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Pentakels 8. Behoedzaamheid 
door Dick Schoof 

 
Met overgave en passie zorg ik voor het juiste 

 
 

Traditioneel staat de kaart voor het nauwgezet ordenen 
van de dingen, maar tegelijkertijd van het zien van de 
grote lijn. Dus zowel oog voor het detail als het grote 
verband, zelfdiscipline en het minutieus inzien van wat 
goed is. Kijk voorzichtig om je heen zonder arglist, eer-
zucht, intrige, chantage of je er met een jantje-van-
leiden vanaf te maken. Dat leidt maar tot verwarring 
en/of verstarring. 
 

Je ziet een mens die geconcentreerd bezig is met haar 
werk. Ze heeft in haar leven al veel in goede orde ver-
zet zoals blijkt uit de zes pentagrammen op haar vleu-
gels. Het getal zes is tevens verbonden met de kaart 
van de Geliefden. Er dient zich nog meer werk aan, 
maar daar is ze in het geheel niet mee bezig, dat komt 
wel als het naar voren komt. Ze is sterk gericht op het 
hier en nu, al haar aandacht gaat daar naar toe. Ze doet 

wat ze doen moet met volle oplettendheid, in de goede volgorde en op het juiste 
moment.  
 

Pentagrammen staan voor doen, realiseren en waarmaken. De 8 wijst altijd op de 
harmonische verbinding van het lagere met het hogere, dan wel het mannelijke met 
het vrouwelijke. Acht is het getal van Juistheid of Gerechtigheid. In de 8 zijn boven 
en onder gelijk. Het gaat om het doordachte oordeel waarbij het verstand bewust het 
inzicht van het hart volgt. De acht bevestigt de keuze van het hart die in de kaart van 
de Geliefden nog deels onbewust is genomen.  
 

De acht heeft alles met de nacht te maken. Nacht min N is acht. Dit is in de meeste 
Europese talen het geval! N is de bewustwording van het Neen. 
In de acht treffen we de ontmoeting met de nacht, ofwel de bewustwording van het 
onbewuste of onderbewuste. 
 

De rustige violetgroene heuvels op de achtergrond roepen een sfeer van bloeiende 
en natuurlijke levenskracht op. De rode kleur van haar voorschoot wijst op vitaliteit en 
het groen op liefde. Violet is de laatste kleur van het zichtbare spectrum en grenst 
dus aan de ongeziene bewustwording van de geest. Het goudgele is goud voor god 
(verheven) en goed en geel als kleur van Mercurius, kortom de bewustwording van 
de zin van het leven. 
 

Concentreer je met aandacht en liefde op datgene wat je doen moet 
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