
Handleiding  gevleugelde Tarot                                                    De Kleine Arcana 

© 2014 Dick Schoof, alle rechten voorbehouden 

www.dickschoof.nl / www.centrumvoortarot.nl  
024 3582362 

 Zwaarden 3. Smart 
door Dick Schoof 

 
Ik dring door tot de kern van de zaak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditioneel staat de kaart voor teruggetrokkenheid, isolatie, gekwetste ge-
voelens, afzien, offer en afstand doen. Het vergt wijze beleidsvoering en gro-
te omzichtigheid om goed verder te gaan. 

Ga pas door als je tot radicale verandering bereid bent. Wacht echter niet nodeloos 
lang, anders verspreidt de pijn zich onnodig verder. 
 
Aleister Crowley spreekt hier van een intense passie van verborgen scheppings-
kracht die echter donkere monsters als perversie schept. Hij noemt dit het opperste 
natuurlijke vermogen van de (boven)zintuiglijke ervaring. Het is een zwarte zware 
kaart vol geheime levenskracht. De smart van deze kaart is geen vulgaire of goedko-
pe teleurstelling of onvrede van het individu. Het is de duistere kant van het vrouwe-
lijke scheppen, zegt nog steeds Crowley: de rouw van Isis. 
Het is ‘Weltschmerz’, de melancholie van het universele verdriet. 
 
Zoals alle kaarten met een zelfde getal zijn ook de 3-kaarten met elkaar verbonden. 
De Keizerin (III) heeft alle kwaliteiten van Staven 3, Bekers 3, Zwaarden 3 en Penta-
kels 3 geheel in zich ontwikkeld. Zij kent dus ook de weltschmerz, onze oerpijn. De 
Keizerin is tegelijkertijd de vruchtbaarheidsgodin en je mag haar dan ook Demeter of 
Freya noemen. Als je de verbinding legt met Bekers 3 merk dan op dat Zwaarden 3 
Persephone (zie Bekers 3) in de onderwereld verbeeldt. Hier is Persephone bezig 
met haar helende taak in de duisternis. 
De kaart kan eveneens verbonden worden met Lilith, die vreemde vrouw die volgens 
zeggen nog voor Eva de vrouw van Adam was. Lilith wordt wel de Vrouw van de 
Nacht genoemd. Zij is de Koningin van Chaos, de Zwarte Roos, vormster van her-
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nieuwd leven (zie ook de Geliefden en de Kabbalistische Levensboom). 
 
Als we het vorige vertalen in Jungiaanse termen gaat het bij deze kaart om de be-
wustwording en heling van het gekwetste kind in jezelf. Tot je grote verbijstering ben 
je er achter gekomen dat er een groot verdriet in je schuilt dat teruggaat tot op de 
dag van je geboorte. Het was een traumatische ervaring. In de moederschoot was je 
nog verbonden met het universele, met de kosmos. Nu ben je op aarde en moet je 
het op je eentje redden, terwijl je nog van niets weet. Elk ander trauma zoals gebrek 
aan liefde, zorg of aandacht dat je na je geboorte oploopt voert uiteindelijk hier naar 
toe. Al die trauma’s heb je verdrongen naar je onderbewuste. Je kon niet anders om 
te overleven. In het onderbewuste liggen die trauma’s te broeien en rotten totdat je 
zover bent dat je ze onder ogen kunt zien. De bewustwording van dit proces gaat 
altijd met grote innerlijke pijn gepaard. 
De oerpijn van de gebroken heelheid en het verlangen naar herstel daarvan vormt de 
bron van de weltschmerz.  
 
Zwaarden 3 is dus de bewustwording van weggestopt verdriet. Om verder te groeien 
zal je dit verdriet niet alleen moeten erkennen, maar ook volledig moeten verwerken. 
Dat heeft zijn eigen tijd nodig. Dat lukt pas als ook de energieën van Staven 3, Be-
kers 3 en Schijven 3 geïntegreerd zijn. Bij de ware Keizerin is dit het geval. Zij is (jij 
bent) weer heel, de gebroken heelheid is hersteld. 
De Gehangene (12=1+2=3) geeft aan dat het een traag proces is, je zult alles op zijn 
kop moet zien vanuit een ander perspectief, je moet los uit je bestaande patroon (zie 
de Gehangene). De kaart Heelal (21=2+1=3) geeft aan dat je in je totale volheid bent 
hersteld, je bent weer verbonden met het universum, de kosmos, je heelheid. 
 
De Tarot kun je lezen van I tot XXI bij de Grote Arcana en van 1 naar 10 in de Kleine 
Arcana. Het boek wordt tevens andersom gelezen van XXI naar I en van 10 naar 1. 
Heen lopend beschrijven de kaarten alle mogelijke processen van de afdaling van de 
geest in de stof. Terug gaat het om de vrijwording of bewustwording van de geest in 
de stof. In een mensenleven ga je normaal gesproken meerdere malen heen en weer 
in de Tarot. Onbewust of bewust kom je alle kaarten dus vaak tegen in het grote pro-
ces van je eigen leven. Vanzelfsprekend gaat dat niet netjes op volgorde, het leven is 
ten dele chaotisch en je kunt elke kaart op elk moment krijgen omdat dat voor jou op 
dat moment relevant is.  
In onderdelen van het leven of in allerlei gebeurtenissen zijn overeenkomstige ver-
banden te onderscheiden. Bestudering en het in de praktijk brengen van de Tarot 
leert je die onderliggende verbanden en verschillende diepten te zien. 
 
Zwaarden 3 is een heldhaftig onder ogen zien van het leed. Je begrijpt de noodzaak 
en ziet zelfs de schoonheid van het groeiproces waartoe het heeft geleid. Ga be-
hoedzaam verder. Het grote nemen en geven voor de ware vrede vergt voorzichtig-
heid, moed en doortastendheid. 
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