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De gevleugelde Tarot 
Beknopte betekenis 

 

 
De Tarot is diepgaand beschreven in De stok van Thot (Dick Schoof, Servire, Utrecht 
2004; www.dickschoof.nl). Aan dit boek heb ik vier jaar gewerkt. In diezelfde periode 
heb ik samen met Nanny Tesser de kaarten van De Gevleugelde Tarot ontworpen 
als een soort bijproduct. Nanny heeft in intensief overleg met mij de kaarten artistiek 
vorm gegeven. Het is een kleurrijke eigentijdse versie van de Tarot geworden die 
simpelweg als een kind van het kaartdeck van Pamela Colman Smith en Arthur 
Waite en het deck van Frieda Harris en Aleister Crowley kan worden genoemd. 
De Gevleugelde Tarot was louter voor persoonlijk gebruik bedoeld. Af en toe maakte 
ik er toch gebruik van in mijn Tarotconsulten. Daarnaast demonstreerde ik de kaarten 
aan de studenten van de Leergang Tarot (www.centrumvoortarot.nl) in vergelijking 
met allerlei andere Tarotdecks. ‘Wanneer geef je ze uit?’ werd dikwijls gevraagd. De 
kaarten zijn nu gedrukt en te koop bij mij. Het is niet zinnig om er een uitgebreid 
naslagwerk voor de Tarot bij te doen. Daarvoor dient De stok van Thot. 
Je hoeft de kaartbeschrijving niet steeds in detail te lezen. Wel heb ik als hulp bij het 
interpreteren van de kaarten een aantal trefwoorden gegeven. Voorop stond daarbij 
dat het zo handzaam mogelijk moest zijn en gelijktijdig de essentie goed weergeeft. 
Op mijn website bouw ik aan een veel uitgebreidere versie. 
De kern van de kaart is in vet gedrukte zinnen aangegeven. Het woordje Ik in de 
eerste regels geeft aan dat het om jou gaat. De vet en schuin gedrukte zinnen 
benoemen de na te streven kwaliteit op het moment dat je de kaart trekt. De zinnen 
daarna geven een bondig advies. Als je één of meerdere kaarten trekt kun je er zelf 
verder op associëren. Veel plezier ermee. 
 

BBooeekk  II    DDEE  GGRROOTTEE  AARRCCAANNAA  
 

Arcanum is Latijns voor geheim. Het meervoud is Arcana. Het gaat dus om Grote 
Geheimen. De Grote Arcana kaarten werken op iedereen in, niemand kan zich eraan 
onttrekken, daarom heet het Groot. We noemen het Geheimen omdat iedereen zich 
aanvankelijk niet bewust is van die Geheimen. Het is de ontdekking van de zin van 
het bestaan. Betekenis geven aan je eigen bestaan is een levensklus, het houdt 
nooit op. 

 
00..  DDEE  DDWWAAAASS  
Ik dartel vol extase in het veelkleurige onstuimige  bestaan. 
Uranus: flitsende inzichten. 
Ja, dit is prima, ga er zonder meer voor. Dartel maar en bewaar vooral je 
kinderlijke onbevangenheid. 

 
II..  DDEE  MMAAGGIIËËRR  
Ik bespeel alles en iedereen naar het mij uitkomt. 
Mercurius: snel reageren.  
Ja, speel met al je mogelijkheden, niets is te gek. Ga voor de diepte om 
jezelf waar te maken. 
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IIII..  DDEE  HHOOGGEEPPRRIIEESSTTEERREESS  
Ik vorm teder en indringend de ongerepte levensgehe imen. 
Maan: ontvangen en schenken. 
Vertrouw op je innerlijke bron, die is oneindig groot en zuiver. De donkerte 
is nodig om bij het lichte te komen, dat weet je zelf wel. Als het licht er is, 
geniet dan met volle teugen. Volg de weg van je hart en de liefde. Heb 
geduld met jezelf en de ander. 

 
IIIIII..  DDEE  KKEEIIZZEERRIINN  
Ik schenk in volle overgave het leven.  
Venus: liefde voor heel de schepping.  
Het is een uiterst vruchtbare periode. Alles is rijp en klaar. Benut al de 
mogelijkheden die je hebt. Wees je bewust van de eeuwige cyclus van 
ontstaan en vergaan in het leven. Kijk in liefde naar jezelf en anderen.  

 
IIVV..  DDEE  KKEEIIZZEERR  
Ik heers met kracht en respect over mijn domein.  
Ram: onversaagd doorgaan.  
Jij bent de meester van jezelf en je eigen situatie. Gebruik al je keizerlijke 
vermogen om te doen wat gedaan moet worden. 
 
VV..  DDEE  HHOOGGEEPPRRIIEESSTTEERR  
Ik erken eindelijk de vader, de moeder en het kind in mij. 
Stier: in liefde verbinden. 
Je eigen vader en moeder zijn en het koesteren van het kind in jezelf 
vormt de sleutel van de toegang tot de gelukkige ervaring van het 
kosmische begrijpen van het waarom van het bestaan. 

 
VVII..  DDEE  GGEELLIIEEFFDDEENN  
Ik verenig liefdevol alle geheimen van het leven. 
Tweelingen: de deling helen door de vereniging van de tegendelen.  
Ga ervoor, zie alles onder ogen en volg je innerlijke stem. Zet alles op 
een rij, ook het pijnlijke. Het juiste pad vind je door in liefde voor jezelf te 
kiezen. Alleen zo kun je je verbinden met de ander. 

 
VVIIII..  DDEE  ZZEEGGEEWWAAGGEENN  
Ik volg behoedzaam vol inzicht mijn verborgen gevoe lens. 
Kreeft: voeding geven.  
Je bent er klaar voor. Doe wat je doen moet. Naar buiten toe is dat 
manmoedig en gevoelvol nieuwe uitdagingen aangaan. Maak een sprong 
voorwaarts. Je kunt het! Naar binnen toe gaat het om zelfkennis en 
vertrouwen in jezelf. Jij bent de Held die zijn lotsbestemming zoekt.. 
 
VVIIIIII..  JJUUIISSTTHHEEIIDD  
Ik onderscheid ragfijn het natuurlijke evenwicht. 
Venus in Weegschaal: afwegen in liefde.  
Het is tijd voor het zuivere oordeel. Zet alle feiten en onzekerheden netjes 
op een rij. Kijk in liefde en mededogen naar jezelf en de ander. Hak dan in 
alle oprechtheid de knoop door. 
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IIXX..  DDEE  KKLLUUIIZZEENNAAAARR  
Ik zie de kern van het bestaan. 
Maagd: leven oogsten.  
Je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent. 
 
 
XX..  FFOORRTTUUIINN  
Ik draai mee in het wonderbaarlijke oergebeuren van  de schone 
schepping. 
Jupiter: vreugdevol groeien.  
Ga ervoor, overstijg jezelf, heb vertrouwen en ga je gang. 
 
XXII..  KKRRAACCHHTT  
Ik bemin schaamteloos het volle leven.  
Leeuw: lust in leven. 
Accepteer het leed van de wereld en heb geduld en liefde voor jezelf. Zo 
kun je respectvol omgaan met de ander en genieten van al het goede van 
de aarde. 

  
XXIIII..  DDEE  GGEEHHAANNGGEENNEE  
Ik schouw de pijn en ontrol het ware. 
Neptunus: verhelderen door bewust ervaren en voelen . 
Doorbreek je bestaande patroon, zie niets over het hoofd en heb geduld 
met jezelf. 

 
XXIIIIII..  DDEE  DDOOOODD  
Ik dans het lied van de dood om het leven te hernem en. 
Schorpioen: dood doet leven.  
Blijf bij jezelf, aanvaard je verdriet, kijk en groei. Zie dat je naar een 
andere vorm moet. Ga bewust de confrontatie met jezelf aan. Verenig je 
mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Zoek indien nodig hulp bij het 
dansen. Heb mededogen met jezelf en neem vooral de tijd 

 
XXIIVV..  KKUUNNSSTT  
Ik verenig zorgvuldig de grootst mogelijke tegenste llingen. 
Boogschutter: streven naar het ideaal.  
Je bent klaar voor het grote werk van de zelfheling. Verenig het donkere 
met het lichte opdat je leven kan gedijen.  Vergeet niet dat de ware wet 
liefde is, welbewuste zuivere liefde. 

 
XXVV..  DDEE  DDUUIIVVEELL  
Ik zie het leven als groots, diep, geinig en vrucht baar. 
Steenbok: uitkristallisatie van het ware.  
Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Staar je dan niet blind op 
moeilijke of verwarrende kwesties. Breek je los uit je gebondenheid aan 
zaken, dingen of verstrikkingen, zo belangrijk is het allemaal niet. Kijk, met 
respect voor jezelf en de ander, waar het om gaat. Verwerk en geniet. 
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XXVVII..  DDEE  TTOORREENN  
Ik verbrand het verstarde en doorgrond het vruchtba re. 
Mars: vernieuwen door het verbranden van de veroude rde vorm.  
Erken je verstarde houding. Het lot slaat toe. Aanvaard de schok van 
inzicht en ontmantel je, leg je harnas af. Je bent de architect van jezelf, 
maar nu moet je jezelf eerst helen. Zoek contact met je eigen natuur, 
wellicht door de natuur in te gaan. Wees mild voor jezelf! 

 
XXVVIIII..  DDEE  SSTTEERR  
Ik ben de doorgang van de manifestatie van het abso lute. 
Waterman: sprankelend vernieuwen.  
Vertrouw op en hou van jezelf. In jou stroomt de ware liefde. Voel het in je 
buik en zet het in je hart, zodat je het bewust met de ander kunt delen. 
 
XXVVIIIIII..  DDEE  MMAAAANN  
Ik ga met angst en beven het dreigende pad van inzi cht. 
Vissen: verheldering van de oeroude mist.  
Haal de Held in je gemoed. Ga de confrontatie aan. Draai het om naar 
zachtheid en volg de stille weg van het zuivere weten en de intuïtie. 
  
XXIIXX..  DDEE  ZZOONN  
Ik bemin intens het hele spectrum van bestaan. 
Zon: levensvreugde.  
Haal het zonnetje in huis. Het is tijd om het leven in al zijn volheid op je te 
nemen en je vrijheid te hernemen vanuit het oerkind in jezelf. Leven is 
spelen en spelen is leven. Koester het kind in jezelf. 
 
XXXX..  EELLAANN  
Ik observeer in stilte de prille vreugde voor ons a llemaal. 
Pluto: de dwingende kracht van de universele liefde . 
Wordt bewust en volg in absolute tederheid je eigen spoor van liefde. 
  

  
XXXXII..  HHEETT  UUNNIIVVEERRSSUUMM  
Ik dans de tedere dans van de volheid van het besta an. 
Saturnus: gepast afsluiten. 
Geniet van het resultaat van je zwoegen. Hou het even goed vast om in 
vertrouwen verder te gaan. 
 

 

BBooeekk  IIII    DDEE  HHOOFFKKAAAARRTTEENN  
 
De hofkaarten zijn opgebouwd uit de Koning (K), de Koningin (Q), de Prins (Pr) en de 
Prinses (Ps) oftewel de Vader, de  Moeder, de Zoon en de Dochter. Deze personen 
zijn verbonden met de alchemistische elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. In de 
tarot zijn deze elementen eveneens verbonden met vier kleuren Staven (St), Bekers 
(B), Zwaarden (Zw) en Pentakels (P) wat tevens overeenkomt met Willen, Voelen, 
Denken en Doen.  
Er zijn dus in het geheel zestien Hofkaarten met verschillende combinaties van vuur, 
water, lucht en aarde.  De Koning staat voor vuur en willen, de Moeder voor water en  
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voelen, de Zoon voor lucht en denken en de Prinses voor aarde en doen. De StK 
verwijst bijvoorbeeld naar Vuur op Vuur of Vuur van Vuur. Als je dat geheel uitschrijft 
krijg je de volgende kwalificaties: 
StK is vuur op vuur, StQ vuur op water, StPr vuur op lucht en StPs vuur op aarde; 
BK is water op vuur, BQ water op water, BPr water op lucht en BPs water op aarde; 
ZwK is lucht op vuur, ZwQ lucht op water, ZwPr lucht op lucht, ZwPs lucht op aarde; 
PK aarde op vuur, PQ aarde op water, PPr aarde op lucht en PPs aarde op aarde. 
 
Of je het weet of niet, je hebt ze alle zestien in je wonen. Deze Koninklijke personen 
(Wij!) spelen met de Grote en Kleine Arcana en verbinden die met elkaar. 

 
SSTTAAVVEENN  PPRRIINNSSEESS  
Ik geef me volledig over aan de passie van het leve n. 
Venus in Ram, Leeuw en Boogschutter: opgaan in het vuur van de 
liefde. 
Grijp je kans, hier valt iets te pakken. Je bent klaar voor het grote werk. 
Gebruik al je levenslust en passie, blijf liefdevol naar jezelf en de ander. 

 
SSTTAAVVEENN  PPRRIINNSS  
Ik zuiver alles uit om tot volle wasdom te komen. 
Kreeft en Leeuw: emotionele scheppingsdrang.  
Ga enthousiast voor de zuiverheid, je hebt er alle middelen toe. Let wel, 
ga niet boven jezelf of de ander staan, dan verdwaal je. 

 
SSTTAAVVEENN  KKOONNIINNGGIINN  
Ik volg subtiel en doortastend het vruchtbare leven spad. 
Vissen en Ram: intuïtieve verheldering.  
Neem je beslissingen met het weten van de zachte innerlijke stem. Zo 
brengt dat liefde voor jezelf en de ander. 
Grijp je kans, hier valt iets te pakken. Je bent er zonneklaar. 

. 
SSTTAAVVEENN  KKOONNIINNGG  
Ik neem elke hindernis op het pad van de volle waar heid.  
Schorpioen en Boogschutter: wending naar het ideaal . 
Volg je impulsen en sprankelende ideeën, maak ze waar. Wees zuiver en 
wacht het juiste moment af. 

 
BBEEKKEERRSS  PPRRIINNSSEESS  
Ik geef teder de kracht van het leven door.  
Venus in Kreeft, Schorpioen en Vissen: in liefde zo rgen dat alles zich 
ten goede keert en helder wordt.  
Kwetsbaar ga je voor die zachte onderstroom. Ja zeker, dat is liefde. 

 
BBEEKKEERRSS  PPRRIINNSS  
Ik verander onlust in adeldom.  
Weegschaal en Schorpioen: verheffen tot schoonheid.  
Blijf dicht bij jezelf. Voel goed waar het echt om gaat. Wees volstrekt 
eerlijk naar jezelf en de ander. Heb mededogen, anders gaat het mis. 
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BBEEKKEERRSS  KKOONNIINNGGIINN  
Ik schouw de serene pracht van het mysterie van het  leven. 
Tweelingen en Kreeft: zorgzaam vergewissen.  
Blijf bij jezelf, voel en voel, het leven is zo groots. Blijf bij de leest van de 
alomvattende liefde. 
 
BBEEKKEERRSS  KKOONNIINNGG  
Ik ontstijg mezelf om liefde te schenken. 
Waterman en Vissen: flitsende helderheid.  
Wees zacht, teder, eerlijk èn daadkrachtig. Leef in liefde met jezelf en de 
ander. 
 
ZZWWAAAARRDDEENN  PPRRIINNSSEESS  
Ik ontwar mijn schaduw en herneem mijn leven. 
Venus in Weegschaal, Waterman en Tweelingen: begrij pen dat je 
alleen in harmonie met jezelf kunt zijn als je in l iefde samenvalt met 
de ander en de gemeenschap. 
Wees alert, inspecteer de donkere onvrede, gebruik je gezonde verstand, 
sta op de bres, blijf bij jezelf, vaar op je eigen kompas, maar wel allemaal 
vanuit een zuiver gevoel anders keert het zich tegen jezelf en brengt het 
onheil. 
  
ZZWWAAAARRDDEENN  PPRRIINNSS  
Ik verhelder de natuurlijke wanorde van het leven. 
Waterman en Steenbok: op de bres staan voor rechtva ardigheid. 
Kom met jezelf en anderen in het reine en rust niet tot alles helder is. 

 
 

ZZWWAAAARRDDEENN  KKOONNIINNGGIINN  
Ik ontbloot de wezenlijke zachtheid op het scherp v an de snede. 
Maagd en Weegschaal: verfijnde harmonie.  
Ga naar binnen, handel uit de diepste tederheid van je gemoed om zo het 
zuivere licht te verspreiden. 

 
ZZWWAAAARRDDEENN  KKOONNIINNGG  
Ik bestrijd het onrecht in de wereld. 
Stier en Tweelingen: interfereren voor vrede. 
Ga in alle oprechtheid voor wat je moet doen. Volg je invallen. Doe het 
wel met liefde voor jezelf en de ander. Het gaat om vrede. 
 
PPEENNTTAAKKEELLSS  PPRRIINNSSEESS  
Ik heb eerbied voor de wonderbaarlijke geheimen van  het aardse. 
Venus in Steenbok, Stier en Maagd: liefde gronden i n alles. 
Sla toe, de tijd is er rijp voor. Kies uit de vele mogelijkheden met gevoel 
precies dat ene wat juist en goed is. Als je twijfelt weet dan dat je alleen in 
liefde de juiste keuze kunt maken. Vertrouw zowel jezelf als de ander. 
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PPEENNTTAAKKEELLSS  PPRRIINNSS  
Ik exploiteer in liefde de vruchtbare aarde. 
Ram en Stier: energieke binding.  
Je hebt het gemaakt, je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen. 
Ga gestaag door, koester je eigen en andermans behoeften. 
 
PPEENNTTAAKKEELLSS  KKOONNIINNGGIINN  
Ik zet woestenij om in stabiele vruchtbaarheid. 
Boogschutter en Steenbok: idealen bepalen.  
Keer je in jezelf en volg je hart vanuit je intuïtie en je oergevoelens. Vanuit 
de koestering van het kleine en intieme kun je de hele wereld veranderen. 
 
PPEENNTTAAKKEELLSS  KKOONNIINNGG  
Ik bestendig met visie de vruchten van Moeder Aarde . 
Leeuw en Maagd: werken aan het zijn. 
Handhaaf de natuurlijke orde. Luister naar je innerlijke stem. Geniet van 
het goede en het schone. 
 

BBooeekk  IIIIII    DDEE  KKLLEEIINNEE  AARRCCAANNAA  
 

De kaarten van de Kleine Arcana zijn net zo belangrijk als de kaarten van de Grote 
Arcana of de Hofkaarten. Ze heten Kleine Geheimen aangezien ze de dagelijkse 
gebeurtenissen in het gewone leven voorstellen. Hierin moeten we de grondpatronen 
van de Grote Arcana realiseren met behulp van de menselijke kwaliteiten van de 
Hofkaarten. Je kunt gerust zeggen dat we ons via de Kleine Arcana manifesteren in 
het gangbare bestaan. 
Evenals bij de Hofkaarten staan de vier kleuren van de Staven, Bekers, Zwaarden en 
Pentakels voor Willen, Voelen, Denken en Doen alsmede voor Vuur, Water, Lucht en 
Aarde. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 10. 
De Azen vertegenwoordigen de volle potentie van de 4 kleuren en geven je woorden 
voor nieuwe kansen. 
  

SSTTAAVVEENN  AAAASS  
Ik ga vol passie de weg van hoop, liefde en vrede. 
Ram, Leeuw en Boogschutter: willen zijn en groeien.  
Wow, wat een nieuwe mogelijkheden. Pak je kans om een wereld te 
bouwen. Loop je eigen weg. Ga voor de alomvattende liefde. 

 
BBEEKKEERRSS  AAAASS  
Ik ontvang en schenk het klare leven. 
Kreeft, Schorpioen en Vissen: toegewijde verering van het diepe.  
Geen woorden, maar daden. Verbind je oprechtste gevoel met de grootst 
mogelijke liefde. 
 
ZZWWAAAARRDDEENN  AAAASS  
Ik schouw het volledige leven in al zijn facetten. 
Weegschaal, Waterman en Tweelingen: de harmonie en essentie van 
de wereld doorzien. 
Nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden liggen voor het grijpen. Benut je 
nieuwe inzichten. Neem de tijd en vindt de beste weg. 
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PPEENNTTAAKKEELLSS  AAAASS  
Ik geniet met volle teugen van het aardse leven. 
Steenbok, Stier en Maagd: bepaling van het goede en  het schone.  
Alles, maar dan ook alles staat tot je beschikking. Wat wil je, wat voel je, 
wat denk je? Doe het in liefde, dan komt het goed. Veel geluk. 

 
SSTTAAVVEENN  22..  HHEEEERRSSCCHHAAPPPPIIJJ   
Ik verover de wereld om nieuw leven te scheppen.  
Mars in Ram: willen beginnen, doorbreken, pionieren  en het nieuwe 
vieren.  
Voor jezelf opkomen en je tegelijkertijd met de ander verenigen, ga er 
maar aanstaan dat vergt nogal wat. Met liefde nemen en geven gaat het. 

 
BBEEKKEERRSS  22..  LL IIEEFFDDEE  
Ik stroom over van waarachtig leven en oprechte lie fde. 
Venus in Kreeft: zorgen voor harmonie.  
Erken je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Zoek het juiste evenwicht 
en het ware gevoel van vreugde. Koester de volheid van het leven. 
 
ZZWWAAAARRDDEENN  22..  VVRREEDDEE  
Ik ervaar de kracht van het zuivere leven. 
Maan in Weegschaal: gevoelig evenwicht, verlangen n aar harmonie.  
Zoek de waarheid in jezelf. Als je de ultieme waarheid hebt uitgezuiverd 
kun je in respect en liefde voor  jezelf en de ander overgaan tot handelen. 

 
PPEENNTTAAKKEELLSS  22..  VVEERRAANNDDEERRIINNGG  
Ik ga eeuwig op en neer om donker en licht uit te w isselen. 
Jupiter in Steenbok: verruiming en stabiliteit.  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en verander. 

 
 

SSTTAAVVEENN  33..  DDEEUUGGDD  
Ik loop stralend het heldere levenspad. 
Zon in Ram: willen zijn.  
Volg je zuivere intuïtie, schep vreugde, heb lief en ga door. 
 
  
BBEEKKEERRSS  33..  OOVVEERRVVLLOOEEDD  
Ik geef teder de voortgang van het leven door. 
Mercurius in Kreeft: zorgzame begeleiding. 
Laat je gevoel stromen en schep vreugde. Zorg goed en liefdevol voor 
jezelf en anderen. Vier het leven!!! Als je vastzit verwerk dan je verlies en 
weet dat het straks weer lente is. 
 
ZZWWAAAARRDDEENN  33..  SSMMAARRTT  
Ik doorzie messcherp mijn oude verdriet. 
Saturnus in Weegschaal: uitzuiveren van leed. 
Aanvaard je oerpijn. Kom tot de kern van de zaak. 
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PPEENNTTAAKKEELLSS  33..  WWEERRKK   
Ik verbeeld de ultieme schoonheid van de schepping.  
Mars in Steenbok: gestaag vormgeven; piramides bouw en. 
Ga aan de slag met hoofd, hart en handen in harmonie. Je hebt alles in 
huis om het karwei te klaren. Het loont de moeite. 

 
SSTTAAVVEENN  44..  OONNTTPPLLOOOOIIIINNGG  
Ik ga met bezinning op voor het grote werk. 
Venus in Ram: in liefde beginnen. 
Dat was veel. Een hele wereld van tegenstellingen neergezet. Dat is mooi 
gelukt. We gaan woensdagavond een feestje bouwen om dat  te vieren. 

 
BBEEKKEERRSS  44..  WWEEEELLDDEE  
Ik wil graag smullen van de zuivere gevoelens van l iefde. 
Maan in Kreeft: behoefte aan de koesterende moeder.  
Geniet met volle teugen van de mooie dingen in het leven. Koester jezelf, 
ook als het tegenzit. 

 
ZZWWAAAARRDDEENN  44..  WWAAPPEENNSSTTIILLSSTTAANNDD  
Ik schep hoop en evenwicht uit de verwardheid.  
Jupiter in Weegschaal: geloof in vrede. 
Het was een heldhaftig onder ogen zien van leed. Je begrijpt er wel de 
noodzaak van en ziet zelfs de schoonheid van het groeiproces waartoe 
het heeft geleid. Ga behoedzaam verder. 
  
PPEENNTTAAKKEELLSS  44..  MMAACCHHTT  
Ik ben stevig, open en kan veilig stromen. 
Zon in Steenbok: verlichte vorm.  
Zoek de opdracht, je taak, de hulp, de plaats of wat dan ook, waar je 
jezelf ten volle kunt ontplooien en je talenten kunt benutten. 

 
SSTTAAVVEENN  55..  WWRRIIJJVVIINNGG  
Ik verenig gelouterd het scheppende met het ontvang ende. 
Saturnus in Leeuw: creatief construeren. 
Er zijn grote tegenstrijdige krachten in en/of om je bezig. Je staat er 
middenin en moet er iets glorieus van maken. Hou de moed erin. 

 
BBEEKKEERRSS  55..  TTEELLEEUURRSSTTEELLLLIINNGG  
Ik onderga helder mijn gebroken gevoel. 
Mars in Schorpioen: de slag tegen het verval. 
Ja, het deed veel pijn, accepteer dat. Er is nog zoveel liefde voor je 
weggelegd. Het verdriet mag er zijn, maar keer jezelf naar nieuw leven en 
gevoel. Het heeft allemaal zin. 

 
ZZWWAAAARRDDEENN  55..  NNEEDDEERRLLAAAAGG  
Ik vecht weloverwogen om te triomferen.  
Venus in Waterman: ontwikkeling van liefde. 
Neem evenzeer je verlies en weet dat je in liefde door moet gaan en dat 
er nieuwe perspectieven zijn. Neem bewust wat je nodig hebt, niet meer, 
maar ook niet minder. 
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PPEENNTTAAKKEELLSS  55..  GGEETTOOBB   
Ik zit vast om de kern van mijn talenten te vinden.  
Mercurius in Stier: de wereld begrijpen in vreugde èn verdriet.  
Keer je om en kom uit het moeras van ellende. Gebruik je intuïtie en stap 
uit je piekeren. Verwen jezelf en vraag, indien nodig, hulp. Gebruik al je 
kwaliteiten en schep blijvend nieuwe waarden. 

 
SSTTAAVVEENN  66..  OOVVEERRWWIINNNNIINNGG  
Ik ben door het louteringsvuur tot zuiver inzicht g ekomen. 
Jupiter in Leeuw: groeien in bestaan.  
Jij bent volwaardig mens. Hou van jezelf en hou van de ander. Zo verwerf 
je de lauwerkrans van je bestaan. 

 
BBEEKKEERRSS  66..  GGEENNOOTT  
Ik geniet met hernieuwd inzicht vanuit  mijn onbeva ngen gevoel. 
Zon in Schorpioen: hernieuwde levensvreugde.  
Ga je maar laven aan je eigen innerlijke bron van oprechtheid. 

 
 

ZZWWAAAARRDDEENN  66..  WWEETTEENNSSCCHHAAPP  
Ik zet me bewust in voor eeuwige harmonie in liefde . 
Mercurius in Waterman: onderscheidend en bevrijdend  inzicht.  
Geloof, hoop, liefde en geduld vormen de trefwoorden voor het bereiken 
van de harmonie in jezelf samen met de ander.  

 
PPEENNTTAAKKEELLSS  66..  SSUUCCCCEESS  
Ik ervaar de pure vreugde van de hemel op aarde.  
Maan in Stier: het klare gevoel  neerzetten.  
Geluk en/of welstand vallen je toe. Verkwist niets en blijf milddadig. Geef 
of neem naar behoefte. Alles is tijdelijk zoals je weet. Liefde blijft het 
belangrijkst. 

 
SSTTAAVVEENN  77..  MMOOEEDD  
Ik zet de beuk in de gevestigde orde. 
Mars in Leeuw: heldhaftig herscheppen.  
Je hebt het gemaakt, maar moet weer aan de slag. Vertrouw je 
verrassende invallen, je moet veranderen, het verleden omverwerpen. 
Wees niet bang en besef dat alleen jij dit kunt doen. 

 
BBEEKKEERRSS  77..  VVEERRDDOORRVVEENNHHEEIIDD  
Ik heb de hoop uit dit troosteloze gedruip te komen .  
Venus in Schorpioen: omkeren naar liefde. 
Je bent gevangen in een net van vreemde mogelijkheden. Onderzoek je 
stemmingen, angsten of gedragingen op hun ware aard en gevoel. Geef 
toe aan je oprechte verlangens. Hou jezelf niet voor de gek. 
Jij bent die je bent met alle lichte en donkere zijden. Hou van jezelf. 
Aanvaard de schaduwzijde  opdat je in liefde verder groeit. 
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ZZWWAAAARRDDEENN  77..  VVRRUUCCHHTTEELLOOOOSSHHEEIIDD  
Ik zet twijfel radicaal om in vernieuwend inzicht. 
Maan in Waterman: gevoelige concepten.  
Je bent in een paradoxale situatie en zoekt een uitweg. Je hebt de klok 
horen luiden, maar weet nog niet waar de klepel hangt. Overwin je twijfels 
en zet alle tegenstellingen op een rijtje. Ga na wat je werkelijk wilt, het 
moet wel goed voelen. Vertrouw op de juiste invallen en heb lef. Neem 
speels  wat je toekomt, niet meer, maar ook niet minder. 

 
PPEENNTTAAKKEELLSS  77..  MMIISSLLUUKKKKIINNGG  
Ik zoek het zuivere licht in het mysterie van het h arde bestaan. 
Saturnus in Stier: haarfijn gronden.  
Je hebt ingezet en verloren, dat is alles. Neem de tijd om alles rustig te 
overzien. Heb moed en vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Je bent de 
kunstenaar van je eigen leven. Ga langzaam en onbaatzuchtig  verder. 
Wees integer naar jezelf en de ander. Met warmte en liefde maak je het.  

 
SSTTAAVVEENN  88..  SSNNEELLHHEEIIDD  
Ik verken bliksemsnel het volle spectrum van het oe rgebeuren. 
Mercurius in Boogschutter: begrip van het ideaal. 
Het is tijd voor vooruitgang. Wees actief, volg vooral je onverwachte 
gedachtekronkels. Verruim je leven. Hou van jezelf en de ander in jezelf. 
Ga terug naar de oerbron en gebruik je inzichten van liefde voor de 
herschepping van jouw leven. 

 
BBEEKKEERRSS  88..  IINNDDOOLLEENNTTIIEE  
Ik ben gebroken door gebrek aan liefde en aandacht.  
Saturnus in Vissen: afgesloten gevoelens.  
Trek je terug om je zachtheid te (her)vinden. Zoek indien nodig hulp. Je 
zult de beker van zelfliefde moeten zoeken en drinken. 

 
ZZWWAAAARRDDEENN  88..  IINNMMEENNGGIINNGG  
Ik zoek vertwijfeld mijn weg in het ingewikkelde sc haakspel van het 
volle leven. 
Jupiter in Tweelingen: flink worden in onverwachte tegenslagen.  
Wat een enorme strijd. Ga oprecht voetje voor voetje in liefde voor jezelf. 

 
  PPEENNTTAAKKEELLSS  88..  BBEEHHOOEEDDZZAAAAMMHHEEIIDD  
Ik koester met immense aandacht de macht van mogen zijn. 
Zon in Maagd: zelfontplooiing door introspectie.  
Heb geduld met jezelf en de ander. Neem de tijd en geniet van de zon. 

 
 

  SSTTAAVVEENN  99..  KKRRAACCHHTT  
Ik richt mijn leven naar licht èn donker. 
Maan in Boogschutter: bewust en onbewust vertrouwen . 
Daar ben je dan, geheel compleet, klaar voor het grote begrijpen van de 
contrasten in het volle leven. Zet je weerstand opzij, heb vertrouwen en 
zet alle gevoel en wil in om verder te gaan. De schaduw hoort bij het licht, 
er is nog volop liefde te beleven. Tamboereer met de zon en de maan. 
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BBEEKKEERRSS  99..  VVRREEUUGGDDEE  
Ik leef wezenlijk in puur geluk. 
Jupiter in Vissen: geloof in de zuivere waarachtige  overgave. 
Geniet van je diepe geluk of je overvloed van gevoelens en hoed je voor 
zelfvoldaanheid. 
  
ZZWWAAAARRDDEENN  99..  WWRREEEEDDHHEEIIDD  
Ik offer treurig mijn pijnlijke ideeën. 
Mars in Tweelingen: ondergang van belegen gedachten  en groei van 
vernieuwende denkbeelden.  
Accepteer het intense inzicht van verdriet. Drink deze bittere beker tot de 
bodem leeg en ga in berusting verder. 

 
PPEENNTTAAKKEELLSS  99..  GGEEWWIINN  
Ik zet alles in voor de vrijheid van iedereen. 
Venus in Maagd: ordening van het schone.  
Hou van jezelf. Hou ook van de ander. Ontplooi je talenten ten volle. 
Koester je vriendschappen en  vreugden. 

 
SSTTAAVVEENN  1100..  OONNDDEERRDDRRUUKKKKIINNGG  
Ik leg gelouterd de last daar neer waar hij hoort.  
Saturnus in Boogschutter: vluchten in leed kneden t ot de juiste 
visie.  
Herneem jezelf in liefde en tederheid, je beschikt over het hele spectrum 
van het leven. 

 
BBEEKKEERRSS  1100..  VVEERRZZAADDIIGGIINNGG  
Ik vloei energiek en zuiver in het licht. 
Mars in Vissen: de gebroken heelheid is hersteld, h et nieuwe leven 
kan beginnen. 
Geniet van je geluksgevoel, accepteer je lijdensgeschiedenis, onderzoek 
jezelf en anderen op zuiver en oprecht handelen en trek daar de juiste 
conclusies uit. Schep helderheid over de verwachtingen van jezelf en 
anderen en laat duizend rozen bloeien. 

 
ZZWWAAAARRDDEENN  1100..  OONNDDEERRGGAANNGG  
Ik breek met het oude denken om weer in balans te k omen. 
Zon in Tweelingen: daadkrachtig optreden en wending  naar nieuwe 
levenskracht. 
Je zit vast, het is voorbij. Leg al je oude denken af en begin in stilte weer 
van voren af aan. 

 
PPEENNTTAAKKEELLSS  1100..  RRIIJJKKDDOOMM  
Ik zet mijn gelouterde talenten solide in. 
Mercurius in  Maagd: nauwkeurig handelen.  
Geniet van alles wat je hebt bereikt. Ga voor wat je moet doen om tot 
jezelf te komen. Laat geld en talenten rollen voor jezelf en de ander. Keer 
je wijs naar de juiste zaken. 
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BBooeekk  IIVV    IINNTTUUÏÏTTIIEE  &&  WWAAAARRHHEEIIDD 
 
Elke kaart vergt intuïtie en waarheid om ze juist te interpreteren. De Intuïtie en de 
Waarheid waren in sommige oude tarotspellen in zwang en werden gekoppeld aan 
de Romeinse godin en god van de vruchtbaarheid Juno en Jupiter. Ze kwamen soms 
in de plaats van de namen van de hoge priesteres en de priester hoewel ze daar 
helemaal niet mee samenvallen. 
In De gevleugelde Tarot zijn ze als afzonderlijke kaarten opgenomen omdat ze zo 
kernachtig aangeven waar het op staat. Op de volgende bladzijde zijn ze glashelder 
in de Kabbalistische Levensboom geplaatst.  
 

--  IINNTTUUÏÏTTIIEE  
Ik ga fier mijn eigen zachtaardige weg. 
Maan in Stier en Maagd: ongerept en soepel volharde n. 
Volg de fluistering van je inval.  
  
  
++  WWAAAARRHHEEIIDD  
Ik bescherm fel het ongewisse geheel. 
Zon in Ram en Boogschutter: steeds gericht bijsture n. 
Doe wat je doen moet. 
 

Dick Schoof, Malden 10 augustus 2012 
 
De symboliek, praktijk en theorie van De gevleugelde Tarot is voor een groot deel gebaseerd 
op het werk van De stok van Thot. 
Het kaartdeck is bij mij thuis verkrijgbaar tegen de kostprijs van € 20,00 per deck. De 
verzendingskosten bedragen € 7,00.  
 
Stuur een mail naar dick@dickschoof.nl met je naam en adres en maak €27,00 over op 
banknr. 1360779 t.n.v. D.J.W. Schoof te Malden o.v. v. De gevleugelde Tarot.  Zodra het 
geld binnen is wordt het deck toegezonden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



de kleine handleiding  

© 2004/2008 Dick Schoof, alle rechten voorbehouden 
www.dickschoof.nl  / www.centrumvoortarot.nl   

024 3582362 

16 

Tarot in de Levensboom  
door Dick Schoof 

 
Je ziet hier De gevleugelde Tarot weergegeven in de Kabbalistische Levensboom. 
De verantwoording en totstandkoming van deze indeling is verwoord in mijn artikel 
Over Intuïtie en Waarheid  in TM 47. 
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Heen en weer in de Tarot 
 
Bij de tienkaarten in de Kleine Arcana ben je in de filosofie van de Kabbalistische 
Levensboom aangeland in de laatste sfeer, zie bladzijde 16. De bedoeling is dat je 
permanent heen en weer gaat in boom van het leven om te blijven groeien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Staven Aas begon je de weg van willen zijn en groeien met passie. Bij Staven 2 
heb je met heel veel  vuur je eigen positie ingenomen. Daarom kon je in Staven 3 je 
stralende levenspad volgen naar de vrede en ontplooiing die je zoekt in Staven 4. 
Het leven gaat verder in Staven 5 met hernieuwde strijd en streven, wat leidt tot de 
creatieve inzichten van Staven 6. In Staven 7 zet je moedig de beuk in de gevestigde 
orde om in Staven 8 de oerwaarden te ontdekken die je in Staven 9 hebt omgevormd 
in het harmonische patroon van donker en licht. Aldus in Staven 10 aangekomen is 
je succesvolle ontwikkeling je tot een drukkende last geworden. Nu moet je terug, de 
weg terug, om je te bevrijden van het juk van de plicht en te komen tot vrije 
zelfontplooiing. 

De drukkende plicht bij staven 10 kan met de kracht van inzicht in donker en licht 
van Staven 9 de fundamentele oervormen van Staven 8 neerzetten zodat je jezelf 
heldhaftig kunt herscheppen in Staven 7. De zekere overwinning van Staven 6 wordt 
nog eens beproefd op je creatieve vermogen in Staven 5 totdat je de ware vrede van 
Staven 4 kunt bereiken. In de deugdelijke vreugde van Staven 3 vind je het zuivere 
vuur van bestaan bij Staven 2 opdat je in volle vrijheid kunt existeren in Staven Aas. 
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Heen en weer in de Tarot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekers Aas is de oerbron van het alomvattende zuivere gevoel van leven. Bij Bekers 
2 wordt de oprechte liefde voor het leven manifest. In Bekers 3 beleef je intens de 
overvloed van de vruchtbare passie die in Bekers 4 weelderig tot uitdrukking komt, 
maar niet meer als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het kan zich keren. Bij Bekers 5 
onderga je de teleurstelling van de afgewezen liefde die bij Bekers 6 wordt 
teruggevonden in hernieuwd genot. In Bekers 7 zit je in het moeras van verwarde en 
verdorven gevoelens. In de Bekers 8 verwerk je het gebrek aan liefde en aandacht 
zodat je in Bekers 9 de volle vreugde van de alles openende liefde kunt beleven. In 
Bekers 10 is de heelheid van je klare gevoel hersteld en ben je tot een rijp evenwicht 
gekomen. De terugtocht naar de diepste oerbron kan worden begonnen. 

Met de energie van het klare inzicht in je gevoelens van Bekers 10 overwin je, 
samen met de wezenlijke vreugde van het absolute geluksgevoel in Bekers 9, de 
indolentie van de afwijzing bij Bekers 8 om zo je innerlijke zachtheid en onschuld te 
hervinden. Met deze nieuw hervonden zelfliefde kun je aan het moeras van 
verdorvenheid van Bekers 7 ontsnappen zodat je in Bekers 6 volop kunt genieten 
van je innerlijke zuiverheid. Op deze manier kun je de immense pijn van de afwijzing 
en teleurstellingen bij Bekers 5 zijn plek geven zodat je jezelf voortaan zorgzaam 
kunt koesteren in Bekers 4. Ja, verdriet kan ook verkeren. Met grote tederheid kun je 
bij Bekers 3 de schat van de ware genegenheid ontvangen en teruggeven, zodat je 
in Bekers 2 in harmonie met jezelf en de ander verbonden bent met het universele 
beginsel van de absolute liefde bij Bekers Aas. 
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Heen en weer in de Tarot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwaarden Aas staat voor het doorzien van de wijsheid van de kosmos en de bewustwording 
van onze verheven aard. In Zwaarden 2 zoek je de ultieme waarheid om rust te vinden in 
jezelf. Hierbij kun je door de onbegrensdheid van de mogelijkheden de weg kwijt raken en 
verzanden in innerlijke twijfel. Bij de Zwaarden 3 slaat deze twijfel om in dodelijke smart 
vanwege het niet te begrijpen verdriet in onze wereld. Wat is in hemelsnaam de zin van het 
bestaan? In Zwaarden 4 rust je uit om evenwicht te zoeken in de chaos van de verwarring. 
Bij Zwaarden 5 neem je manmoedig de draad weer op om je schaduw te verhelderen, alles 
moet anders, alles moet op zijn kop. Je zoekt het in het rechtlijnige weten, gesteund door je 
enorme verlangen naar harmonie en liefde in Zwaarden 6. Al je pogingen tot opheldering zijn 
vruchteloos gebleken zodat je bij Zwaarden 7 het roer omgooit en je twijfel radicaal omzet in 
het vernieuwende inzicht dat een speelse benadering nodig is. In Zwaarden 8 slaat het 
spelen om in een verwoede poging om alleen met zwart te winnen in het ingewikkelde 
schaakspel van het leven. In Zwaarden 9 geef je op. Het is wreed, maar je kunt niet winnen 
met alleen maar zwart. Je hebt de witte stukken van nieuw inzicht nodig. Het offer dat nog 
resteert is de overgave. Bij Zwaarden 10 neem je dit offer aan en leg je het oude denken af 
om in stilte weer opnieuw te beginnen. 
Met het gerijpte weten van de stilte ga je bij Zwaarden 10 aan de slag. Het denken moet in 
dienst staan van je gevoel en je intuïtie, andersom gaat niet. Zo kun je in Zwaarden 9 in alle 
rust het grote verdriet van Zwaarden 3 zijn plek geven. Zwart en wit, licht en donker zijn 
gelijkwaardige partners weet je nu in het schaakspel van het leven bij Zwaarden 8. Hiermee 
kun je de paradoxale situaties van Zwaarden 7 omzetten in het verfijnde weten dat je met 
vertrouwen, hoop, liefde en geduld de harmonie kunt vinden die je zoekt bij Zwaarden 6. Zo 
kun je in liefde keren bij Zwaarden 5 en de schoonheid van de schepping zien in Zwaarden 
4. Je hebt de oerpijn van verdriet in zwaarden 3 nu liefdevol veranderd in het leven vanuit de 
bron van vrede van Zwaarden 2. Bij Zwaarden Aas kun je thans helder het te volgen pad der 
liefde beschrijven voor jezelf en de ander. 
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Heen en we er in de Tarot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Pentakels Aas begon je met het grote werk om jezelf zuiver neer te zetten op 
aarde. Bij Pentakels 2 kwam je erachter dat dit met vallen en opstaan en 
voortdurende wisseling gepaard gaat. Met het doorzettingsvermogen en de 
gerichtheid op het schone van Pentakels 3 kom je tot je eigen zekerheid in de 
zelfstandige positie van Pentakels 4. In Pentakels 5 bemerk je dat het vasthouden 
aan je verworven schijn-zekerheden leidt tot verlies van alles wat je hebt opgebouwd. 
Je moet opnieuw beginnen om in Pentakels 6 tot nieuwe vreugde te komen. Dat 
wordt in Pentakels 7 heftig getoetst op de juiste inzet en je billijke onbaatzuchtigheid. 
In Pentakels 8 zoek je behoedzaam en rustig de zon op om jezelf in Pentakels 9 de 
liefde voor het volle leven te schenken. In Pentakels 10 heb je het eindelijk begrepen, 
je bent thuisgekomen in jezelf om de weg terug naar je oorspronkelijke doel te vinden 
om het te delen met de ander. 
Met de rijkdom van de gelouterde talenten van Pentakels 10 en het bezit van de 
harmonische liefde in Pentakels 9 koester je het geluk van jezelf en de ander bij 
Pentakels 8. Je vergokt dit niet bij Pentakels 7, maar gaat in liefde en tederheid naar 
het succes van Pentakels 6. Liefde delen levert op. Dat is de kern om uit de 
vastgelopen situaties in Pentakels 5 te komen, zodat je vanuit de veilige en volle 
zekerheid van Pentakels 4 de ultieme schoonheid van de schepping in Pentakels 3 
kunt ervaren. Je bent nu in staat om in Pentakels 2 de wisselingen in het leven 
harmonisch en speels tegemoet te treden zodat je bij Pentakels Aas met volle teugen 
kunt genieten van de zuiverheid in en van het aardse bestaan. 




