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Pentakels 5. Getob 
door Dick Schoof 

 

Ik zit vast om de kern van mijn talenten te vinden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het valt niet mee als vonk van licht op de wereld te komen. Het is niet allemaal ro-
zengeur en maneschijn zoals je ziet in beide personen. Integendeel, de kwintessens 
(5), het wezen van de aarde (Pentakels) is de onderkenning van het gegeven dat 
geestelijke groei niet mogelijk is zonder pijn. Natuurlijk, er is ook vreugde, Bekers 9 
bijvoorbeeld, maar daar gaat het niet om bij deze kaart. Om verder te komen moet je 
eerst je schaduw ondergaan, begrijpen. 
 
Het omgekeerde pentagram symboliseert de lijdende mens, zie ook Zwaarden 5. De 
punt, het hoofd van de mens, is verbonden met het zwarte ovaal op de onderste vlak: 
je moet je schaduw verkennen om weer tot heelheid te komen, weer opnieuw gebo-
ren  worden in een hoger bewustzijn. Deze crisissituatie heeft zijn tijd nodig. 
Je zit wel vast, maar de gele kleur van de zon geeft aan dat je mentaal bezig bent om 
tot wijsheid en inzicht te komen. Dat is de oliespuit die het geheel weer in beweging 
brengt. In de volgende kaart, Succes, is dit bereikt. Negatief gezien kun je blijven 
hangen in een deprimerende en troosteloze toestand en kan het leiden tot de totale 
vernietiging van hetgeen bereikt is in de vorige kaart. Daar gaan je zekerheid, veilig-
heid en begrepen talenten. De bedoeling is echter dat je vanuit een open houding tot 
een andere herschikking van die talenten komt om zo succes te verkrijgen. Trek je 
dus terug in de burcht van inzicht en herbouw jezelf. 
 
Er zijn  een twaalftal ‘ellende’ kaarten in de Kleine Arcana. Deze ellendekaarten zijn 
in feite uitdagingen om volop mens te worden. Je moet ze dus standvastig en positief 
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tegemoet treden, hier valt wat te halen, het zijn uitdagingen om verder te komen. Je 
moet er doorheen om beter te worden. In deze kaart moet je grote intelligentie paren 
aan hard werken. Hierbij moet je wel met liefde naar jezelf kijken en vooral doen 
waar je goed in bent. 
 
Er staan vijf symbolen in het omgekeerde pentagram, het stellen Tattvas voor. Een 
Tattva is een ‘realiteit’ in het hindoeïsme. Er zijn 25 Tattvas, die samen een ingewik-
keld stelsel van de gehele werkelijkheid representeren. Hier betekent het dat de zon 
en de maan, de driehoek en het vierkant samen met het ovaal zorgen dat je geeste-
lijk niet uiteenvalt. 
 
Traditioneel slaat de kaart op angst en verlatenheid. Ook op tegenslag of piekeren 
over gezondheid, geld, werk, creativiteit of relaties. Verder nog op verwarring, chaos 
of ontwrichting. Positief geïnterpreteerd staat de kaart echter voor liefde en gene-
genheid. 

 
 

Accepteer dat jouw tegenstrijdige verklaringsmogelijkheden niet 
met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. 

Gebruik je intuïtie en stap uit je piekeren. 
Verwen jezelf en zoek hulp. 

Gebruik al je kwaliteiten en schep blijvend nieuwe waarden. 
 
 

 

http://www.dickschoof.nl/

