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Geschiedenis van de Tarot

Over de geschiedenis van de Tarot is veel onduidelijk en er zijn veel uiteenlopende
theorieën over het ontstaan en gebruik van de Tarot. 

De meest verhaalde (en onderzochte) theorie is dat de Tarot waarschijnlijk in de
15e eeuw is ontstaan door het toevoegen van extra figuurkaarten (Schildknapen)

en troefkaarten (Major Arcana) aan het bestaande kaartspel. 
 

Het doel? Spelen van een Spel!
 

In 1781 verscheen het boek Le Monde Primitif van de filosoof Antoine Court de
Gébelin waarin hij beweert dat de Tarot “de geheimen van de Egyptenaren”

bevat. 
Hij staat aan de basis van de stroming die de Tarot ziet als een geheime leer,

eeuwen oude wijsheid ontsloten vanuit de kaarten. 
Dit is het moment waarop de kaarten van een deck speelkaarten veranderen in

toekomstvoorspellers. 
 

Vanuit hier zijn er allerlei theorieën ontstaan over de Tarot en wat deze kaarten
nu precies zijn en doen. Ook wij, nu in de 21e eeuw, doen dit nog. 

We ontdekken verbindingen tussen de kaarten en ons leven en geven zelf
invulling aan de betekenis van de kaarten.

 
We gebruiken het gedachtegoed van Carl Jung over archetypes in de kaarten,

we zien de reis van de Dwaas door de kaarten terug in ons eigen leven. 
The Fool’s Journey op weg naar je zielsverlangen. 

We geven waarde en woorden aan de kaarten.
 

Ik denk dat dit precies verwoordt wat zo bijzonder is aan de Tarot, na al die jaren
spreken de kaarten ons nog steeds tot de verbeelding. En ieder van ons geeft

daar zijn eigen invulling aan.
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Focus

Wanneer je de kaarten gebruikt voor inzichten kun je je focus leggen op twee
verschillende kanten van het leven.

 
– Focus op de toekomst

– Focus op het verleden/ heden
 

Focus op de toekomst 
Dit is de focus die de toekomst voorspelt. 

Vaak de wat concrete uitspraken over wat er staat te gebeuren, op welke
moment en wat de gevolgen zullen zijn. 

Alles lijkt wat meer vaststaand zonder dat daar eigenaarschap in zit. De stappen
van het verleden en het heden worden hier overgeslagen.

 
Focus op het verleden/ heden 

Dit is de focus die kijkt naar hoe je bent gevormd vanuit je verleden. 
Welke onbewuste overtuigingen heb je hieruit meegenomen die niet

behulpzaam zijn op je pad naar je gewenste toekomst. 
Hierbij ligt de focus op wat kun jij doen om je toekomst te beïnvloeden. 

 
Ook hier ben je dus indirect met je eigen toekomst bezig maar meer vanuit wat

kan ik in het heden doen om de gewenste toekomst aan te trekken.
 
 

 In The Sages Cup ligt de focus van lezen op het verleden en het heden. 
In al het werk dat The Sages Cup uitdraagt is dit altijd de basis. 

 
Ik adviseer wel om je ook een beetje eigen te maken met de betekenissen van

de kaarten waarbij de focus op de toekomst ligt.
Deze toekomst gerichte kennis over de kaarten helpt je namelijk ook om

inzichten in de kaart te krijgen zonder dat je zelf gaat toekomst voorspellen.
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Focus

Een mooi voorbeeld is de 4 van Staven. 
 

Op de toekomst voorspellende manier wordt aan deze kaart het huwelijk
verbonden. 

 
Er kan dus gezegd worden, jij gaat trouwen, er staat een huwelijk op de planning

of er zijn huwelijks problemen of variaties hierop. 
 

Zo'n voorspelling is heel beperkend.
Want niet iedereen trouwt of heeft daar wensen toe. 

 
Maar het kan je wel op weg helpen. 

Waar gaat het huwelijk over? 
Over trouw zijn, verbinding maken en viering.

 
Als je dit meeneemt in de focus op verleden/ heden kun je zien dat de kaart kan

praten over trouw zijn aan je doel, trouw zijn aan jezelf 
of de verbindingen die er zijn. 

 
 Kun je zien wat er allemaal is, welke verbindingen jij al hebt gelegd en welke
overvloed al wel aanwezig is? Kun je trouw zijn aan je plannen? Sta even stil,

geniet even voor je verder op je pad gaat.
Woorden die beter passen bij de 4 van Staven en die inclusief is voor iedereen die

de kaarten leest. 
 

Blijf je altijd herinneren dat de kaarten over iedereen moeten kunnen praten en
niet maar over een deel van onze samenleving. Maak je begrip over een kaart

dan ook breder zodat de kaarten iedereen kan toespreken.
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Stromingen in de Tarot

De drie belangrijkste moderne tarotversies zijn 
 

Tarot van Marseille, een van de oudste versies in de Tarot.
Rider Waite Smit Tarot van Arthur Edward Waite

Thoth Tarot van Aleister Crowley
 

Vele nieuwe decks die nu worden uitgebracht hebben hun basis in een van deze
drie stromingen.

 
De Golden Dawn stond aan het begin van een magische school die veel invloed

heeft gehad op de huidige new age of spirituele beweging. Arthur Waite en
Aleister Crowley waren leden van de de Golden Dawn. 

Veel van de tradities, overtuigingen en aanhang uit de Golden Dawn vind je dan
ook terug in deze decks.

 
Rider Waite Smit, hierna in de afkorting RWS

De kunstenares Pamela Colman Smith ontwierp de afbeeldingen volgens de
aanwijzingen van Arthur Waite waarna het gepubliceerd werd door the Rider

Company. En zo werd de naam van het deck “geboren”
 

Thoth
De Thoth tarot is een esotherische tarot die werd ontworpen door de beruchte

occultist Aleister Crowley en in opdracht van hem geschilderd door de
kunstenares Lady Frieda Harris. De naam is afgeleid van Thoth, de oude

Egyptische god van wijsheid en magie.
 

Ik wil je uitnodigen om te onderzoeken welk systeem bij jou past. 
Het is een gewoonte om direct een RWS set te pakken omdat die veel en

makkelijk voorhanden zijn.  Weet dat er meerdere stromingen zijn die ieder net
even anders naar de kaarten en hun inhoud kijken. 

 
Onderzoek wat jou past.
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Mannelijk versus Vrouwelijk

Deze Tarot systemen stammen uit tijden waarin het patriarchale systeem en de
patriarchale samenleving hun hoogtij dagen vierden.

 
Dit zie je duidelijk terug in de tekeningen van de kaarten en de oudere uitleg over

de kaarten. 
Mannelijke normen en waarden staan centraal in de oudere Tarotdecks.

 
Er is weinig inclusiviteit in de genoemde stromingen en er is geen

vertegenwoordiging van de regenboog gemeenschap en al onze diversiteit als
mens. Dit kreeg in de tijd dat de Tarot ontstond geen ruimte zoals vandaag de

dag wel gebeurt.
 

Veel nieuwe decks buigen dit gegeven om naar een betere representatie van de
huidige tijd. Er zijn allerlei decks op de markt waarin onze diversiteit ruim wordt
gerepresenteerd en waarin met de bekende mannelijke en vrouwelijke energie

wordt gespeeld.
 

Dit neemt niet weg dat je heel goed een deck gebaseerd op de oude stromingen
waarin dit niet gebeurt zelf inclusief kunt maken.

 
Dit begint bij het aanschouwen van je eigen gebruik van woorden. Op welke

manier vorm jij verhalen over de kaarten en ben jij inclusief in je woorden.
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Mannelijk versus Vrouwelijk

Daarbij is het belangrijk dat je beseft dat in de Tarot gewerkt wordt met
mannelijke en vrouwelijke energie.

 
Dit gaat niet over mannelijk of vrouwelijk als geslacht of identificatie maar over

energieën die wij allen in ons dragen ongeacht ons geslacht of hoe wij ons
identificeren.

 
Hier is het op zijn plaats om Carl Jung te benoemen. Deze psychiater en
psycholoog was de grondlegger van de analytische psychologie. Hij is de

grondlegger van de theorie over de archetypes. 
 

Jung praat over meerdere archetypes maar deze archetypes kunnen
onderverdeeld worden in 4 hoofdcategorieën.

namelijk
 

de persona 
de schaduw 

de anima of animus 
het zelf

 
Archetypen zijn oerbeelden die zich vanuit het collectief onbewuste aan ons

opdringen. 
 

De Animus en de Anima zijn twee van deze archetypische dynamieken.
 

Animus is de personificatie van de mannelijke natuur in het onbewuste van de
vrouw. 

Anima is de personificatie van de vrouwelijke natuur in het onbewuste van de
man.
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Mannelijk versus Vrouwelijk

Deze twee archetype zijn elkaar aanvullende krachten die staan voor
vruchtbaarheid en schepping. 

Zij zijn altijd in ons vertegenwoordigd.
 

In de Tarot worden deze energieën weergegeven door een man of vrouw in de
kaart of d.m.v. een naam aan de kaart.

 
Denk bijvoorbeeld aan 03. de Keizerin en 04. de Keizer. 

Deze twee kaarten samen vertegenwoordigen 
het hele spectrum van mannelijk en vrouwelijk.

 
Het is van belang met het lezen van de kaarten dat je hier beseft dat beide

energieën in ons aanwezig zijn. 
Wij kunnen ze als mannelijk of vrouwelijk bestempelen, in de Tarot kunnen ze als
mannelijk of vrouwelijk naar voren komen maar ze zijn voor iedereen toepasbaar

en herkenbaar. 
Het is aan jou om hier goed woorden aan te geven en zo inclusief mogelijk te zijn

in je verwoording van de kaart.
 

Zoals eerder benoemt, de kaarten sluiten niemand uit en moeten altijd
toepasbaar zijn op ieder zijn/ haar leven.
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Opbouw van een

Tarot Deck



Opbouw van een Tarot Deck

Een Tarotdeck bestaat uit 78 kaarten. 
 

Deze 78 kaarten zijn verdeelt in een set Major Arcana kaarten 
en een set Minor Arcana kaarten. 

 
De Major Arcana kaarten zijn de kaarten die oplopen van 

00. de Dwaas naar 21. de Wereld.
Samen vormen zij de Major Arcana ofwel de grote geheimen 

of grote mysteriën van het leven. 
 

De overige 56 kaarten van het Tarotdeck worden de Minor Arcana genoemd
ofwel de kleine geheimen in het deck. 

Klein klinkt wat oneerbiedig maar dit zijn meer de richtingaanwijzers dan de grote
gebeurtenissen in je leven.

 
Binnen de Minor Arcana is er nog een onderverdeling. 

Deze 56 kaarten worden namelijk verdeelt in vier sets die ieder een van de vier
elementen vertegenwoordigt

 
Pentakels - Aarde
Zwaarden - Lucht

Staven - Vuur
Kelken - Water

 
Binnen ieder van deze sets is een opbouw van Aas naar 10 

plus iedere set heeft vier hofkaarten. 
 

De schildknaap, de ridder, de koningin en de koning.
Zij vormen samen de hofhouding van een element.
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Opbouw van een Tarot Deck

Waarom toch 78 kaarten? 
 

Waar komen die 78 kaarten vandaan? Zijn ze willekeurig gekozen, toevallig
opgeteld tot 78 of zit hier een idee achter? 

 
De 78 kaarten zijn niet toevallig gekozen. 

Het getal 78 staat in de numerolgie voor de volledige ervaring. 
 

Het getal 12 belichaamt de grondgetallen 1 tm 9, de basis van de Minor Arcana,
met daarbij gebieden waarop de 1/9 cyclus gebruikt kan worden. 

Denk aan de 12 maanden van het jaar, de 12 tekens in de dierenriem, een
volledige cyclus. 

 
De volgende stap, het getal 13, brengt ons in een nieuw bewustzijn fase. 

 
Wanneer je deze oplopende cijfers tm 12 optelt 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78
tref je het getal 78 op de plaats van 13

 
De 78 kaarten van de Tarot mag jij dus zien als de voorbereiding op 

die nieuwe bewustzijn fase. 
 

Het is niet voor niets dat The Sages Cup uitdraagt
de Tarot maakt het onbewuste bewust!
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Major Arcana



Major Arcana

Zoals benoemt bestaat de Major Arcana set bestaat uit 21 kaarten. 
 

In deze Cheat Sheets vind je een korte betekenis per kaart maar ook het
verbonden archetype of thema van de kaart. 

 
Dit archetype of thema geeft de oploop van de reis weer die je aflegt in de Major

Arcana waarbij je ontdekt wie je in je kern bent. 
 

 De 00. de Dwaas heeft een bijzondere plek in de Tarot. 
00. de Dwaas wordt in de Tarot gezien als je Ziel. 

 
En je Ziel loopt als die prachtige 00. Dwaas door alle kaarten van de Tarot en

wanneer je daar de les hebt geleerd neem je weer de volgende Leap of Faith/
Dwaze stap op weg naar je volgende les in de lijn van de Tarot.

 
Je zou kunnen zeggen dat iedere kaart in de Tarot inwisselbaar is voor 00. de

Dwaas of dat de energie van 00. de Dwaas in iedere kaart terugkomt. 
Net op het moment dat je de les hebt geleerd en doorstapt in de lijn.

 
Dit betekent dat je 00. de Dwaas op iedere plek in de Tarot kunt inzetten. 

Ook wanneer de lijn is volbracht bij 21. de Wereld... want ook daar neem je weer
die Dwaze stap het onzekere in, met een nieuw pad om te volgen.

 
Deze informatie leidt naar de welbekende weg van The Fool's Journey. 

Wil je hier meer over weten hou dan de aankomende workshops van The Sages
Cup in de gaten want deze Journey gaat daar zeker een plaats in krijgen.

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl



Major Arcana

De 21 kaarten van de Major Arcana kun je ervaren als de grote en opvallende
gebeurtenissen in je leven. 

 
De kaarten komen per situatie met inzicht in de opbouw van een gebeurtenis,

uitdagingen die erbij horen en de mogelijkheden die er zijn voor het leren 
van de bijpassende les. 

 
Nu is het leven niet lineair en zo ook de Tarot niet. 

Wij stappen niet keurig in de volgende kaart, leren de les en zijn dan klaar. 
 

Nee, wij springen als 00. de Dwaas door de gehele Major Arcana set, keren
regelmatig terug op dezelfde kaart en na het afronden van een les komt er altijd

weer een verdieping of hele nieuwe laag. 
 

Het is echter wel goed om de opbouw te kennen, want een getrokken kaart kan
verwijzen naar een voorliggende of volgende kaart die niet op tafel ligt maar wel

kan ondersteunen of inzicht geven. 
 

Bijvoorbeeld
Je trekt de 12. Gehangene. 

Als jij weet dat de volgende kaart in de lijn kaart 13. de Dood is die o.a. over
transformatie praat dan geeft dit inzichten in wat er te doen is in de kaart 12. de

Gehangene zodat je je kan voorbereiden op deze transformatie. 
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Major Arcana

De opbouw van de Major Arcana is als volgt
 
 

00. de Dwaas
01. de Magiër

02. De Hogepriesteres
03. de Keizerin
04. de Keizer

05. de Hierophant of Hogepriester
06. de Geliefden

07. de Zegewagen
08. Kracht

09. de Kluizenaar
10. het Rad van Fortuin

11. Gerechtigdheid
12. de Gehangene

13. de Dood
14. Gematigdheid

15. de Duivel
16. de Toren
17. de Ster

18. de Maan
19. de Zon

20. het Oordeel
21. de Wereld
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Major Arcana

In de Major Arcana zijn meerdere lijnen te vinden. 
Wanneer je de kaarten verdeelt in drie rijen van zeven kaarten,

 excl. 00. de Dwaas ontstaan er horizontaal 3 levenslijnen.
 

kaart 01. tm 07.  :  de lijn van je leven beginnen en vormen
kaart 08. tm 14.  :  de lijn van je leven afpellen en herzien

kaart 15. tm 21.  :  de lijn van wedergeboorte
 

Weten welke kaart in welke levenslijn hoort geeft inzicht over op welk punt van je
levenspad je bevindt en wat voor soort lessen daarbij horen. 

 
In de workshops van The Sages Cup zal dit onderwerp van de lijnen in de Tarot

inhoudelijk en verdiepend worden aangeboden. 
Wil je hier dus meer over weten hou dan zeker het aanbod 

in workshops in de gaten.
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Major Arcana

00. de Dwaas
Het verlangen van de ziel om een stap in het diepe te nemen. 

00. de Dwaas (je Ziel) begrijpt het verlangen om verder te reiken dan comfort. 
Vanuit ongemak ontstaat groei. 

00. de Dwaas vertrouwt op zijn ziel, herkent het verlangen en springt zonder zich
af te vragen over de hoe van de situatie of de uitkomst. 

00. de Dwaas is altijd het startpunt voor groei en het is aan jou om die "dwaze"
stappen te blijven nemen zonder daarbij te luisteren naar de buitenwereld. Wees

je volledige authentieke zelf!
 

Korte omschrijving
Een, vaak spannende, stap in het onbekende, een nieuw avontuur. 

 
Archetype of thema

Je Ziel
 

Eigen notities
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Major Arcana

 01. de Magiër
01. de Magiër staat voor het (her)ontdekken van je persoonlijke kracht. 

01. de Magiër is een krachtige creator, een creatieveling, die informatie van boven
ontvangt. 01. de Magiër handelt hierna zonder de vraag te stellen; Hoe dan? En

daarmee laat hij alle ingevingen geboren worden in de wereld. Deze persoonlijke
kracht en creativiteit zonder kaders vragen zelfvertrouwen! Het is aan jou om dit

zelfvertrouwen te ontwikkelen en te blijven voeden zodat jij als die werkelijke
Magiër hier op aarde kan neerzetten wat er door jou heen wilt komen.

 
Korte omschrijving

Het herontdekken van je persoonlijke kracht. Manifestatiekracht, gedachtenkracht.
 

Archetype of thema
Goddelijke vader

 
 
 

Eigen notities
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Major Arcana

02. de Hoge Priesteres
02. de Hoge Priesteres vraagt je om te luisteren! 

Keer naar binnen om daar je krachtige intuïtie te horen fluisteren, praten, roepen,
misschien wel schreeuwen. Je bent opmerkzaam, zorgzaam en staat in

verbinding met de cyclussen van het leven. Dit betekent dat je niet lineair door
het leven gaat. Terugkomen bij jezelf is in jouw leven een belangrijk ankerpunt. Je

grenzen willen nog wel eens vervagen en je gaat veel op in anderen. Keer met
regelmaat terug naar de vraag; Hoe kom ik bij mijzelf en hoe kan ik mij verbinden

met mijn eigen wijsheid?
 

Korte omschrijving
Terug naar je innerlijk weten, je kern. Luisteren en je verbinden met je intuïtie.

 
Archetype of thema
Goddelijke moeder

 
 
 
 

Eigen notities
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Major Arcana

03. de Keizerin
03. de Keizerin staat voor liefde en vruchtbaarheid.

Andere woorden voor liefde zijn compassie, overvloed, inlevingsvermogen,
schoonheid, koestering. 03. de keizerin vraagt je om je hier volledig voor open te

stellen en te ontvangen. Hiermee kan jij jezelf verwezenlijken. Kun jij deze
overvloed, deze vruchtbaarheid, deze liefde ontvangen? Wees helemaal met wie

je bent en geef jezelf die liefde, ondersteuning en aandacht die je nodig hebt.
Wanneer jij kan ontvangen, kun je op de mooiste manier geven. 

Jouw gevulde kop loopt over waarmee je anderen geeft wat zij nodig hebben.
 

Korte omschrijving
Het gevoel van overvloed, liefde en innerlijke schoonheid. 

Kun jij deze overvloed ontvangen?
 

Archetype of thema
Aardse moeder

Eigen notities
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Major Arcana

04. de Keizer
04. de Keizer staat voor het recht om je ruimte in te nemen zonder een ander te

verdringen, zonder strijd of competitie. 04. de Keizer vraagt je om dit te
belichamen. Spreek je uit, draag je waarheid uit, neem je ruimte in. Je bent

serieus en bent van het motto, afspraak is afspraak. Je zet neer wat er van je
gevraagd wordt. Vergeet niet dat je ruimte innemen niet betekent een ander

verdrukken. Haal de energie van de vorige kaart, 03. de Keizerin, soms wat meer
tot je, zodat je wat flexibel kan samenwerken en ruimte voor anderen kunt laten

zonder jezelf weg te geven.
 

Korte omschrijving
Je ruimte innemen en erop vertrouwen dat je daarmee niets 

afneemt van anderen.
 

Archetype of thema
Aardse vader

Eigen notities
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Major Arcana

05. de Hogepriester of Hierophant
05. de Hierophant gaat over je eigen inzichten, je eigen lessen, en je eigen weten
en het daarop vertrouwen. De kaart gaat over je eigen vrijheid nemen. Je hebt
behoefte aan zelf ontdekken zonder sturing of input van anderen. Constant op

zoek naar nieuwe kennis, nieuwe uitdagingen, nieuwe indrukken. Doordat dit een
5 kaart is, gaat het ook over balans. Je behoefte aan vrijheid kan maken dat je
niets van je ideeën of opgedane indrukken tot een concrete realisatie brengt.

Realisatie vraagt namelijk om kadering. Haal soms de energie van de vorige kaart,
04. de Keizer, bij jezelf op en zet daarmee het geleerde neer op aarde.

 
Korte omschrijving

Je lessen, je inzichten en je eigen weten en daarop vertrouwen.
 

Archetype of thema
Maatschappij, Leraren

Eigen notities
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Major Arcana

06. de Geliefden
06. de Geliefden vraagt; Hoe ontvang jij liefde? Met 06. de Geliefden als energie

ben je iemand die prachtige verbindingen creëert tussen mensen. Je bent graag
in contact met anderen en wil graag dienstbaar en aanpassend zijn om de

goede relatie in stand te houden. Je mag je hier afvragen; Ben ik mijn verlangens
en behoeftes buiten mijzelf aan het plaatsen (in mijn contact met anderen) of

kan ik leren dit uit mijzelf te halen en mijzelf in mijn behoeftes te voorzien? Het is
van belang om je balans vinden tussen de vragen; Welke behoeftes voel ik? 

En wat gebeurt er buiten mij?
 

Korte omschrijving
Hoe ontvang jij liefde en geef jij liefde? Waar begin jij en eindigt de ander? 

Is dit vertroebeld?
 

Archetype of thema
Liefdesrelaties, vrienden, hartsverbindingen

Eigen notities
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Major Arcana

07. de Zegewagen
07. de Zegewagen vraagt; Wie ben ik? Wat ben ik? Welke volgende stap moet ik
nu aandacht geven? Met andere woorden een echte filosoof. 07. de Zegewagen

is het voertuig waarin jij even tot stilstand kan komen terwijl alles gewoon
doorgaat. Het moment waarop jij de filosofische vragen kan stellen. Deze kaart is

een uitnodiging om te kijken naar alles wat je hebt gedaan om uiteindelijk een
beslissing te nemen hoe verder. Mensen met deze energie doen er goed aan om

hun filosofische insteek wat aarde te geven. Anders loop je het risico altijd te
blijven hangen in het stilstand moment en je overdenkingen niet verder te

ontwikkelen. Doe ook het werk!
 

Korte omschrijving
Kantelpunt, neem je de keus om je eigen weg te volgen of blijf je hangen in dat

wat je is aangeleerd?
 

Archetype of thema
De keus, soms gezien als de Oermoeder (overgangspunt)

Eigen notities
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Major Arcana

08. Kracht
08. Kracht vraagt jou; Hoe kan jij met gemak en gratie voor jezelf op blijven komen

ook in moeilijke tijden? De kern van deze kaart is het hart. Leven vanuit je hart,
met al wat je daar vindt. Zonder verdediging of uitleg. Wanneer jij altijd in de

verdediging bent over jouw keuzes en manier van leven, trek je vooral weerstand
en moeilijkheden aan. Als jij open, puur en vol voor jouw hartsverlangen kiest en
dit uitdraagt zonder verdediging, zal je zien hoe makkelijk en snel je aantrekt wat

je verlangt. 08. Kracht vraagt je om krachtig te geloven in jouw eigen unieke
verlangen.

 
Korte omschrijving

Benoemen en uitdragen wat je echt voelt zonder een schild op te trekken. 
Hoe kom jij voor jezelf opdagen?

 
Archetype of thema

 Innerlijke kracht

Eigen notities
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Major Arcana

09. de Kluizenaar
09. de Kluizenaar vraagt je om geduld. Wanneer deze kaart jouw persoonlijkheid
vertegenwoordigt, dan is je les in het leven o.a. om je over te geven aan Divine

Timing. Alles komt op je pad wanneer jij er klaar voor bent en gaat nooit te vroeg
weg. En aan jou om je hieraan over te geven. De lantaarn van 09. de Kluizenaar
verlicht je pad stap voor stap. Je hebt geen idee wat er in de toekomst ligt, je
hebt je werk nu hier op dit moment te doen. Je kan niet afdwingen dat het

sneller gaat of eerder tot je komt. 09. de Kluizenaar komt zonder vooroordeel en
heeft een open blik. Om jezelf niet volledig te verliezen in begrip voor iedere
situatie en daarmee niet tot de volgende stap te komen, is het goed om de

daadkracht en assertiviteit van 08. de Kracht kaart in jezelf te vinden
 

Korte omschrijving
Alleen de eerste stap wordt verlicht, neem je tijd en 

vertrouw dat alles op zijn tijd komt.
 

Archetype of thema
Kennis van het hart

Eigen notities
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10. het Rad van Fortuin
10. het Rad van Fortuin lijkt je niets te vragen zoals de andere kaarten. Het is een

kaart die tijd nodig heeft om duidelijk te worden. Dit is dan ook echt de
onderliggende energie wanneer deze kaart bij jou hoort. Dingen hebben tijd nodig

voordat het duidelijk wordt. Dit vraagt je om vertrouwen. 
10. het Rad van Fortuin komt met de boodschap dat er iets aankomt, er staat iets
te veranderen. Maar probeer dit niet te begrijpen, te versnellen of te veranderen.

Want dat is onbegonnen werk. 
09. de kluizenaar vraagt om geduld, nu wordt er totale overgave verwacht! 

Kun jij in je centrum blijven staan met vertrouwen dat 
dat wat komt in jou hoogste goed is?

 
Korte omschrijving

Het wiel draait, er is verandering op komst. Dit kan je echter niet versnellen of
vertragen.

 
Archetype of thema

Levenswiel, of het jaarwiel!

Eigen notities
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11. Gerechtigheid
11. Gerechtigheid is niet een magische balans waarbij alles wat eerst oneerlijk was
eerlijk wordt. Helaas. Het leven is oneerlijk en daar hebben we mee te leren leven.

11. Gerechtigheid vraagt je dus te erkennen wat is i.p.v. te wensen dat dingen
anders zijn dan ze zijn. Hoe ga jij om met dat wat er is?

11. Gerechtigdheid vraagt je uit de slachtofferrol te stappen en je
verantwoordelijkheid te nemen. Hoe moeilijk of in jouw ogen oneerlijk een situatie

ook is het gaat om hoe jij er meer omgaat. 
 Neem wat er is, zie je eigen aandeel en accepteer de onrechtvaardigheid zonder
je eigen waarheid te kort te doen. Je balans en waarheid vinden in iedere situatie.

 
Als middelste kaart van de Arcana vraagt de kaart om er echt midden in te gaan

staan. Aanwezig te zijn.
 

Korte omschrijving
Verantwoordelijkheid nemen, voor je leven, voor je keuzes en dit blijven bevragen.

 
Archetype of thema

Kennis

Eigen notities
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 12. de Gehangene
En toen stond je stil. 11. Gerechtigdheid vroeg je in het midden te gaan staan, wat

er ook is er mee te zijn. 
12. de Gehangene voert dit nog een stapje verder... 

wees er maar even helemaal mee. 
Niet weglopen, nee dit is echt een uitnodiging om bepaalde processen, situaties

of gedragingen van alle kanten te bekijken, er mee te zijn en het dan los te laten. 
Dit is geen gemakkelijke kaart, we willen graag door... door... en door. 

Maar dat is nu geen optie. 
Om iets te transformeren (hi 13. de Dood) zal je er eerst mee moeten zijn. 

Om iets los te kunnen laten zal je het eerst in alle ongemak vast moeten houden.
Dat is wat 12. de Gehangene van je vraagt. Laat het maar even schuren.

 
Korte omschrijving

Stilstand voor verandering, even zijn met alles wat je wilt loslaten voor je
daadwerkelijk loslaat. 

 
Archetype of thema

Stilstand

Eigen notities
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Major Arcana

13. de Dood
13, het nummer van de wilde vrouw... de heks. 

De kaart die nog wel eens wil afschrikken, net als het woord heks, maar die echt
meer credits verdient als prachtige transformatiekaart. 

Een ander woord voor transformatie.... verandering. 
Iets in ons leven mag dood zodat het kan dienen als grond waarop iets beters

kan groeien, dat wat ons beter past en je verder brengt.
Bij iedere geboorte (een nieuw deel van ons) hoort de dood, een oud deel sterft

en maakt ruimte. 13. de Dood vraagt je dus om te leren los te laten met de
wetenschap dat daar altijd een (weder) geboorte op zal volgen.

 
Korte omschrijving

De verandering, de transformatie. Wat dient je niet meer en laat jij nu los?
 

Archetype of thema
Transformatie

Eigen notities
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14. Gematigdheid
14. Gematigdheid gaat over de balans tussen je ziel en je brein.

Net als de kaart 10. het Rad van Fortuin (ze zijn d.m.v. de planeten en
sterrenbeelden aan elkaar verbonden) is dit een ongrijpbare kaart. Deze kaart

loopt ook over een langere periode en in het begin is niet duidelijk wat er staat te
veranderen. Dit is zo'n kaart waarbij je achteraf terugkijkt en denkt... oh, dat was er

aan de hand! En soms duurt dit jaren.
Je maakt hier een shift van denken met je brein naar weten met je ziel. 

En je hebt dit in 14. Gematigdheid in balans te brengen met elkaar. 
Balans hebben betekent dat je beide extremen op de lijn kent. 

Je schiet naar beide kanten uit om uiteindelijk in het midden uit te komen. 
Die balans is de sleutel van deze kaart.

 
Korte omschrijving

De uitdaging om te leven in verbinding met je ziel in plaats van je brein. Hoe breng
je hier een gezonde balans in?

 
Archetype of thema

Balans (overgangspunt)

Eigen notities
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Major Arcana

15. de Duivel
15. de Duivel staat voor de bevrijding van de gevangenis gevormd door je brein. De

verhalen die je jezelf vertelt om klein te blijven en niet te leven naar 
je allerbeste leven. Deze kaart komt met de uitnodiging om de controle over je

eigen leven te nemen. 
Kun jij schuldloos en schaamteloos jeZelf zijn? 

Dit is een proces waar je niet zomaar door heen kunt rennen. Het vraagt je om
grote innerlijke reflectie en het verschil te leren kennen tussen een brein in paniek

of een zielsantwoord.  Ons brein wil ons "veilig" houden (lees: het bekende pad
blijven lopen) maar isoleert je daarmee van al het moois buiten de "gebaande"

paden. 15. de Duivel vraagt je dit te herkennen en manieren te vinden 
om je brein tot stilte te manen zodat je Ziel ruimte krijgt.

 
Korte omschrijving

De strijd met en de bevrijding van de gevangenis gevormd door je brein, je ego en
de verhalen die je jezelf vertelt.

 
Archetype of thema

Schuldloos en Schaamteloos Jezelf zijn

Eigen notities
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16. de Toren
Van buiten lijkt het goed, of jij probeert het goed te laten lijken, maar 16. de Toren

is gebouwd op een slechte fundering. Hoe je het wendt of keert... 16. de Toren gaat
om en daar kun je niets aan veranderen. 

Dit is een kaart waarvan je misschien schrikt maar het gaat hier 
echt niet alleen om hele grote trauma's. 

De kaart gaat over het ongeziene zichtbaar maken en komt met een prachtige
onderliggende boodschap. Deze kaart brengt alles naar boven wat boven moet
komen. Het brengt je de informatie die je niet ziet of wilt zien maar die je hard

nodig hebt om je leven beter en volwaardiger vorm te geven. 
Dat wat je in je onderbuik steeds hebt gevoeld.... dat komt naar boven en word je

vol in je gezicht geduwd. 
 

Korte omschrijving
Het ongeziene wordt zichtbaar gemaakt. 

Pijnlijk maar noodzakelijk voor verdere groei.
 

Archetype of thema
Neerhalen wat niet meer dient

Eigen notities
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17. de Ster
17. de Ster spreekt over Regeneratie en Rust. 

Heel oneerbiedig noem ik dit de 3R'en kaart. Rust, Reinheid en Regelmaat. 
Precies wat je nodig hebt na 16. een Toren moment of gewoon omdat het even

nodig is.  Rust is nodig voor herstel, opladen en nieuwe ideeën. 
Voor alles is een tijd en rust neemt daarbij een groot aandeel in. 

Hier laat je even alles los, leer jij je hart te helen en je rust te gebruiken om op te
laden om straks verder te gaan. Dit kun je er niet even bij doen, dit verdient je

volledige aandacht. Zodat je weer een punt op de horizon kunt plaatsen waar jij
gelukkig van wordt en waar je naar toe kan groeien. 

 
Korte omschrijving

Rust, reinheid en regelmaat. Hier heel je je wonden en geef je ruimte aan je
verdriet.

 
Archetype of thema

Regeneratie

Eigen notities
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 18. de Maan
18. de Maan geeft aan, er is leegte. 

Dit is het donkerste deel van de Nacht waarin niets zichtbaar of helder is. 
Kun jij zijn met die donkere nacht? Jouw innerlijke donkere nacht.

De leegte voelen maar je er niet door laten overspoelen maar innerlijk weten
oproepen. Je overgeven aan het mysterie van het leven, aan het niet weten en

toch voelen dat na deze nacht er weer een dag zal zijn. 
In deze kaart hebben we niet de antwoorden op het leven en dat 

is ongemak in iedere vorm. 
18. de Maan is de kaart waarbij je dromen, je gidsen, je zielenteam of je

voorouders tot je komen. Hier heb je je brein helemaal uit te zetten en je
overgeven aan de boodschappen die je voelt i.p.v. ziet of kunt uitleggen.

 
Korte omschrijving

Niet weten, schurende leegte en de rust vinden om hier helemaal mee te zijn.
 

Archetype of thema
Onzichtbare invloeden

Eigen notities
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19. de Zon
De andere kant van 18. de Maan! Je bent door de leegte heen. 

Al dat innerlijk werk van de vorige kaarten is gedaan en je bent klaar om de
nieuwe jij naar buiten te brengen. Je bent veranderd en tegelijk zo ontzettend

jezelf en je komt op het punt dat je dit naar buiten wilt brengen. 
 19. de Zon vraagt je naar buiten te komen helemaal zoals jij bent, de echte jij!

 
Je innerlijk kind heeft zijn weg naar buiten gevonden. Het is nu niet meer alleen

een innerlijk proces, het vindt zijn weg naar buiten je dagelijks leven in.
Het is niet meer alleen een gevoel... het is een vorm van zijn!

 
Korte omschrijving

De andere kant van de maan, je bent door de leegte heen. Je weet wie je bent
en laat dat zien.

 
Archetype of thema

Levenskracht

Eigen notities
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Major Arcana

20. het Oordeel
In 20. het Oordeel neem jij je blinddoek af. 

Na 19. de Zon ben je veranderd en nu ben je klaar voor meer echte waarheden! 
Deze kaart is diep en een echte levensles die verdiept door je leven heen. 

Ik heb niet de illusie deze kaart volledig te begrijpen, net als jij zal deze kaart door
mijn leven heen steeds meer verdieping krijgen. 

Laag na laag afpellen. En dat is dus ook precies waar de kaart voor staat. Je hebt
een proces gelopen, veel is duidelijk geworden maar wat mag nog meer

zichtbaar worden. Welke laag komt er nu naar voren. Welk aandeel heb jij daarin
gehad en nu je het weet, wat ga je anders doen. 

En zo begint er opnieuw een les.
 

Korte omschrijving
Afnemen van de blinddoek. Voor welke waarheid ben jij klaar om daadwerkelijk te

zien?
 

Archetype of thema
Diepgaande Eerlijkheid naar zelf en anderen

Eigen notities
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 21. de Wereld
21. de Wereld praat over afronding. Je hebt de cirkel gelopen. Alles is

rondgekomen en het is compleet. Maar stopt het daar? Natuurlijk niet, na iedere
cycli is daar een volgende. Na iedere les komt de volgende les. 

 
In 21. de Wereld zal je ervaren dat je in een afrondende fase zit. Je bent klaar, je

sluit iets af en wilt graag door. Je hebt alleen nog geen idee waarheen. 
En daar zit de sleutel van 21. de Wereld, pas wanneer dat duidelijk wordt stap je

vanzelf in 00. de Dwaas kaart om de lijn opnieuw te lopen. Alleen nu met een
diepere laag van betekenis. Maar ook hier kun je niet afdwingen en dus kun je in
21. de Wereld gewoon even genieten van het afronden en er even helemaal in

zijn! Je volgende les komt vanzelf!
 

Korte omschrijving
Je ziet nog niet de volgende stap, maar waar je nu bent breng je tot een eind om

straks opnieuw de dwaze stap in het diepe te nemen. 
 

Archetype of thema
Afronding

Eigen notities
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Minor Arcana

Met het bespreken van de Major Arcana blijven er nu 56 kaarten over om verder in
te duiken. 

 
 De Minor Arcana. 

 
In de Minor Arcana worden de kaarten verder onderverdeelt in elementen of sets. 

Er zijn vier sets van ieder veertien kaarten.
Binnen iedere set is daar weer een verdeling tussen de opbouwkaarten 

en de hofkaarten. 
 

We beginnen eerst bij de opbouwkaarten. 
Het woord opbouwkaarten ga je waarschijnlijk nergens anders terug vinden in

Tarot literatuur. 
Dit is namelijk een woord die ikzelf aan deze kaarten heb gegeven. 

 
In de elementen vind altijd een opbouw plaats en om dit weer te geven en het

onderscheid te maken tussen de hofkaarten noem ik deze 
kaarten dus opbouwkaarten. 

 
Deze opbouw vind je terug in de nummers van de kaarten samen met het

element van de set. 
Ieder nummer heeft zijn eigen algemene betekenis die daarnaast gekleurd wordt

door het element van de kaart. 
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Minor Arcana

De algemene betekenis van de nummers is als volgt 
 

Aas
Potentie, start, boodschap

 
2

Keuze of plan maken, verzamelen, samenkomst
 

3
Samenwerking, aanvulling

 
4

Kaders, grenzen, reflectie en rust
 

5
Weerstand, strijd, onbalans

 
6

Vernieuwing, hernieuwing, erkenning
 
7

Herinnering, herhaling
 

8
Beweging, doorzetten

 
9

Overvloed
 

10
Afronding

Nummering
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Minor Arcana

Met deze kennis kun je bij iedere Minor Arcana kaart al een glimp opvangen van
de energie van de kaart. 

 
Samen met de energie van de set geeft de betekenis van het nummer wel een

andere invulling aan een kaart. 
 

Bijvoorbeeld
 

 Nummer 9 geeft als energie overvloed. 
De overvloed in de 9 van Pentakels is echter anders dan de overvloed in 

9 van Zwaarden.
 

9 van Pentakels praat over het besef dat door je harde werken jij gezorgd hebt
voor het overvloedige wat je nu in je leven mag ontvangen. 

9 van Zwaarden geeft echter aan dat de overvloed van angstige gedachtes of
negatieve overtuigingen je klein houdt en beperkt.

 
Beide een 9 kaart, beide een hele andere betekenis.

Nummering
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Nummering
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Minor Arcana

Ieder element heeft een eigen thema
 

Aarde
Pentakels

Basis: Je lijf, je wensen en verwachtingen.
Je basisbehoeftes, het neerzetten op aarde, aarding.

 
Vragen passen bij Pentakels

Leef ik naar mijn eigen wensen of naar de verwachtingen van anderen? 
Wat is van mij, wat is van een ander? 

Hoe zie ik vruchtbaarheid en hoe zet ik dit in, in mijn leven?
 
 
 

Elementen

Eigen notities

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl



Minor Arcana

Lucht
Zwaarden

Basis: Je gedachtes, je stem, je brein!
Ingevingen en overtuigingen

 
Vragen passen bij Zwaarden

Is het waar wat ik denk?
Welke angsten spelen in mij? 

Identificeer ik mij met mijn gedachtes?

Elementen

Eigen notities
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Vuur
Staven

Basis: Je energie
Zielsverlangen, je vuur, creatiekracht

 
Vragen passen bij Staven

Waar geef ik mij energie en tijd aan? 
Hoe neem ik mijn rust? 

Waar laait mijn innerlijke vuur van op? 

Elementen

Eigen notities
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Water
Kelken

Basis: Je hart
Gevoelens, emoties, intuïtie

 
Vragen passen bij Kelken

Waarop kan ik zachter zijn? 
Welk beschermingsmechanisme meet ik mijzelf aan? 

Helpt dit mechanisme echt of is het valse bescherming? 
Durf ik kwetsbaar te zijn? 

Hoe geef ik liefde? Aan een ander en mijzelf?

Elementen

Eigen notities
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Minor Arcana

In de Minor Arcana zit net als in de Major Arcana een verhaal. 
 

Wanneer je de opbouw van de nummering samenvoegt met het element en
de kaarten Aas t/m 10 voor je neerlegt zie je de opbouw in iedere set 

naar voren komen. 
 

Iedere set heeft zijn eigen verhaal en een eigen opbouw. 
 In de volgende pagina's duiken we in de verhalen van de elementen. 

 
Om het verhaal voor je te laten leven is het belangrijk om zelf je eigen verhaal in
deze kaarten te zoeken. Vul je eigen ervaringen toe aan de kaart en het verhaal

gaat voor je leven.
 
 

opbouw
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Aas
Basis behoeftes/ persoonlijk verlangen, 

Hoe geef ik mijn wensen en verlangens vorm?
 

2
Hoe vind ik mijn balans tussen mijn persoonlijk verlangen en de 

maatschappelijke verwachtingen?
 

3
Kan ik samenwerken om mijn persoonlijk verlangen vorm te geven?

 
4

Hou ik strak de regie en bescherm ik wat van mij is 
of kan ik vrij delen in wat ik heb?

 
5

Durf ik om hulp te vragen of te erkennen dat ik hulp nodig heb?
 

6
Is geven en nemen bij mij in balans?

 
7

Kan ik accepteren dat geduld hebben bij groei hoort?
 

8
Onvermoeid investeren in de gedroomde toekomst/ uitkomst. 

 
9

Ik pluk de vruchten van mijn geduld en investeringen.
 

10
Ik deel de vruchten van mijn geduld en investeringen.

 

Pentakels
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Eigen notities
Pentakels
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Minor Arcana

Aas
Bewustzijn, welke behoefte ligt er onder mijn angst?
En neem ik de uitnodiging aan om dit aan te kijken?

 
2

Betrek ik mijn hart bij mijn hoofd?
 

3
Verantwoordelijkheid nemen voor mijn pijn en verdriet.

 
4

Rust en herstel na het verdriet en de pijn. 
 

5
Doe ik een ander verdriet vanuit mijn eigen angst?

Laat ik mijn overtuigingen mij klein maken?
 

6
Kan ik afstand nemen van mijn gedachtes? 

 
7

Terugval in oude niet helpende overtuigingen.
 

8
Vastgezet door mijn gedachtes zie ik niet meer de voor de hand

liggende opties. 
 

9
Ik ben mij bewust van mijn overvloed aan angsten en gedachtes!

 
10

Ik laat oude overtuigingen los zodat ik nieuwe keuzes 
kan maken.

Zwaarden
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Eigen notities
Zwaarden
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Aas
Zelfzorg, Wat is voor jou belangrijk?

Waar gaat je vuur van aan?
 

2
Wat ga je met deze kennis doen? Hoe ga je je vuurtje opstoken?

 
3

Wat is je volgende stap, wat neem je mee, wat offer je op?
 
4

Hoe vier jij je (kleine) successen? Plezier en ontspanning.
 

5
Chaos! 

 
6

Jezelf vieren en eren. Laad je energie en stook je vuur op.
 
7

Waakzaamheid, kun jij dat loslaten en jezelf volledig laten zien?
 

8
Er ontstaat beweging, snelle groei en ontwikkeling, wordt het vuur niet te hoog?

 
9

Kun jij rust vinden in de beweging of blijf je maar doorgaan?
 

10
Nu draag je teveel (het vuur is te hoog) wat kun je loslaten?

Staven
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Eigen notities
Staven
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Aas
Openen van je hart, beginnend bij jezelf!

 
2

Alles zit in jou! Jezelf liefhebben, kun jij dat voor ieder deel?
 

3
Zichtbare en onzichtbare ondersteuning bij jezelf liefhebben.

 
4

Er wordt iets (liefde?) aangeboden, maar voor je dit aanneemt zul je eerst jezelf
lief moeten hebben met alles wat er in jou is. 

 
5

Ruimte maken voor je verdriet, je verlies. Het verdriet er laten 
zijn zodat het niet gaat etteren.

 
6

Het herinneren van jezelf (je open hart) voor je verdriet.
 
7

Besluitloosheid, je hart gaat naar zoveel uit, kies maar even niet.
 

8
Iets met verdriet achterlaten maar doorzetten in het loslaten omdat dit beter is

voor jou.
 

9
Oprecht jezelf vieren, zie eens hoe groot en vol je hart is en wat 

je allemaal te bieden hebt. 
 

10
Vind je geluk! Kun jij in iedere situatie de regenboog vinden?

Kelken
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Kelken
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Minor Arcana

Een ander onderdeel van de Minor Arcana zijn de hofkaarten.
 

De hofkaarten zijn de kaarten die worden benoemd als de 
schildknaap, de ridder, de koningin en de koning. 

Het hof.
Iedere set of element in het deck heeft een stel van deze hofkaarten. 

 
Totaal maakt dit dus 16 hofkaarten. 

 
Andere veel voorkomende namen voor deze kaarten kunnen zijn

 
Schildknaap: Page - Knave - Kind - Jonkvrouw

Ridder: Knight - Puber - Jonkheer
Koningin: Queen - Moeder - Heks

Koning: King - Vader - Magiër
 

En soms hebben decks weer hun eigen invulling van deze namen.
 
 

Hofkaarten
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Voor iedere hofkaart geldt, het element van de betreffende hofkaart geeft de
basis energie van de kaart weer. 

 
Bijvoorbeeld 

Koningin van Staven basisenergie Vuur
Schilknaap van Kelken basisenergie Water

 
Daarnaast is iedere "functie" weer gekoppeld aan een element. 

Dit geeft een aanvullende energie weer. 
 

Schildknaap - Aarde
Ridder - Vuur

Koningin - Water
Koning - Lucht

 
Deze energieën kunnen elkaar versterken of botsen en geven hiermee een extra

beeld bij een hofkaart. 
 

Bijvoorbeeld
Koningin van Staven basis vuur, aanvullend water. 

Dit kan een koningin van uitersten zijn. Water en vuur zijn lastig te mengen
waarmee ze ongrijpbaar wordt.

 
Ridder van Staven basis vuur, aanvullend vuur.

Deze vurige ridder laat zich door niets of niemand tegen houden en kan soms
iets tot de grond afbranden voor hij nadenkt over de consequenties. 

 
 

Hofkaarten
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Minor Arcana

Er zijn vele manieren om de hofkaarten te lezen. 
 

De wat ouderwetse manier van lezen is om deze kaarten als mensen om je
heen te lezen. Bijvoorbeeld, bij een Koning wordt er verwezen naar de vader van

degene voor wie wordt gelezen. 
 

Een andere manier is om deze kaarten te lezen als periodes in je leven, als
tijdsindicatie, als moment in je ontwikkeling of als situaties. 

Er zijn zelfs stromingen die de hofkaarten verbinden aan weertypes,
vervoersmiddelen of plekken in de wereld. 

 
In The Sages Cup lees ik de kaarten als delen van je persoonlijkheid. 

Iedere hofkaart komt met een set kenmerken en deze kenmerken vertellen het
verhaal van je persoonlijkheid en wat je al dan niet in het licht zet voor anderen

om te zien en te ervaren. 
 

In deze Cheat Sheets geef ik per hofkaart een overzicht met kenmerken zodat jij
wat meer vertrouwd met deze kaarten kan raken.

 
Alles lijkt mogelijk met deze kaarten en daardoor kunnen deze kaarten ervaren

worden als lastig te lezen. 
 

Het is belangrijk dat je de hofkaarten tijd geeft om op je te "groeien". 
Probeer meerdere manieren van lezen en ervaar wat voor jou de boodschap is

wanneer hofkaarten zichzelf laten zien in een reading.
 

En weet, zelf de meest geoefende lezers kunnen nog wel eens zuchten bij het
verschijnen van een hofkaart.

 
 

Hofkaarten
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Minor Arcana

Schildknaap van Pentakels
Verantwoordelijk, praktisch, organisator, op zijn doel af, bouwer, gegrond, 

geduldig en ijverig.
 
 

Ridder van Pentakels
Methodisch, loyaal, consistent, planmatig, overwegend, sterk, succesvol

 en ondernemend.
 
 

Koningin van Pentakels
Huiselijk, vruchtbaarheid, overvloed, aandachtig, conservatief, down to earth, 

koesterend en geduldig.
 
 

Koning van Pentakels
Sterk, solide, betrouwbaar, succesvol, respectvol, ouderwets, voorbereid,

overvloedig en deelt graag in zijn overvloed.
 

Hofkaarten Pentakels
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Minor Arcana
Hofkaarten Pentakels

Schildknaap van Pentakels
 
 
 
 
 
 
 

Ridder van Pentakels
 
 
 
 
 
 
 

Koningin van Pentakels
 
 
 
 
 
 
 

Koning van Pentakels
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Minor Arcana

Schildknaap van Zwaarden
Ondervragend, toeschouwer, eerlijk, slim, snel, alert, innovatief 

en transparant.
 
 

Ridder van Zwaarden
Dapper, impulsief, komt snel tot actie, doorzetter, angstloos, 

snel in beweging en snel met denken.
 
 

Koningin van Zwaarden
Leraar, logica, direct, eerlijk, duidelijk, op zichzelf, kletst graag, controle 

en heeft altijd een mening.
 
 

Koning van Zwaarden
Filosofisch, bedachtzaam, krachtige mening, onpartijdig, diplomatiek 

en rationeel.
 

Hofkaarten Zwaarden
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Minor Arcana
Hofkaarten Zwaarden

Schildknaap van Zwaarden
 
 
 
 
 
 
 

Ridder van Zwaarden
 
 
 
 
 
 
 

Koningin van Zwaarden
 
 
 
 
 
 
 

Koning van Zwaarden
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Minor Arcana

Schildknaap van Staven
Nieuwsgierig, extravert, risiconemer, impulsief, enthousiast, creatief, speels 

en spontaan.
 
 

Ridder van Staven
Op zoek naar spanning en sensatie, avontuurlijk, uitdagend, zelfverzekerd, 

dynamisch en onvoorspelbaar.
 
 

Koningin van Staven
Instinctief, gemotiveerd, verbonden, sensueel, assertief, trots, respectvol, 

optimistisch en grote aantrekkingskracht op anderen.
 
 

Koning van Staven
Krachtig, machtig, ondersteunend, zelfverzekerd, eerlijk, ruimhartig, 

warmhartig en potent. 
 
 

Hofkaarten Staven
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Minor Arcana
Hofkaarten Staven

Schildknaap van Staven
 
 
 
 
 
 
 

Ridder van Staven
 
 
 
 
 
 

Koningin van Staven
 
 
 
 
 
 
 

Koning van Staven
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Minor Arcana

Schildknaap van Kelken
Emotioneel, empathisch, gevoelig, naïef, kwetsbaar, dromer, beleefd, en aardig.

 
 

Ridder van Kelken
Romantisch, aanhankelijk, rustig, puur, artistiek, zacht, spiritueel, introvert 

en hart gecentreerd.
 
 

Koningin van Kelken
Kalm, geduldig, hoog sensitief, dagdromer, vertrouwen, sentimenteel, passief 

en toegewijd.
 
 

Koning van Kelken
Vriendelijk, toegankelijk, aandachtig, ondersteunend, bedachtzaam, artistiek 

en genereus.
 
 

Hofkaarten Kelken
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Minor Arcana
Hofkaarten Kelken

Schildknaap van Kelken
 
 
 
 
 
 
 

Ridder van Kelken
 
 
 
 
 
 

Koningin van Kelken
 
 
 
 
 
 
 

Koning van Kelken
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Werken met de 

Tarot



Werken met de Tarot

Nu je de basis kent is het belangrijk dat je veel gaat samenwerken met de
kaarten. Dit kan je op allerlei manieren doen en vind hierin een vorm die jou past. 

 
Ik geef je hier een aantal voorbeelden van hoe je met de kaarten kunt werken.

 
Dag/ Week/ Maand kaart

Wanneer je met een gekozen regelmaat een kaart voor jezelf trekt en deze
vastlegt in bijv. een journal ga je een dynamiek herkennen. 

 
Spreads leggen

Een spread geeft een vaststaand thema en richting in de vragen. 
Durf ook af te wijken van de vragen en pas ze aan zodat ze voor de 

situatie beter passen.
 

Lezen voor anderen
Hoe spannend dat dit ook klinkt, hier leer je het meeste van. 

Geef aan dat je nog aan het leren bent, gun jezelf tijd om dingen uit te zoeken en
kies ervoor om in het begin niet face to face te lezen. 

Vraag eerlijke feedback, niet over het lezen maar hoe het resoneert in het leven
van de ander.

 
Kies een significator

Kies een kaart die jouw representeert. 
Wil je even snel inzicht of kort oefenen, zoek je kaart in het deck en neem de

kaart hiervoor en hierna uit de stapel. 
De kaart ervoor geeft de situatie aan die geleid heeft tot hoe je je op dat moment

voelt, de kaart erna geeft richting in wat je op dit moment zal helpen.
 

Trek of bereken je jaarkaart
Neem deze kaart een jaar lang met je mee en kijk eens op welke manier deze

kaart je boodschappen komt brengen door het jaar. 
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Werken met de Tarot

Het beste advies wat ik ooit heb gekregen was: 
 

Maak een persoonlijk kaart voor kaart Journal
 

En dit advies wil ik ook aan jou meegeven. 
 

Koop een mooi notitieboek, of zorg een fijn digitaal programma zoals Notion, zorg
voor een oefen deck en ga kaart voor kaart vastleggen wat de kaart voor jou

betekent. Dit is een proces van maanden misschien wel jaren waarin jij je eigen
inzichten en ervaringen kwijt kunt over de kaart. 

 
Mijn eigen journal is al oud maar ik gebruik haar nog altijd. 

 
Dit naslagwerk zou je start kunnen zijn. 

Je kan hierin al de nodige aantekeningen maken en er is ruimte om je
tekeningen of kaarten bij te voegen als je dat zou willen. 

Maar laat je niet beperken door de kaders van dit naslagwerk en maak je eigen
Tarotboekje. 

 
Je zal ervaren, dit persoonlijke boekje troeft ieder Tarotboek dat er bestaat af

omdat het vol staat met je eigen opgedane wijsheid over de Tarot. 
 

Laat het organische ontstaan en groeien. 
En vul aan of kras door wanneer je nieuwe inzichten op doet. 
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Eigen notities
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Eigen notities
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Eigen notities
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Eigen notities
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The Sages Cup



THE SAGES CUP
DESIRÉE

In september 2019 besloot ik mijn droom waar te maken en nam ik mijn 
"Dwaze" stap in het diepe! Ik starten The Sages Cup! 

 
Sage (salie), het heerlijke kruid dat zorgt voor een schoon huis, lekker eten 

en een leeg hoofd.
Sages, prachtige verhalen vertelt door de generaties heen.

The Sage, de wijze vrouw die het leven leeft en anderen de ruimte geeft om het
leven zelf te ervaren.

Dit maakt samen The Sages Cup
 
 
 

Nu meer dan twee jaar later loop ik door mijn Hogepriesteres jaar en creëer ik
vanuit intuïtie en vrouwelijkheid mijn eigen pad binnen de Tarot. 

Vaak net even anders dan anders en met een eigenwijsheid als basis.
 

Over de Tarot gaan veel "wilde" verhalen rond, en één van deze verhalen is dat je
de toekomst kan voorspellen met de kaarten. 

 
Dit is niet hoe ik de Tarot zie.  

Voor mij is de Tarot een prachtige tool voor zelfontwikkeling en een routekaart
om je onbewuste bewust te maken.

 
Alles wat je leest, hoort of ziet, in ieder werk van mij, is mijn interpretatie en mijn

waarheid. Ik hoop hiermee een basis te creëren waarop jij je eigen waarheid kunt
onderzoeken en kunt uitbouwen op wat ik je breng.

 
 

De spiekbriefjes van de Tarot - TheSagesCup.nl



THE SAGES CUP
CONTACT

E-mail : desiree@thesagescup.nl
Telefoon: 06-15305797

Website : www.thesagescup.nl
Insta : @_the.sages.cup.nl_

AANBOD

Dit naslagwerk  is een van de vele creaties 
van The Sages Cup. 

 
 Ik maak o.a. -gratis- spreads voor allerlei momenten in je leven en kun je

Tarotreadings inboeken aan mijn (digitale) keukentafel. 
Wil je liever in alle rust wat inzicht ontvangen dan is een persoonlijke podcast een

geweldig cadeau om aan jezelf te geven.
Tevens is er een jaarlijks groeiend aanbod van leuke e-books rondom de Tarot. 

En zal 2022 volledig in het teken staan van verdiepende workshops - live en
digitaal - rond allerlei onderwerpen in de Tarot.

 
Alles en meer vind je terug op mijn website www.thesagescup.nl

 

GEBRUIK

Zonder toestemming mag niets van deze uitgave worden gekopieerd,
gedupliceerd of worden gebruikt als eigen materiaal.

 

The Sages Cup 2019-2022

https://thesagescup.nl/



