
Vakantie is hét moment van bezinning. Ben je tevreden 
met je leven of knaagt er iets? Leg dan vooral de tarot voor 

jezelf – het is dé manier om te onderzoeken wat zich in 
je onderbewustzijn afspeelt. Vaag? Allerminst. Astroloog 
Marie-Louise Camps van Het Zevende Huis laat zien hoe 

praktisch (en hoe leuk!) tarot is.  
TEKST MARIE-LOUISE CAMPS @ HET ZEVENDE HUIS  

                  Watdrijft               je? 

             Watwil je? 
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Steek een kaarsje aan. 
Dat vergroot de kans op 

zuivere antwoorden

Het doel van tarot is ‘jezelf worden’. De af-
beeldingen en symbolen op de kaarten maken 
je bewust van je gedachten en gevoelens,  
waarvan je niet wist dat je ze had. Tarot 
leggen is leuk, confronterend, verhelderend, 
richtinggevend en hoopgevend – maar niet 
voorspellend. De kaarten reflecteren jouw 
drijfveren en processen; ze verwijzen niet naar 
wat je van buitenaf staat te gebeuren. 
Dankzij tarot leren we hoe het verleden  
invloed heeft op je leven nu. Het verklaart 
hoe jij je emoties uit én draagt bij aan de vorm 
en inhoud van je toekomst. Zo neem je de 
regie in eigen hand, en ontwikkel je je in de 
richting die het beste bij jou past.

Luister naar je gevoel 
Rider Waite Tarot is verschenen in 1909 
en is een van de populairste tarotspelen,  
gebaseerd op het oude spel Tarot de Marseille 
(1500). Er zijn meerdere uitvoeringen maar 
de werking is hetzelfde, dus als je straks een 
spel wil kopen, kies dan op gevoel het spel 
met de mooiste kleur en afbeelding. (De 
kaarten die wij hier afbeelden, zijn geen Rider 
Waite, red.)
De set bestaat uit 22 Grote Arcana-kaarten 
en 56 Kleine Arcana-kaarten. Arcana bete-
kent ‘geheimen’, ‘alles wat verborgen is’. De 
Grote Arcana geeft het grotere proces aan, de 
Kleine Arcana de dagelijkse gebeurtenissen. 
Vanwege de grote hoeveelheid kaarten in het 

spel (in totaal 78) richten we ons hier op de 
22 kaarten van de Grote Arcana. Als je daar 
vertrouwd mee raakt, kun je je richten op de 
56 kaarten van de Kleine Arcana.  
De beschrijving van de Grote Arcana is niet 
‘sluitend’ bedoeld, maar dient als opstapje om 
zelf aan de slag te gaan. Je eigen interpretatie, 
gevoel, intuïtie is altijd leidend, sterker: dat 
is precies het doel van tarot. Maak je bewust 
van je onbewuste, en beweeg naar jouw  
bovenbewustzijn. Hierdoor voel je je vrijer 
in de wereld om je heen. 
Nog even dit: Waite heeft de nummering 
van twee kaarten omgewisseld, Kracht VIII 
en Gerechtigheid XI, zonder daar een ver-
klaring voor te geven. Ik werk met de oor-
spronkelijke nummering – Kracht XI en 
Gerechtigdheid VIII – maar als jij de Waite-
nummering wilt hanteren, is dat natuurlijk 
oké. Luister naar je gevoel!  

Tips voor het beste resultaat 
 Zoek een rustig plekje voor jezelf. 
 Wanneer je een kaars of geurolietje brandt 

en rustgevende muziek opzet, stimuleert dat 
de verbinding met jezelf en vergroot je de 
kans op zuivere antwoorden. 

 Concentreer je op jouw vraag of op het-
geen waarover je meer duidelijkheid wenst. 

 Schud de kaarten. Het kan zijn dat er  
tijdens het schudden een kaart uitvalt. Neem 
deze kaart in gedachten maar stop hem wel 
weer terug in de stapel en schud verder. 

 Als je ti jdens het schudden van de  
kaarten voelt dat het voldoende is, dan is dat 

het moment om ermee te stoppen.   
 Leg de kaarten in een waaier voor je 

met de plaatjes naar beneden, zodat jouw 
keuze niet wordt beïnvloed. 

 Trek de kaarten met je linkerhand 
(dit is je intuïtieve hand) en leg ze open  
(afbeelding zichtbaar) met je rechterhand 
(je ratiohand). Je kunt er ook voor kiezen 
om alle kaarten eerst blind op tafel te 
leggen en ze een voor een om te draaien. 
Luister naar wat goed voelt. 

 Leg de afbeeldingen die omgekeerd 
liggen recht. Zeker in het begin is dat het 
makkelijkst. Zo leer je beter naar je eigen 
intuïtie te luisteren. Voelt de kaart goed 
of juist niet? Als je wat meer bekend raakt 
met de kaarten, kun je ervoor kiezen om 
wel met omgekeerde kaarten te werken – 
daar is dan wel een andere uitleg bij nodig. 

 Lees de uitleg van de kaart en voel  
intuïtief aan of de kaart goed voelt (kijk bij 
+) of minder goed voelt (kijk bij -). 

 Het is leerzaam om in een schriftje je 
bevindingen over de kaarten te noteren, 
zodat je je eigen tarotwijsheid kunt ont-
wikkelen.  

 Wanneer een ‘enge kaart’ zoals de Dood 
valt, betekent dat niet de echte dood. Er 
is geen reden om angstig te zijn voor de 
kaarten. De enige die je aan de tarottafel 
tegenkomt dat ben jezelf – en oké, noem 
dat maar eens níét eng… 

 Tot slot: jouw intuïtie is leidend boven 
mijn beschrijving en welk uitlegboekje dan 
ook.

Waarom 
  tarot? 

I  
De Magiër  
De Magiër staat voor 
levensenergie en een 
gelukkig en succesvol 
nieuw begin. Je hebt 
alle mogelijkheden, 
kansen en talenten  
in huis om dingen te  
realiseren, en dat ga  
je nu ook doen.  
De Magiër is de ver-
binding tussen hemel 
en aarde; het omzet-
ten van je innerlijke 
talent naar een (aards) 
doel. Dat werkt altijd 
inspirerend voor je 
omgeving. 

Actief richting aan je  
leven geven, daad-
kracht, nieuw begin, 
moed, zelfvertrouwen, 
initiatief, succes, 
invloed, alchemist, 
genezer, meesterschap, 
inspiratie voor anderen, 
je talenten gebruiken, 
zingeving, schepper, 
wilskracht, meester-
schap. 

Zwarte magie, je  
krachten inzetten om  
anderen te benadelen, 
besluiteloosheid,  
egoïsme, niets doen 
met je talenten, machts-
misbruik, bedrog, 
hallucinaties, paniek en 
angstgevoel, bang om 
gek te worden, geen 
controle hebben over  
je lichaam. 

0 
De Dwaas  
De Dwaas staat voor 
een nieuw begin, een 
nieuw avontuur. Je 
hebt vertrouwen in 
jezelf en in het leven. 
Met de Dwaas durf je 
je intuïtie te volgen en 
zet je met kinderlijk 
optimisme nieuwe 
stappen. Je voelt je  
vrij om te gaan en 
staan waar je wil, en je 
hebt de moed nieuwe  
wegen in te slaan. Ook 
wanneer dat niet de 
makkelijkste zijn. Deze 
nieuwe ervaringen zijn 
nodig om verder te 
komen.  

Nieuw avontuur, het 
kind in ons, pluk de dag, 
moedig, plezier heb-
ben, gaven en talenten 
ontwikkelen, het leven 
durven leven, nieuwe 
ervaringen, op jezelf 
durven vertrouwen, het 
begin van een nieuw 
leven, ‘in het nu zijn’, 
een risico aandurven, in 
contact zijn met je  
onderbewuste, zuiver-
heid, optimisme, spon-
taan, vrij, instinctief. 

Flierefluiten, chaotisch, 
dwaasheid, luiheid, 
angst om jezelf te  
ontwikkelen, groot kind,
onverantwoordelijkheid,  
roekeloosheid, het 
gevoel is ondergeschikt 
aan het verstand. 

DE DWAAS  DE MAGIËR  

O I
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II 
De Hogepriesteres  
Rust en stilte zorgen 
voor toegang tot je in-
nerlijke wereld. Zodat 
je boodschappen 
doorkrijgt via intuïtie, 
dromen of helder-
ziende waarnemingen. 
Twijfels zijn niet langer 
nodig als je durft te 
vertrouwen op je in-
nerlijke wijsheid, want 
die is juist en zuiver. 
De Hogepriesteres is 
Isis de Maangodin en 
raadgeefster; ze is een 
medium dat andere 
mensen kan helpen 
met hun vragen.  

Intuïtief weten,  
mediumschap,  
passiviteit waardoor 
verbinding kan ontstaan 
met het onbewuste, 
gebruik maken van de 
kracht van de Maan, 
innerlijke wijsheid, 
bescherming, toegang 
tot je emoties,  
vrouwelijkheid, vrucht-
baarheid, genezeres, de 
zachtaardige moeder, 
mysterie, helderziend-
heid, visioenen, hulp 
bieden. 

Manipulatie, twijfelen 
en onzeker zijn,  
lusteloos, zwaarmoedig, 
besluiteloos, levens-
angst, geen contact 
kunnen maken met 
je innerlijke wijsheid, 
zwarte magie. 

V 
De Hogepriester 
De Hogepriester is je 
innerlijke spirituele 
leraar. Door trouw te 
zijn aan je waarden 
en normen vind je de 
wijsheid in jezelf (niet 
daarbuiten). Ander-
mans kennis opdoen 
in de zoektocht naar  
jezelf wordt pas  
wijsheid door zelf te 
ervaren en te beleven. 
Zo word je je eigen le-
raar, maar het kan ook 
zijn dat jij een leraar 
voor een ander bent.  

Verlichting, zingeving, 
trouw aan je waarden 
en normen, erkenning, 
ervaring opdoen, inzich-
ten, leraar, zuiverheid, 
geestelijke groei, eigen 
kracht, zelfliefde, je 
macht niet weggeven. 

Schijnheiligheid, 
fanatisme, nalatigheid, 
onverantwoordelijkheid, 
de macht uit handen  
geven, onzuiverheid, 
jouw waarheid opleggen 
aan een ander. 

III 
De Keizerin  
Er wacht je een fijne, 
gelukkige tijd. De  
Keizerin is de zorg-
zame moeder en  
onbaatzuchtige liefde-
volle vrouw. Een tijd 
van veel kennis leren 
en uitdragen, waar-
voor je nu beloond 
wordt. Een vruchtbare 
periode, die daadwer-
kelijk zwangerschap 
kan betekenen. Het 
is een tijd van groei 
en hartstochtelijk 
genieten van de leuke 
dingen in het leven.  

Overvloed, oogsten, 
korte reisjes, work-
shops, talenten 
ontwikkelen, zorgzame 
moeder, vruchtbaarheid, 
enthousiasme, genieten 
van het leven, creativi-
teit, ongeremd, onvoor-
waardelijk, groei, kennis 
opdoen en doorgeven, 
goede communicatie. 

Hebzucht, overdreven 
hang naar luxe, femme  
fatale, beklemmende 
liefde, geen creatieve  
uitingen, belemmerin-
gen, onbeheersd, je 
gevoel onderdrukken, 
controle, genotzucht. 

VI  
De Geliefden 
Met de Geliefden sta je 
op een kruispunt in je 
leven om een keuze te 
maken uit liefde voor 
jezelf. Daar is heel 
wat strijd aan vooraf 
gegaan. Thema is 
gelukkig zijn, je eigen 
weg gaan en van het 
leven genieten. Dat 
kan op alle gebieden 
zijn, maar vaak heeft 
de kaart betrekking op 
de liefde. Je hebt veel 
geleerd en je voelt 
nu de verantwoor-
delijkheid om een 
keuze te maken en alle 
bijkomende gevolgen 
neem je voor lief. 
Soms betekent de 
kaart dat je geholpen 
wordt van buitenaf. 

Keuze maken, 
onafhankelijkheid,  
besluit nemen, echte 
 liefde, je hart volgen, 
je kwetsbaar opstellen, 
verantwoordelijkheid 
nemen, eenheid, hulp 
ontvangen. 

Besluiteloosheid, 
opoffering, ongelukkige 
relaties, geen liefde 
vinden, afhankelijkheid, 
echte keuze vermijden, 
kiezen uit veiligheid, 
dualiteit, depressie, 
seksuele problemen, 
eeuwig kind zijn,  
ongelukkig huwelijk. 

IV   
De Keizer 
De Keizer gaat over 
structuur, orde op za-
ken stellen, stabiliteit 
en regels. De Keizer 
heeft moeite om zijn 
gevoel te tonen, hij 
beheerst zijn emoties. 
De Keizer is soms te 
verantwoordelijk en 
verstandelijk waar-
door hij veeleisend, 
dominant en bezitterig 
is voor zichzelf en 
zijn omgeving. Kan 
betekenen dat je te 
streng bent voor jezelf. 
Het kan ook zijn dat de 
Keizer te maken heeft 
met je familie, je jeugd 
en/of je vader. 

Structuur aanbrengen, 
iets bereiken, succes 
behalen, orde op zaken 
stellen, stabiliteit, zeker-
heid, beschaving, fijne 
jeugdherinneringen, 
goed geweten, vader, 
verantwoordelijkheids-
gevoel, trouw. 

Chaos, liefdeloosheid, 
hard en streng zijn, 
onstabiel, dominant, 
gevoelloos, problemen 
uit je jeugd en/of met je 
vader, ondoordachtheid, 
perfectionisme, geen 
besluit durven nemen, 
confrontatie met wetten 
of regels. 

VII  
De Zegewagen 
Er breekt een periode 
aan van verandering 
en overwinning door 
krachtig je eigen weg 
gaan. Vanuit wilskracht 
houd je controle en 
durf je je nieuwe plan-
nen te verwezenlijken. 
Dat zorgt vaak voor 
een goede afloop.  
De Zegewagen kan 
naast het nieuwe 
avontuur ook letterlijk 
het vertrek betekenen, 
een verhuizing 
bijvoorbeeld. 

Je hart volgen, het  
avontuur, verhuizing, 
vertrek, verandering, 
wilskracht, succesvolle 
periode, harmonie,  
ondernemingslust, 
goede afloop, accepte-
ren van beperkingen, 
tegenstrijdigheden 
overwinnen, toewijding, 
aandacht, eerlijkheid. 

Zelfoverschatting,  
overmoed, egoïsme, 
hardheid, groot ego, 
controle verliezen, 
overwinning is ver weg, 
geen goede afloop. 

VIII  (Waite XI)  
De Gerechtigheid 
De Gerechtigheid is 
de wet van oorzaak 
en gevolg. Wanneer 
je dingen wegstopt of 
niet eerlijk bent, kan 
dat voor confronteren-
de situaties zorgen. Het 
vraagt om naar binnen 
te keren, te begrijpen 
en te veranderen. 
Je krijgt nu de kans 
om te transformeren. 
Deze kaart is niet altijd 
makkelijk, omdat het 
om diepe gevoelens en 
dikwijls om oud karma 
gaat, maar werkt wel 
eerlijk. Andersom 
werkt het natuurlijk 
ook: wie goed doet, 
goed ontmoet. 

Eerlijkheid, je angsten 
ontmoeten, moedig je 
eigen weg gaan, verant-
woordelijkheid nemen, 
krijgen wat je toekomt, 
opgeven van oude 
gewoonte, paranormale 
gaven, magie, goede uit-
komst, juiste beslissing, 
balans, verbinding met je 
onbewuste, geheimen 
komen uit, transformatie, 
kansen, goede afloop 
van een rechtszaak. 

De buitenwereld als 
vijand ervaren, oneerlijk-
heid, vooroordelen, 
zelfkwelling, onrechtvaar-
digheid, slachtofferrol, 
slechte afloop (door een 
uitspraak van de rechter). 

IX  
De Kluizenaar 
Je wil je horizon 
verbreden en bent op 
zoek naar de zin van 
het leven. Het is een 
periode van reizen 
in de geest (soms 
ook echt het maken 
van een grote reis), 
om zo de wijsheid en 
inzichten in jezelf te 
vinden. Daarbij laat 
je je niet beïnvloeden 
door de buitenwereld. 
Dat kan een gevoel 
van eenzaamheid en 
afgeslotenheid met 
zich meebrengen. De 
Kluizenaar kan ook 
betekenen dat je met 
jouw wijsheid en licht 
juist andere mensen 
helpt. 

Zelfkennis, verlichting, 
wijsheid, retraite of 
meditatie, bezinning, 
rust vinden, hulp krijgen 
of geven, innerlijke  
wijsheid, gids. 

Vervreemding, isolatie, 
niet openstaan voor 
innerlijke groei, zonder-
ling, doordrammen, 
meningen opdringen, 
eenzaamheid, fobie, 
andere mensen nodig 
hebben, de zin van het 
leven niet vinden. 

 

Kennis wordt 
pas wijsheid 
door zelf te 
ervaren en  
te beleven

DE HOGEPRIESTERES  DE KEIZERIN  DE KEIZER DE HOGEPRIESTER DE GELIEFDEN DE ZEGEWAGEN DE GERECHTIGHEID DE KLUIZENAAR 

II III IV V VI VII VIII IX
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XIII  
De Dood  
De Dood geeft aan 
dat het tijd is voor 
verandering. Het is het 
einde van een fase, 
bewust of onbewust. 
De Dood gaat over ‘het 
oude’ durven loslaten, 
in ruil voor nieuwe 
inzichten. Het is de 
transformatie naar een 
hoger bewustzijns-
niveau. Maar omdat 
we vaak niet weten 
wat we voor het oude 
terugkrijgen, kan de 
stap om voor het 
nieuwe te kiezen even 
op zich laten wachten, 
daarom voelt de 
Dood vaak als een 
moeizame tijd, of als 
een moeizaam proces. 

Transformatie, van oud 
naar nieuw, loslaten,  
afscheid nemen,  
bewustzijnsgroei,  
ontdoen van ballast, 
zelfontplooiing, ver-
nieuwing, opruimen, 
wijsheid, regelmaat. 

Angsten, paniek, vast- 
klampen aan oude 
gewoonte, ongelukkig, 
stilstand, moeizame 
tijd, vaste overtuigingen, 
moeheid, depressief, 
slepende kwesties, 
chronische klachten, 
lusteloosheid, bang zijn 
om afscheid te nemen, 
vermindering. 

X  
Rad van Fortuin 
Rad van Fortuin geeft 
je de kans om door 
veranderingen je  
lessen te leren en 
nieuwe inzichten te 
krijgen. Wanneer we 
ons oude gedrag 
begrijpen, kunnen  
we nieuwe valkuilen 
voorkomen en daar-
mee een positieve 
draai aan ons leven 
(rad) geven.  
Het Rad van Fortuin 
laat altijd een keuze-
mogelijkheid zien; wat 
je kiest heeft invloed 
op je toekomst. Je 
neemt het lot in eigen 
hand. Leer je je lessen 
niet, dan kom je vast 
te zitten in je eigen 
valkuilen en zul je het 
gevoel hebben dat het 
leven je ‘overkomt’. 

Nieuw begin, geluk, 
onverwachte verande-
ringen, nieuw avontuur, 
nieuwe inzichten, oude 
patronen doorzien,  
verantwoordelijkheid 
voor je eigen leven 
nemen, lessen leren, 
keuze maken, nieuwe 
inzichten krijgen,  
zelfkennis vergroten. 

Herhaling van patronen, 
berusting, passiviteit, 
hulpeloosheid, niet 
kunnen ingrijpen, ramp, 
sleur, slachtofferrol. 

XIV  
Gematigdheid  
Gematigdheid geeft 
een gevoel van 
innerlijke rust en 
tevredenheid. Vanuit 
zelfliefde en zelf- 
respect kun je goed 
omgaan met de  
moeilijke dingen die je 
op je pad tegenkomt. 
Door je te verbinden 
met je innerlijke bron 
bewaak je je grenzen 
en neem je verant-
woordelijk voor je 
eigen leven en de 
keuzes die je maakt. Je 
voelt je in harmonie, 
je bent gelukkig, in 
balans en je voelt je 
gezond. 

Harmonie, vrede, even-
wicht, liefde, rust en 
kalmte, verplichtingen 
met plezier nakomen, 
balans tussen lichaam 
en geest, diepgang, 
je grenzen kennen, 
gelukkig zijn, goede 
gezondheid, verbinding, 
goed nieuws. 

Onevenwichtigheid, 
over je grenzen heen 
gaan, besluiteloos, geen 
contact met je innerlijke 
bron, geen balans 
tussen lichaam en 
geest, wantrouwen, ver-
keerde communicatie, 
leven in uitersten, slecht 
nieuws. 

XI  (bij Waite VIII) 
Kracht 
De Kracht zorgt voor 
moed, daadkracht en 
zelfvertrouwen om 
vanuit je diepste  
passie te leven en  
je angsten te over- 
winnen. Wanneer een 
situatie of omstandig-
heid moeilijk voelt, 
kun je nu toch door-
pakken, in vertrouwen 
op een goede afloop. 
Je bent geestelijk en 
lichamelijk in balans 
wat zorgt voor een 
goede gezondheid en 
een positief effect in 
de buitenwereld.  

Zelfliefde, goede  
gezondheid, moed, 
daadkracht, innerlijke 
kracht, (zelf)vertrouwen, 
innerlijke vrede, in  
balans, bevrijding,  
positief effect op 
anderen, verbindend. 

Heftige emoties, onder-
drukken van emoties, 
geen moed, niet  
krachtig, pessimistisch, 
boosheid, angstig, 
negatieve spiraal, slecht 
voorbeeld voor anderen. 

XV 
De Duivel  
De Duivel gaat vaak 
over afhankelijkheid 
van aardse verlei-
dingen (macht, seks, 
geld et cetera). Vaak 
begrijpen we onze 
eigen afhankelijk- 
heden (ketens) niet. 
We kiezen uit angst, 
niet uit liefde. Alleen 
met nieuwe inzichten 
in jezelf en door de 
materie los te laten 
kun je je bevrijden van 
jouw ketens. Het kan 
ook zijn dat iemand 
anders in jouw  
omgeving de Duivel is. 
Iemand die jou onder-
drukt of in zijn macht 
heeft. Ook dan is de 
vraag: waarom laat je 
dat gebeuren?  

Confrontatie met jezelf 
aangaan, het begin  
van spirituele groei, 
bevrijden van je ketens, 
het doorzien van je 
zwakte, door je angsten 
heen gaan, transfor-
matie, meester over je 
lot, de waarheid zien, 
ontsnapping. 

Machtsmisbruik, 
angsten, uitzichtloos-
heid, afhankelijkheid, 
manipulatie, (seksueel) 
misbruik, verslavingen, 
hulpeloosheid, illusie. 

XII  
De Gehangene  
De Gehangene  
betekent dat je (ge-
dwongen) rust neemt 
en nadenkt over wat 
je wil veranderen in je 
leven. Er zijn dingen 
die stagneren. Het kan 
zijn dat je een situatie 
of mensen moet 
loslaten. Of misschien 
wil je een nieuwe start 
in je leven of kom je er 
door ziekte achter dat 
je jezelf eigenlijk hele-
maal niet goed kent. 
Vanuit rust en stilte 
geef je je over aan het 
ritme van het leven en 
zo kun je tot nieuwe 
inzichten komen, 
waarna je meer vrede 
krijgt met jezelf. 

Uit een impasse komen, 
verlossing, wijsheid 
vinden, zoeken naar 
de diepere zin van het 
leven, je bevrijden van 
problemen, meditatie, 
nieuwe inzichten,  
onafhankelijkheid, 
vrede en rust vinden, 
overgave. 

Passiviteit, geen verant-
woordelijkheid voor je 
leven nemen, ontrouw, 
grenzeloosheid,  
gedwongen rust, doen 
wat anderen willen, 
vastzitten, opgesloten 
zijn, vreemde eend in de 
bijt, gevangenis, zieken-
huis, verslavingen. 

XVI   
De Toren 
Deze kaart zorgt voor 
plotselinge ingrijpende  
veranderingen die 
pijnlijk maar ook 
bevrijdend werken. De 
Toren die van buitenaf 
komt, brengt plots 
leuke of minder leuke 
berichten. De Toren 
van binnenuit kan 
een flits van hoger 
bewustzijn zijn die 
zorgt voor nieuwe 
inzichten. Waardoor 
je levensomstandig-
heden (groot of klein) 
drastisch kunnen ver-
anderen. Iets waar je 
al eerder aan toe was, 
maar niet de moed 
had om het te doen. 
Op deze manier werkt 
de Toren bevrijdend 
en creëer je nieuwe 
groeimogelijkheden. 

Vernieuwing, bevrijden 
van blokkades, verhel-
dering, plotselinge in-
zichten, nieuwe kansen, 
innerlijke groei, vrijheid, 
nieuw begin, verlichting, 
uitvinding, einde van 
vaste denkbeelden. 

Plotselinge scheiding, 
krampachtigheid, shock, 
ongeluk, trauma, schok-
kend nieuws, onrust, 
opsluiting, innerlijke 
stilstand, geweld, 
verwoesting, vastzitten 
in illusies, je onbewuste 
onderdrukken. 

XVII  
De Ster  
De Ster geeft innerlijke 
kalmte en een diep  
gevoel van vrede en 
eenheid in jezelf.  
Je wordt beschermd. 
Het is een fase waarin 
je krijgt waarop je 
gehoopt en vertrouwd 
hebt. Het is een tijd 
van jezelf zijn en  
dingen doen die bij  
je passen, ondanks 
wat de buitenwereld 
 daarvan vindt.  
Door contact met de  
binnenwereld wordt 
spirituele energie 
omgezet in creatieve 
kunstuitingen.  

Liefde geven en  
ontvangen, jezelf 
zijn, bescherming, 
zielenmaatje, hoop 
en vertrouwen in de 
toekomst, genezing, 
grote innerlijke vrede, 
rust, succes, dromen 
en wensen waarmaken, 
harmonie, levenskracht 
omzetten in creatieve 
uitingen. 

Ongelukkig zijn in de 
liefde, ontevredenheid,  
ziekte, uiterlijk  
belangrijker dan innerlijk, 
verantwoording aan de 
buitenwereld vragen, 
angsten, geen  
vertrouwen in de  
toekomst hebben. 

  
 

De moed 
om vanuit je 
diepste passie 
te leven

GEMATIGDHEID  RAD VAN FORTUIN DE DUIVEL  KRACHT DE TOREN DE GEHANGENE  DE STER  DE DOOD  

XIVX XVXI XVIXII XVIIXIII
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XVIII  
De Maan 
De Maan kan een 
mooie verbinding met 
jezelf en omgeving  
zijn of je een angstige 
en onzekere tijd be-
zorgen. Onverwerkte 
emoties brengen  
je in contact met je  
dromen, nachtmerries, 
visoenen en illusies. 
Je kunt ze niet 
tegenhouden. Je 
onderbewuste wil je 
iets duidelijk maken, 
vertrouw daarop. Vaak 
zijn het ‘oude’ angsten, 
die je aan mag gaan. 
Het is de kans om je 
droom te gaan leven, 
waarbij je je zekerder 
zult voelen.  

(Dag)dromen, fantasie, 
de moeder, geborgen-
heid, diepe gevoelens, 
de ziel, verlangens, 
sprookjes, zachtheid, 
contact met je  
onbewuste, spontane 
uitingen, liefde,  
romantiek, kalmte,  
paranormaal, verwon-
dering, toename. 

Wisselende stem-
mingen, hallucinaties, 
twijfels, teleurstelling, 
angsten, nachtmerries, 
projecties, gevoelens 
verdringen, fobieën, uit 
je kracht, schijngedrag, 
vermindering, verwar-
ring. 

XIX 
De Zon 
De Zon schenkt 
vreugde in alles wat je 
doet. Lekker jezelf zijn 
leeft nu eenmaal het 
lekkerst. Je gelooft in 
jezelf en je bent vitaal 
en levenslustig.  
Het is de tijd van  
ongecompliceerd van 
het leven genieten 
en alles zo blij als 
een kind ervaren. Er 
is geen angst voor 
donkerte of schaduw. 
Je blaakt van zelfver-
trouwen en je straalt 
warmte uit naar de 
mensen om je heen.   

Innerlijke kind, blij,  
zelfvertrouwen, 
zelfbewust, succes, 
levenslustig, genezing, 
spontaniteit, plezier, 
warmte, goede afloop, 
zorgeloosheid, vitaliteit, 
roem, goede gezond-
heid, actief, optimisme, 
verwondering, energiek. 

Geen verantwoordelijk-
heid, onzeker, ego-
centrisch, opschepperij, 
afhankelijk, onbewust, 
angstig, overmoed, 
uitgeblust, weinig  
eigenwaarde. 

XX   
Het  Oordeel  
Het Oordeel is een 
mooie gelukskaart. 
Je wordt geleid door 
een kracht, groter 
dan die van jezelf. Dat 
zorgt voor plotselinge 
nieuwe inzichten in 
oude patronen, 
situaties, mensen, 
omstandigheden, et 
cetera. Je bevrijdt je 
van oude inzichten en 
krijgt daar vrijheid en 
nieuw gedachtegoed 
voor terug. Je ervaart 
weer wie je echt bent 
en ziet het grotere 
plaatje van jouw rol 
hier op aarde en die 
van andere mensen 
om je heen. 

Transformatie, nieuw 
inzicht, bevrijding, ver-
andering, vernieuwing, 
genezing, vergeving, 
opleving, ontwaken, 
goede gezondheid,  
eenheid, opbloeien.  

Stilstand, oordeel, vast-
zitten, gevangenschap,
twijfelen aan jezelf, 
afwachtendheid, doods-
angst, uitzichtloosheid. 

XXI   
De Wereld  
Je voelt je van binnen-
uit gelukkig en in  
harmonie door in  
contact met jezelf  
te staan. Je kunt  
iedere uitdaging aan 
en neemt het leven 
zoals het komt. Je 
voelt je één met jezelf 
en de wereld. Het kan 
ook betekenen dat je 
letterlijk jouw plekje  
in de wereld hebt  
gevonden of gaat vin-
den, door te verhuizen 
of te emigreren.  

Je plek vinden in de 
wereld, vrolijkheid, 
zorgeloosheid, gelukkig 
zijn, verhuizing,  
vertrouwen in het leven, 
levensvreugde, balans 
vinden, in contact zijn 
met je diepere bron, 
onafhankelijkheid, jezelf 
zijn, thuiskomen bij 
jezelf, eenheid, geloven 
in de kosmos. 

Stagnatie, zorgen  
hebben, beïnvloedbaar 
zijn, jezelf kwijtraken, 
disbalans voelen, 
illusies, verslavingen, 
niet kunnen genieten, 
stilstand, dualiteit,  
grenzeloosheid,  
misleidingen en  
verleidingen. Je ziet het grotere 

plaatje van jouw rol 
hier op aarde

DE MAAN DE ZON HET  OORDEEL  DE WERELD  

XVIII XIX XX XXI
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Knip de kaarten uit en plak ze 
eventueel op een versterkend 
karton of plastificeer ze.

Knip 
      je wijs
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Persoonskaart  
Je persoonskaart zegt iets over 
de manier waarop je jezelf laat 
zien in de buitenwereld. 

Tel de cijfers van je geboortedag, 
geboortemaand en geboortejaar 
op, zodat je een getal van 22 of 
lager krijgt. 

Voorbeeld geboortegegevens:
4 januari 1982  
4+1+1982 = 1987
=1+9+8+7 = 25 

Kom je met je geboortedatum 
hoger dan 22 uit, zoals in het 
voorbeeld hierboven, dan tel je 
de cijfers bij elkaar op. 2 + 5 = 7 

Voorbeeld persoonskaart 7:  
De Zegewagen VII  

Zielskaart 
Je zielskaart laat je doel hier op 
aarde zien.  

Tel hiervoor de cijfers van je per-
soonskaart op. Als je persoons-
getal uit één getal (10 of lager)
bestaat, dan zijn je persoonskaart 
en je zielskaart gelijk. 

Voorbeeld als de persoonskaart 
uit 2 cijfers bestaat: 
Persoonskaart: 21   

Zielskaart: 2+1 = 3, dus 
De Keizerin III 

Jaarkaart 
Deze geeft het thema aan wat 
voor jou in een bepaald jaar 

belangrijk is. 

Tel je geboortedag, geboorte-
maand en het jaar wat je wilt 
weten op. 

Voorbeeld: je bent op 26 april 
geboren en je wil jouw thema 
van dit jaar, 2022, weten.  

26+4+2022 = 2052
=2+0+5+2 = 9 

Jaarkaart voor 2022 is 9:  
De Kluizenaar IX 

Je kunt natuurlijk ook terugkijken 
of vooruitkijken door een ander 
jaartal in te vullen. 

          zielskaart & jaarkaart 

                        Jepersoonskaart,

Op basis van je geboortedatum kun je jouw persoonskaart, je ziels-
kaart en je jaarkaart uitrekenen. Bij deze berekening gaan we ervan 
uit dat De Dwaas getal 22 is (in plaats van 0). 

Toch een beetje voorspellen?  
Kwestie van een simpel rekensommetje 
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Het Zevende Huis  
Het Zevende Huis in Breda is een praktijk in astrologie en tarot voor 
vrouwen. Marie-Louise Camps geeft in haar praktijk consulten, die 
je op weg helpen naar een betekenisvoller leven. Astrologie en 
tarot zijn eeuwenoude wijsheden. Ze bieden inzicht en kwaliteit in 
de dingen die er écht toe doen. Een consult kan ook online gege-
ven worden. Maar dan mis je wel de prachtige muurtekeningen in 
de praktijk bij haar sfeervolle huis. zevendehuis.nl, voor vragen mail 
je info@hetzevendehuis.nl 

Er zijn veel soorten legpatronen. Ik geef hier drie voorbeelden. Advies is om te starten 
met legging één, want door die legging leer je de kaarten goed kennen. Als je die 
onder de knie hebt, ga je door met legging twee, en daarna pas met drie. Op deze 

manier raak je bekend met de kaarten en lukt het beter de uitgebreidere leggingen te 
begrijpen. Voor de snelle leerling: je kunt ook zelf een legging verzinnen. 

Legging  1  
Dagkaart/weekkaart 
Trek iedere dag of iedere week 
één kaart uit de 22 Grote Arcana-
kaarten: kijk naar de afbeelding 
en laat je intuïtie spreken. Schrijf 
het eventueel op. Lees de 
algemene uitleg van de betref-
fende kaart en voel intuïtief aan 
of de kaart goed voelt (kijk bij 
+) of minder goed voelt (kijk bij 
-). Het einde van de dag (of de 
week) leent zich het best om 
nog even te reflecteren op de 
kaart en daarvan te leren. Je 
weet dan immers hoe de dag of 
week verlopen is. Dit is een fijne 
manier om de kaarten goed te 
leren kennen. 
 
  

1 = dagthema/  
inzicht van de dag 
of  

  1 = weekthema/  
inzicht van de week 

Legging  2  
Verleden-heden-toekomst 
Stel een vraag aan jezelf,  
concentreer je erop en trek uit 
de 22 Grote Arcana drie kaarten. 
Leg ze blind op tafel. Draai ze 
een voor een om.  

 

1 2 3
verleden heden toekomst 

Legging  3  
Keltisch Kruis 
Deze legging is het populairst. Je huidige situatie en innerlijke proces 
komen op tafel te liggen. Voor nu gebruiken we alleen de 22 Grote 
Arcana-kaarten. Schud de kaarten tot je voelt dat je voldoende geschud 
hebt. Leg de kaarten op tafel, pak er met je linkerhand een stapeltje 
(op gevoel) af, en leg deze naast het andere stapeltje, vervolgens leg je 
het stapeltje op het stapeltje. Kaart 1 (de bovenste) wordt kaart 1 voor 
het Keltisch Kruis etc. Kortom de bovenste 10 kaarten van de stapel ga 
je volgens het legpatroon wegleggen. 

1 = onderwerp of uit-
gangssituatie wat het 
meest speelt momenteel 
2 = dit werkt tegen of 
werkt mee (kaart ligt 
kruisend)  
3 = onbewuste thema 
4 = verleden 
5 = bewuste thema 
6 = nabije toekomst 
7 = heeft betrekking 
op jou 
8 = de invloed vanuit 
je omgeving 
9 = wat je het liefst hebt 
of juist bang voor bent 
10 = waar de situatie zich 
naartoe ontwikkelt 

Leggingen 

1

10

1

5

3
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7

8

1 2 3
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