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 Staven Aas 
door Dick Schoof 

 
Ik leef volop met zinnige passie 

Ram, Leeuw en  Boogschutter: willen zijn en groeien. 
 

 
Traditioneel staat de kaart voor energieke en nieuwe impulsen, kracht, 
moed, hartstocht, risico’s nemen, macht, vruchtbaarheid alsmede creativiteit. 
Mens durf te leven. 

Overmoed leidt tot mislukking en overdrijving tot vernietiging. De koperen ploert 
doodt alle leven, maakt alles stuk. Weg met dat superego. Leve het gewone ik om te 
groeien naar je eigen zelf. 
 
Weet je nog hoe het leven begon? Eerst was er niets, de bron. Toen was er geen 
einde, alles. Daarna was er alles en niets, altijd. Licht en donker: het leven begon. 
Knal, de Oerknal. Ik wil bewust worden. De Big Bang, de Grote Knal van het Uni-
versum. Pats daar is het. Jij. 
Op de achtergrond staat de vurige zon als resultaat van de oerknal en krachtbron 
van ons leven op aarde. 
 
Staven Aas, de eerste kaart van de Kleine Arcana in de koninklijke weg van de Tarot. 
De kaart straalt passie en levenslust uit. Je krijgt tien handreikingen van het vuur van 
het leven aangeboden in de serie van de Staven. 
 
Staven symboliseren zon, vuur en bliksem, het tot gelding brengen van de levens-
kracht. Hartstocht en driften, potentie, seksualiteit: het hoort er allemaal bij. Creativi-
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teit, willen leven, groeien, kind zijn, mens worden, zonnetje in eigen huis, het begint 
met de verwerving van het vuur. Meester  worden van je eigen Vuur, daar draait het 
om bij de Staven in het algemeen en bij Staven Aas in het bijzonder. 
De staf is eveneens een fallussymbool. Hij staat voor de realisering van de mannelij-
ke energie in jezelf, of je nu man bent of vrouw. Heksen weten dat wel. Zij vliegen op 
hun bezems naar alle geheime plaatsen van het leven. 
 
Azen geven steeds de essentie van hun element in al hun schoonheid, kracht, volle 
vermogen of begrip. Het zijn echter blinde krachten en niets meer. Het zijn begin- of 
eindpunten van een proces of periode. Er is geen moreel oordeel. Het handelt niet 
voor jou, jij moet er iets mee doen. Je krijgt aanwijzingen die je naar eigen inzicht 
kunt gebruiken. Azen zijn kansen, pak ze. 
De weg die je in de Tarot loopt is niet gepersonifieerd, grijpt niet in, handelt niet en is 
niet bewust. Het is de eeuwige verandering van de tienduizend dingen. Het is het 
lopen van het lot. Streven naar harmonie is het doel. Het gaat steeds om het berei-
ken van eenheid, de verzoening van tegenstellingen. Jij bent hier de schepper van 
jezelf. De weg is het realiseren van je eigen legende. 
 
Zodra je in de stof bent is er dualiteit. Wij zijn man of vrouw, wij vullen elkaar aan en 
zoeken naar harmonie en eenheid. Het heelal is dynamisch. Wij zijn dynamisch, alles 
verandert permanent. Toch zoeken we naar eenheid. Het is een wisseling van het 
mannelijke en vrouwelijke waarbij soms het mannelijke en soms het vrouwelijke 
overheerst. Chinezen noemen dat Yang en Yin. Niets is helemaal Yang en niets is 
helemaal Yin. Het wisselt voortdurend, ook in onszelf. De vrouw moet haar man zijn 
net zo realiseren als haar vrouw zijn. Bewust worden van haar Animus, zegt Jung. Zo 
dient ook de man zich bewust te worden van en te leven met de Anima, het eeuwig 
vrouwelijke, in hemzelf. Dat brengt harmonie. 
 
Staven Aas is een typische Yang-energie. In Bekers Aas komt de Yin-energie tot uit-
drukking, de Graal als symbool voor de Yoni, schoot of schede. Yang is hemels, licht, 
warm, vuur, droog, actief en mannelijk. Yin is aards, donker, koud, vochtig, passief 
en vrouwelijk. Dat moet mengen en verkeren, elkaar totaal omvatten, wisselen. 
Er is absoluut geen hiërarchie, Yin en Yang zijn volkomen gelijkwaardig. De geest 
daalt neer in de stof en rijst daar gerijpt weer uit op. Zodra vuur en water verbonden 
zijn, elkaar begrijpen, volgt de bewustwording van Zwaarden Aas in de Yang-energie 
van onderscheiding en scheiding. Dat moet vervolgens weer in liefde verbonden 
worden in de Yin-energie van Schijven Aas, waar de geest concreet gematerialiseerd 
wordt, compleet wordt. 
De Magiër beheerst de energie van alle vier de Azen. Hij loopt de weg van het lot, 
het Rad van Fortuin, om zichzelf terug te vinden in de Zon van zijn bestemming. Sa-
men vormen deze zeven kaarten de eenheid van de enen. 
 

Wow, wat een nieuwe mogelijkheden. Pak je kans om een wereld te bouwen. 
Loop je eigen weg. Ga voor de alomvattende liefde. 
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