover voel ik mij on ze ker? Welke doe len zijn ver we zen lijkt? 
Welke bood schap pen ont vang ik van mijn  lichaam en van mijn omge ving?’
Deugden: ken nis en kun dig heid, uit hou dings ver mo gen, sta bi liteit, prak tisch  inzicht, waar-
de be sef, ana ly se rend
Ondeug den: span ning en bezorgd heid, kop pig heid, onver mo gen om te ver an de ren, bezit-
te rig heid, heb zucht, bezits drang
Ele ment: Aarde
Stijl: ver dro gend, mate ri a li se rend, con so li de rend, kris tal li se rend, beper kend
Eigen schap: waar ne ming
Wind hoek: Noord
Jaar ge tij de: Winter
Voor stel lin gen: geld, scho tels, ste nen vruch ten der aarde, hand werk, machi nes, Moeder 
Aar de, aard gees ten, run de ren en klein vee

Zwaarden
Zwaarden (of Lemetten, Schoppen) wor den geas so ci eerd met Lucht en staan voor de men-
ta le, rati o ne le, lo gi sche func ties (com mu ni ca tie, gedach ten). Ze ver wij zen naar een  strijd 
of con fict en dui den op een behoef te om beslis sin gen te nemen over of zich los te maken 
van bin din gen in het ver le den. Waarheidsliefde en een inte ge re instel ling wor den even eens 
vaak aan ge ge ven.
Krijgt u in een  lezing een Zwaar den, vraag uzelf dan af: ‘Waar zijn mijn ge dach ten op  gericht? 
Voor welk  besluit sta ik? Welke span ning of welk con fict moet ik zien op te rui men? Welke 
ver an de rin gen moe ten wor  den door ge voerd?
Deugden: pene tra tie, moed,  kracht, waar heid en recht vaar dig heid, orga ni sa tie ta lent
Ondeug den: ondoor dacht zaam heid, ver oor de ling, bits heid, angst of ver war ring, ver ve ling, 
opper vla kig heid
Ele ment: Lucht
Stijl: storm ach tig, ver kil lend, stre vend, com mu ni ca tief, con fron te rend, afkap pend, argu-
men te rend
Eigen schap: den ken
Wind hoek: Oost
Jaar ge tij de: Herfst
Voor stel lin gen: wol ken, wind, lucht, alle scher pe voor wer pen (scheer mes sen, mes sen, 
glas), lucht gees ten, de vier win den,  vogels, tele foon en com pu ter
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Bekers
Bekers (of Bokalen, Kelken, Harten) wor den geas so ci eerd met Water en wor  den gewoon-
lijk voor ge steld als boka len, soms ook als bloe men en dan vooral Lotus bloemen. Bekers 
staan voor emo ties, ver hou din gen, het onbe wus te, droom- en astra le we rel den, visi oe nen 
en grote sen si ti viteit, fan ta sie, illu sie, genot zucht, gra tie en sere ni tiet. Bekers zijn  gesteld 
op vrien de lijk heid, heb ben een esthe ti sche ori ën te ring en zijn mys te rieus en boei end in de 
 omgang.
Krijgt u in een  le zing een Beker, vraag uzelf dan af: ‘Van wat of van wie hou ik? Waar droom 
of fan ta seer ik over? Wat voel ik?
Deugden: sere niteit, lief de, cre a tie ve visu ali sa tie, ver beel ding, grote gevoe lig heid, cha ris-
ma, mede le ven
Ondeug den: humeu rig heid, exces sen en ver sla ving, psy chi sche droe sem, ver war ring, ver-
va ging
Ele ment: Water
Stijl: stro mend, expan de rend, ver strooi end, lief de vol
eigen schap:  gevoel
Wind hoek: West
Jaar ge tij de: Zomer
Voor stel lin gen:  bekers, boka len, bus sen,  watermassa’s, de baar moe der, bloe men, de 
 feniks, syl fi den (lucht gees ten), dol fij nen en vis ach ti gen.

De betekenis van de 56 kaar ten van de Kleine Arcana

Staven Aas
Rechtop: het ont staan van een stre ven, idee of onder ne ming
Ondersteboven: een nieu we aan pak onder vindt moei lijk he den, staat onder druk
Astrologische sleutel: ele ment - Vuur; sym bo li seert de wil en gedre ven heid van Ram, Leeuw 
en Boogschutter
Betekenis: nieu we idee ën en cre a tie ve ont wik ke ling; inspi ra tie

Staven 2
Rechtop: wach ten op de resul ta ten van een onder no men stre ven of doel; de situ a tie in de 
hand heb ben
Ondersteboven: wei nig of geen resul taat inza ke een doel; frus tra tie
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mars in Ram
Betekenis: per soon lijke macht dank zij syn the se van ver mo gens; de  kracht om keu zen te 
ma ken

Staven 3
Rechtop: groei; goede resul ta ten; daad kracht; ‘ik  eerst’  figuur
Ondersteboven: geen voor uit gang; slech te re sul ta ten; uit stel
Astrologische sleutel:
pla neet in teken: de Zon in Ram
Betekenis: voor uit zien; plan nen maken: ‘ik schep mijn eigen toe komst door hem hel der 
voor ogen te  houden’
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Staven 4
Rechtop: geluk, har mo nie en een zegen rij ke over win ning; opti mis me en actie
Ondersteboven: zege nin gen, bescher ming en vic to rie
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Venus in Ram
Betekenis: vie ring en dank baar heid beëin di ging van geslaag de onder ne ming; opti mis me

Staven 5
Rechtop: inner lijke  strijd en  strijd met de bui ten we reld; zelf ver de di ging;  kracht in het 
 omgaan met tegen wer ken de of uit da gen de omstan dig he den
Ondersteboven: ver an de ren van de wijze waar op de  wereld wordt tege moet getre den, 
resul teert in har mo nie en rust
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Saturnus in Leeuw
Betekenis:  kracht ver gen de en com pe ta tie ve wed strij den; con fron ta tie met obsta kels

Staven 6
Rechtop: win nen door oprecht heid, ambi tie en vol har ding
Ondersteboven: ver lie zen aan  iemand  anders; ‘twee de  viool’; uit ge steld suc ces
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Jupiter in Leeuw
Betekenis: team work: ver trou wen in het eigen ver mo gen om doe len te ver we zen lij ken 
inspi reert dege nen met wie samen ge werkt wordt; trots

Staven 7
Rechtop: moe dig en recht door zee de omstan dig he den tege moet tre den; con fron ta tie
Ondersteboven: geen bot sin gen
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mars in Leeuw
Betekenis: situ a tie domi ne ren; luid keels de overtui gin g ver de di gen; inte griteit; auto ri tair

Staven 8
Rechtop: de kaart van het ‘groe ne  licht’ of het ‘ten  aanval’
Ondersteboven: stop, for ceer geen situ a ties
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mercurius in Boogschutter
Betekenis: bevlie ging of ver liefd wor den; snel den ken en com mu ni ce ren; alert rea ge ren; 
verre rei zen; pro pa gan dist of jour na list

Staven 9
Rechtop: zich  ergens voor klaar ma ken; blijf op je hoede, want pro ble men zul len terug ke ren
Ondersteboven: op een onbe waakt ogen blik te pak ken geno men wor den; blijf alert
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Maan in Boogschutter
Betekenis: wijs heid en dis ci pli ne opge daan door erva rin gen; onaf han ke lijk heid; toe ge wijd 
en vast hou dend een doel of zaak ver de di gen

Staven 10
Rechtop: ont be rin gen druk ken zwaar; mis luk kin gen door zelf over schat ting
Ondersteboven: opzet te lijke fou ten; dwars lig gen, sabo te ren,  afgunst
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Saturnus in Boogschutter
Betekenis: ver ant woor de lijke taken ver vul len en die ook van ande ren eisen; vol har ding in 
het nastre ven van een zin nig doel; ener giek
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Staven Schildknaap
Rechtop:
karakter: leiderschapskwaliteiten en ervan houden aandacht te krijgen
boodschap: plotseling goed nieuws
Ondersteboven:
karakter: theatraal, ruziezoekerig gedrag
boodschap: ongelukkig nieuws kan overtrokken zijn
Astrologische sleutel: element - Vuur; tekens - Ram Leeuw en Boogschutter

Staven Ridder
Rechtop:
karak ter: har te lijk, ambi tieus en inspi re rend
gebeur te nis: enthou si ast bij het uit den ken van toe komst plan nen
Ondersteboven:
karak ter: ego cen trisch, veel ei send en arro gant
gebeur te nis: onder bre kin gen m.b.t. het werk
Astrologische sleutel: ele ment - Vuur met Lucht
Betekenis: krach ten rich ten op de eigen ont wik ke ling:  bereid zijn inspi ra ties om te zet ten 
in daden

Staven Koningin
Rechtop: aan trek ke lijke per soon lijk heid, warm en vrij ge vig
Ondersteboven: zelf zuch tig, veel ei send, afgun stig
Astrologische sleutel: ele ment - Vuur met Water
Betekenis:  bewust van haar ver mo gen om haar begeer ten te uiten; inspi re rend en gepas si-
o neerd type;  gedraagt zich spon taan en is wis pel tu rig; lief de vóór geluk

Staven Koning
Rechtop: knap van uiter lijk, ambi tieus, dic ta to ri aal, pom peus en the a traal
Ondersteboven: zelf zuch tig, over heer send en twist ziek
Astrologische sleutel: ele ment - Vuur met Vuur
Betekenis:  bewust van wat hij  bereikt heeft en van zijn ver mo gen om zelf zijn weg te zoe-
ken; cre a tief en zelf ex pres sief; kan heet hoof dig en arro gant zijn

Pentakels Aas
Rechtop: een plan wordt wer ke lijk heid; geld en nieu we zeker heid; goed  gevoel voor waar-
den; orde en regel maat
Ondersteboven: plan nen gaan de mist in; zui nig heid of zelfs geld ge brek; chaos
Astrologische sleutel: ele ment - Aarde; sym bo li seert rea lis me en soli diteit van Stier, Maagd 
en Steenbok
Betekenis: zaken- of werk mo ge lijk heid; mate ri a li se ring idee ën; con cen tra tie van gedach ten

Pentakels 2
Rechtop: aan pas sing bij ver an de ring; wij zi gin gen; even wicht zoe ken inza ke geld en finan-
ci e le ver plich tin gen
Ondersteboven: geen ver ant woor de lijk heid kunnen dra gen; ver lies van het finan ci ë le even-
wicht; ver an de rin gen zorgen voor moei lijk he den
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Astrologische sleutel: pla neet in teken - Jupiter in Steenbok
Betekenis: uit een lo pen de situ a ties met gemak aan kun nen en zich snel kun nen aan pas sen

Pentakels 3
Rechtop: uit mun tend heid geeft goede resul ta ten en tast ba re belo nin gen, onder ne mings lust
Ondersteboven: half slach ti ge pogin gen lei den tot mid del ma ti ge resul ta ten; een ‘kat uit de 
boom  kijker’
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mars in Steenbok
Betekenis: cre a tie ve vaar dig he den en talen ten; kan goed met ande ren wer ken; prak tisch

Pentakels 4
Rechtop: een suc ces vol le en zeke re baan en dito eco no mi sche posi tie; zelf zuch tig; onver-
mo gen om te geven c.q. te ver trou wen c.q. te delen; veel ei send lei der
Ondersteboven: ver lies van macht, posi tie of geld; ach ter docht
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Zon in Steenbok
Betekenis:  gericht op zich zelf; struc tuur geven of orde schep pen; zeker heid ligt in eigen 
hand; stre ven naar lei den de posi tie; con ser va tief

Pentakels 5
Rechtop: depres si viteit, tekort ko ming en ar moe de; ver lies van ken nis sen kring
Ondersteboven: bete re tij den, hoop vol  gestemd zijn, nieu we inkom sten en zaken re la ties
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mercurius in Stier
Betekenis: een voud en con ven tio na liteit; in ner lijke waar den; maar ook: onze ker heid, zich 
aan zijn lot over ge la ten voe len door breuk in rela ties

Pentakels 6
Rechtop: samen delen; ont van gen van ver dien de voor de len;  durend suc ces in geld za ken; 
her in ne rin gen
Ondersteboven: oneven wich tig,  onjuist  omgaan met geld; ver lies of gewe ten lo ze over een-
kom sten
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Maan in Stier
Betekenis: uit wis se ling van krach ten; bron nen delen; steun of aan moe di ging ont van gen; 
emo  ti o ne le her vor min gen; geschen ken, vriend  schap

Pentakels 7
Rechtop: her waar de ring na grote inspan ning; onvol tooid heid
Ondersteboven: zor gen over prak ti sche kwes ties door trage reac ties
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Saturnus in Stier
Betekenis: zowel suc ces als mis luk king op juis te waar de leren schat ten; maar ook: uit stel, 
faal angst en traag heid

Pentakels 8
Rechtop: ‘eraan  werken’, door gaan tot het uiterste, tot het gewen ste resul taat  bereikt is
Ondersteboven: mis bruik van ver mo gens en schran der heid van ande ren
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Zon in Schorpioen
Betekenis: zelf dis ci pli ne; zijn kan sen gri ij pen, voor be rei den; gedul dig maar  latent agres-
sief; pro duk ti viteit
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Pentakels 9
Rechtop: afstan de lijk heid en wijs heid, zelf waar de ring, finan ci ë le win sten; orde en net heid
Ondersteboven: finan ci ë le en emo ti o ne le onze ker he den, struc tuur ver lies en een zaam heid
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Venus in Maagd
Betekenis: inspan nin gen leve ren goede resul ta ten op, geven bevre di ging en mate ri eel wel-
zijn; wil  alleen zijn; belo ning

Pentakels 10
Rechtop: finan ci ë le over vloed; ver an de rin gen in levens om stan dig he den door natuur lijke 
voor uit gang; goede hand vaar dig heid
Ondersteboven: com pli ca ties en insta bi liteit m.b.t. finan ci ën en/of fami lie; geen uit hou-
dings ver mo gen
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mercurius in Maagd
Betekenis: uit hou dings ver mo gen; tra di ties en con ven ties; orde en regel; voor spoed; wel-
be spraakt

Pentakels Schildknaap
Rechtop:
karakter: leergierig, verantwoordelijk en voorzichtig
boodschap: informerend, raadgevend
Ondersteboven: 
karakter: afkerig van gezag, onvoorzichtig en niet bereid tot compromissen
boodschap: informatie of advies analyseren c.q. tegenspreken c.q. afwijzen
Astrologische sleutels: element - Aarde; tekens - Stier, Maagd en Steenbok

Pentakels Ridder
Rechtop: karak ter: sta biel, hard wer kend, geld zor gen
gebeur te nis: ten aanzien van finan ci ën, eigen dom of werk
Ondersteboven: karak ter: onvoor zich tig heid en onprak tisch inza ke geld, eigen dom of werk, 
eigen zin nig
gebeur te nis: insta bi liteit met betrek king tot posi tie, geld of baan
Astrologische sleutel: ele ment - Aarde met Lucht
Betekenis: zorg en zorgen voor zich zelf en zijn ‘milieu’

Pentakels Koningin
Rechtop: gevoe lig,  bezorgd, pro duk tief en zelf stan dig
Ondersteboven: onre a lis tisch, onze ker en zeer afhan ke lijk
Astrologische sleutel: ele ment - Aarde met Water
Betekenis: res pect voor  lichaam, voed sel en land; paart zin tuig lijke infor ma tie aan prak ti-
sche ken nis; houdt in stand en biedt zeker heid; staat posi tief in het leven; vrucht baar

Pentakels Koning
Rechtop: betrouw baar, mate ri a lis tisch, zeker heid voor op stel lend, genot zuch tig; een lei der
Ondersteboven: kop pig, te sterk geld be wust, bezit te rig
Astrologische sleutel: ele ment - Aarde met Vuur
Betekenis: productief en praktisch; maar ook: kop pig en zich moei lijk bij ver an de rin gen 
neer leg gend;  ge richt op zeker heid en kwa liteit; betrouw baar en ver ant woor de lijk
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Zwaarden Aas
Rechtop: win nen door eerlijkheid en wils kracht
Ondersteboven: onover win ne lijke moei lijk he den ( althans voor het  moment); for ceer niets
Astrologische sleutel: ele ment - Lucht; ver beeldt de men ta le  kracht van Tweelingen, Weeg-
schaal en Waterman
Betekenis: zaken van hun bui ten laag ont doen om ze te ana ly se ren; de waar heid ont dek ken

Zwaarden 2
Rechtop: uit stel van beslis sin gen, onop ge los te kwes ties, inac ti viteit, pas sief afwach ten, 
slor dig
Ondersteboven: actie ont plooi en, beslui ten ne men, struc tuur
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Maan in Weegschaal
Betekenis: diplo ma tiek en zon der voor oor de len met ande ren  omgaan; maar ook: onze ker-
heid of impas se; uit stel dan wel aar ze ling; ge blok keer de emo ties

Zwaarden 3
Rechtop: einde; leed, pijn, ver vreem ding, schei din gen (soms ten goede)
Ondersteboven: min der hevi ge pijn bij een schei ding of breuk; ver tra ging op cre a tief  gebied
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Saturnus in Weegschaal
Betekenis: zijn leed en pijn onder ken nen c.q. onder ogen zien, om zich er boven uit te wer-
ken; maar ook: zich  gekwetst voe len; jaloe zie

Zwaarden 4
Rechtop: terug trek king; gevechts moe heid; wapen stil stand; uit rus ten, medi te ren, vakan tie
Ondersteboven: terug keer naar de moei lijk he den van het leven; ver nieuw ing van aan pak 
van belan gen of bezig he den
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Jupiter in Weegschaal
Betekenis: zich de tijd gun nen om plan nen ter zij de  te leg gen en inner lijke lei ding te zoe ken; 
rust en her stel

Zwaarden 5
Rechtop: wrede woor den, kwet sen de daden om ande ren of zich zelf te ver slaan; zin lo ze 
wraak zuch ti ge doel ein den
Ondersteboven: dezelf de bete ke nis als recht op
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Venus in Waterman
Betekenis: per soon lijk of poli tiek stre ven; maar ook: over win ning met oneer lijke mid de len; 
bere ke nend en amo reel; zich onaan ge daan terug trek ken

Zwaarden 6
Rechtop: omstan dig he den en (ver)hou din gen ver an de ren ten goede; con di ties ver be te ren
Ondersteboven: pro ble men blij ven voort du ren; een ver an de ring van instel ling kan hel pen
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mercurius in Waterman
Betekenis: hel de re kijk op ‘ hangende’ pro ble men; deze oplos sen door van invals hoek te 
ver an de ren; men ta le ont dek kings reis; dis cus sies ver mij den

Zwaarden 7
Rechtop: rust, onaf han ke lijk optre den, voor uit zien
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Ondersteboven: mis lei ding, mani pu la tie,  paniek
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Maan in Waterman
Betekenis: onder zoek, zich voor be rei den en bewij zen en bron nen ver za me len; maar ook: 
con fron ta ties uit de weg gaan; hei me lijk  ge drag, lie gen

Zwaarden 8
Rechtop: beper king door emo ti o ne le blok ka des; geen door zet tings ver mo gen; iso le ment
Ondersteboven: actie, vrij heid, uit ge ven, uit brei den
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Jupiter in Tweelingen
Betekenis: zich bevrij den van  dilemma’s door beper ken de con cep ten te laten val len; maar 
ook: zich kwets baar en geï so leerd voe len; beper kin gen

Zwaarden 9
Rechtop: licha me lijke of gees te lijke gekweld heid
Ondersteboven: ver be ter de, even wich ti ger con di ties
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mars in Tweelingen
Betekenis: zich zelf de  schuld geven; depres si viteit; lij den; maar ook: zich  bewust zijn van 
zijn gevoe lens en het nodi ge doen om ze te bevrij den

Zwaarden 10
Rechtop: plan nen mis luk ken; aan vaar ding, berus ting
Ondersteboven: her stel van hoop; dis cus sie  brengt hulp
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Zon in Tweelingen
Betekenis:  afstand nemen van de din gen die niet ver we zen lijkt kun nen wor den, zodat er 
vrij heid is om dat ge ne te doen wat wèl bin nen het kun nen ligt

Zwaarden Schildknaap
Rechtop:
karakter: communicatief, intelligent en slim
boodschap: onverwachte beroering
Ondersteboven:
karakter: wreed, manipulerend en berekenend
boodschap: ontstellend nieuws
Astrologische sleutels: element - Lucht; tekens - Tweelingen, Weegschaal en Waterman

Zwaarden Ridder
Rechtop:
karak ter: intel li gent, over re dend, ver stan de lijk
gebeur te nis: plot se lin ge komst of ‘ happening’
Ondersteboven:
karak ter: bemoei e nis; oneer lijke beschul di ging
gebeur te nis: een situ a tie of per soon ver dwijnt plot se ling
Astrologische sleutel: ele ment - Lucht met Lucht
Betekenis: ieders recht op waar heid en recht vaar dig heid ver de di gen; weer baar; moe dig

Zwaarden Koningin
Rechtop: intel li gent, onaf han ke lijk, besluit vaar dig en ana ly tisch; scher pe tong
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Ondersteboven: kri tisch, sar cas tisch, ver oor de lend en wraak zuch tig
Astrologische sleutel: ele ment - Lucht met Water
Betekenis:  brengt haar stand punt dui de lijk naar voren; kijkt door  bedrog en hui che la rij 
heen; eer lijk en recht vaar dig; woord voer ster voor ande ren

Zwaarden Koning
Rechtop: ver stan de lijk, besluit vaar dig, spor tief; staat ach ter eer lijk geno men beslis sin gen; 
een schrij ver of advo caat
Ondersteboven: oneer lijk, wreed, en bevoor oor deeld; kan onrecht vaar di ge beslis sin gen 
ver de di gen
Astrologische sleutel: ele ment - Lucht met Vuur
Betekenis: com mu ni ce ren en ana ly tisch zijn; rati o neel;  scherp en snel; bescher ming en ver-
de di ging

Bekers Aas
Rechtop: lief de, mede le ven, hulp vaar dig heid en geïn spi reer de spi ri tu e le gevoe lens
Ondersteboven: geblok keer de uit wis se ling van gevoe lens; illu sies; ver war ring
Astrologische sleutel: ele ment - Water
Betekenis: ont van ke lijk heid; ope nen van het hart; lief de geven en ont van gen

Bekers 2
Rechtop: even wich ti ge rela tie; har mo ni sche ver e ni ging van tegen de len
Ondersteboven: oneven wich ti ge rela tie; in ner lijke dis har mo nie; pas si viteit; afhan ke lijk heid
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Venus in Kreeft
Betekenis: lief de vol le en helen de ver e ni ging van tegen ge stel den; net  zoveel van zich zelf 
hou den als van ande ren

Bekers 3
Rechtop: een geluk kig einde; groei en roman ti sche belof ten
Ondersteboven: een ver derf ijke roman ce, een onge luk ki ge  afoop
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mercurius in Kreeft
Betekenis: vriend schap; com mu ni ca tie; genie ten van ande ren; gedeel de ide a len; blijd-
schap en har mo nie

Bekers 4
Rechtop: het oude betwij fe len en het nieu we over we gen; emo ti o ne le terug trek king; con-
tem pla tie; keer punt
Ondersteboven: met gevoe lens mees tro men; lethar gie; ver ve ling; rela ties begin nen; zich 
vast klam pen
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Maan in Kreeft
Betekenis: medi ta tie; open staan voor de  inhoud van dro men en gevoe lens; maar ook: apa-
thie en onte vre den heid

Bekers 5
Rechtop: emo ti o ne le ver lie zen; bena drukt veel eer de goede kan ten hier van, dan rou wen 
om wat al ver lo ren is
Ondersteboven: nieu we hoop op her eni ging, ver zoe ning en terug keer van gevoe lens
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Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mars in Schorpioen
Betekenis: ver lies en teleur stel ling; leren van fou ten en erva ring; ver lies van har mo nie, 
maar lief de  blijft -  ondanks agres sie en mis ver stand - aan we zig

Bekers 6
Rechtop: koes te ren de har mo nie in rela ties en het gezins le ven; gebor gen heid
Ondersteboven: impro duk tief stil staan bij onge luk ki ge her in ne rin gen; laat ze varen
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Zon in Schorpioen
Betekenis: her in ne ring aan of ver nieuw ing van iets uit het ver le den; het groot ste  geschenk 
is vriend schap;  inzicht; ver voe ring

Bekers 7
Rechtop: beslui te loos heid, fan ta sie, mis lei ding
Ondersteboven: er wordt een nieuw doel  ge steld; besluit vaar dig heid
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Venus in Schorpioen
Betekenis: ver strikt zit ten in illu sies en dag dro men of in het rijk der zin nen; ver lan gen deze 
fan ta sie ën ook te bele ven

Bekers 8
Rechtop: terug trek king, teleur stel ling, zelf be klag, zoe ken
Ondersteboven: stil genie ten van de emo ti o ne le, hui se lijke en soci a le aspec ten van het leven
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Saturnus in Vissen
Betekenis: acti vitei ten sta ken en zich op zich zelf terug trek ken; zich los ma ken van oude 
waar den; doel loos heid; maar ook: vita liteit her win nen en de eigen kern terug vin den

Bekers 9
Rechtop: geluk; ver lan gens en ver wach tin gen komen uit
Ondersteboven: teveel geld uit ge ven,  zelftoe geef ijk heid, teleur stel ling, onder mij ning
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Jupiter in Vissen
Betekenis: gestal te geven aan ver lan gens door deze hel der voor ogen te stel len; zin ne lijk 
genot

Bekers 10
Rechtop: tevre den heid, bescher ming, vol tooi ing
Ondersteboven: onte vre den heid, one nig heid en onvol tooid heid
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Mars in Vissen
Betekenis: zich thuis voe len met zich zelf en met ande ren; vol le dig heid en com ple te ring; 
opti mis me

Bekers Schildknaap
Rechtop:
karakter: gevoelig en verbeeldingsrijk
boodschap: geïnspireerd, verheffend; bijv. uit het eigen onderbewuste (een droom)
Ondersteboven:
karakter: emotioneel en sociaal onvolwassen: een dagdromer
boodschap: negeren van innerlijke boodschappen
Astrologische sleutels: element - Water; tekens - Kreeft, Schorpioen, Vissen
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Bekers Ridder
Rechtop:
karak ter: ver beel dings rijk, gevoe lig en roman tisch
gebeur te nis: volgt emo ties, dro men en visi oe nen op
Ondersteboven:
karak ter: bedrieg lijk; wil de fei ten niet onder ogen zien
gebeur te nis: betref fen de onre a lis ti sche mis lei ding
Astrologische sleutel: pla neet in teken - Water met Lucht
Betekenis: roman ti sche dro mer; smaak en es the tisch  gevoel; maar ook: humeu rig en  ja loers

Bekers Koningin
Rechtop: lief de vol en sen si tief; weer spie gelt ge voe lens van ande ren
Ondersteboven: over ge voe lig, onre a lis tisch; zor gen, vrees en onver vul de dro men
Astrologische sleutel: ele ment - Water met Water
Betekenis: zich  bewust zijn van diepe emo ties en het ver mo gen om ande ren naar zich toe te 
trek ken en te beto ve ren; lief de en toe wij ding vóór alles

Bekers Koning
Rechtop: gevoe lig, intel li gent, warm en lief de vol
Ondersteboven: bedrieg lijk, emo ti o neel ver ward en insta biel
Astrologische sleutel: ele ment - Water met Vuur
Betekenis: zich  bewust zijn van inner lijke waar  den, gevoe lens en intu ï ties; cre a tief en ver-
beel dings rijk; een raad ge ver; maar ook:  jaloers en fan ta sie vol
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Legpatroon Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is een al heel lang gebruikt legpatroon en kent verschillende duidingen. In 
deze handleding is uitgegaan van de traditionele betekenis. De eerste twee kaarten vormen 
het centrum van het kruis en staan voor lucht en aarde. De omliggende vier kaarten staan 
voor de vier windrichtingen en de recht bovenelkaar staande vier kaarten vormen de ladder.
De kaarten kunnen één voor één getrokken worden of in één keer tegelijk. De eerste twee 
kaarten zijn essentieel: zij geven de huidige situatie weer als produkt van het verleden, en 
zij staan voor de drijfveren van toekomstig handelen door de vraagsteller.

kaart 1: staat voor uw omgeving, de sfeer en voor datgene wat u op dit moment beschermt
kaart 2: staat voor datgene wat uw pad kruist, een confict of een obstakel
kaart 3: staat voor de basis van de situatie, uw ervaring, maar ook uw onbewuste drijfveren 
kaart 4: staat voor datgene wat definitief achter u ligt, het verleden
kaart 5: staat voor uw doelstellingen en idealen, het beste wat er van gemaakt kan worden
kaart 6: staat voor datgene wat voor u ligt, nabije toekomst, wending van de gebeurtenissen
kaart 7: staat voor u zelf, zoals u uzelf ziet (de vraagsteller)
kaart 8: staat voor uw omgeving in de zin van thuis, familie, vrienden en werk
kaart 9: staat voor uw hoop én angst uw doel te bereiken, hoe de de toekomst te benaderen
kaart 10: staat voor de uitkomst, dat wat u te wachten staat, de beloning (culminatiekaart)
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