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De tarot is transparant!
De kaarten van dit unieke tarotspel zijn doorzichtig én geïllustreerd: op elke kaart staat 
een (stukje van de) Grote of Kleine Arcana afgebeeld. Deze afbeelding staat op een unieke 
plaats: zes tarotkaarten vormen samen één geheel, één kaart, die je kunt duiden als een 
legpatroon! Door de transparantie van de kaarten is een diepgaande duiding mogelijk.

De betekenis van de tarotkaarten van de Universal Transparent Tarot is traditioneel én uni-
verseel en daardoor voor iedereen toegankelijk!

De Universal Transparent Tarot heeft 78 kaarten: 22 Grote Arcana en 56 Kleine Arcana. Ook 
is er een ‘stippenkaart’ (met een groene en een blauwe stip, gescheiden door een pijl) die 
de richting van de duidig aangeeft: rechtop of ondersteboven. En als laatste bijzonderheid 
is er een voorbeeldkaart met op de achterkant de complete ruitvorm: deze laat de juiste 
legging (‘puzzel’) van de kaarten zien.

De 78 doorzichtige kaarten zijn op een bijzondere wijze geïllustreerd: als je 6 kaarten op de 
juiste wijze op elkaar legt, ontstaat er één afbeelding, die je kunt duiden als een legpatroon!

Er zijn zes verschillende ‘series’ tarotkaarten, met elk een unieke positie:

• 22 Grote Arcana-kaarten: deze staan linksboven op de ‘kaart’
• 16 Hofkaarten: deze staan rechtsonder op de ‘kaart’
• 10 Zwaarden-kaarten: deze staan linksmidden op de ‘kaart’
• 10 Pentakels-kaarten: deze staan linksonder op de ‘kaart’
• 10 Bekers-kaarten: deze staan rechtsboven op de ‘kaart’
• 10 Staven-kaarten: deze staan rechtsmidden op de ‘kaart’
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De Grote Arcana zijn herkenbaar aan het Romeinse cijfer dat bovenaan de afbeelding staat.
De Hofkaarten zijn te herkennen aan de symbolen die onderaan de afbeelding staan (zie 
de illustratie).
De getalskaarten zijn herkenbaar aan het symbool en het getal die onderaan de afbeelding 
staan.

Leggen en duiden van de kaarten
Hoe ga je te werk? Net zoals bij elk traditioneel tarotspel worden eerst de kaarten getrok-
ken, daarna wordt het legpatroon gelegd en geduid.

1. Het trekken van de kaarten en het maken van het unieke legpatroon

Verdeel de 78 tarotkaarten in drie stapeltjes:
• de Grote Arcana en de Hofkaarten (A)
• de Pentakels en de Bekers (B)
• de Zwaarden en de Staven (C)

Schud de kaarten van elk stapeltje en leg ze met de afbeeldingen naar beneden (‘dicht’, 
niet zichtbaar) op tafel. Leg de stapeltjes op een rij: A, B, C.

Het tarotspel bevat ook een ‘stippenkaart’ met een groene en een blauwe stip. Deze kaart 
heb je nodig om te bepalen of je het legpatroon rechtop of ondersteboven moet duiden. De 
groene stip staat voor rechtop, de blauwe voor ondersteboven.
Leg de ‘stippenkaart’ naast de drie stapeltjes.

Schildknaap Ridder Koningin Koning

Hofkaarten:

 Bekers Pentakels Zwaarden Staven

Kleuren:
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Op de achterkant van de ‘dichte’ kaarten zie je een stukje van een ruitvorm. Dit is een soort 
‘puzzel’: als je de zes getrokken kaarten op de juiste wijze op elkaar legt, is de ‘puzzel’ 
compleet: je ziet dan deze ruitvorm. Zo kun je controleren of je de kaarten goed op elkaar 
gelegd hebt.

Als voorbeeld voor deze ‘puzzel’ kun je de kaart gebruiken met de afbeelding van be-
sneeuwde bergtoppen (de Dwaas uit de Universal Tarot): op de achterkant van deze kaart 
staat de complete ruitvorm: zo moet de ‘puzzel’ er uit zien.

Neem nu van elk stapeltje 2 kaarten (dus in totaal 6 kaarten) en leg deze ‘dicht’ op elkaar, 
met de afbeelding onzichtbaar (naar beneden).
Probeer nu de ‘puzzel’ van de ruitvorm passend te maken. Draai zonodig een kaart (met de 
klok mee of ertegenin), maar laat alle kaarten nog ‘dicht’!
Het maakt niet uit in welke volgorde je de kaarten pakt: A, B, C, A, B, C of juist A, A, B, B, C, 
C of hoe je maar wilt.

Draai nu de stapel kaarten in één keer om, zodat de afbeeldingen zichtbaar worden: de zes 
kaarten vormen nu één complete afbeelding: dit is het legpatroon in ‘één’ kaart.

Pak de ‘stippenkaart’, sluit je ogen, draai de kaart ‘dicht’ een paar keer (met de klok mee of 
ertegenin) en leg hem dan ‘open’ bovenop de stapel.
Als de groene stip bovenaan staat, wijst de pijl naar boven en moet je het legpatroon recht-
op duiden.
Staat de blauwe stip bovenaan, dan wijst de pijl naar beneden en moet het legpatroon om-
gekeerd geduid worden.

Variant:
Je kunt in plaats van drie stapeltjes ook drie waaiers van kaarten op tafel leggen (met de 
afbeeldingen niet zichtbaar, ‘dicht’) en uit deze waaiers in totaal zes kaarten kiezen: steeds 
twee kaarten per waaier. Zo kun je de kaarten willekeurig kiezen, bijvoorbeeld uit het mid-
den van de waaier of hoe je maar wilt.

2. Het duiden van de tarotkaarten in één afbeelding: het legpatroon

Met behulp van deze unieke, transparante tarotkaarten kun je je bewuste en onbewuste 
drijfveren ontdekken. Het legpatroon met zes afbeeldingen maakt je persoonlijkheid, ge-
drag, houding, onzekerheden, angsten, enz. zichtbaar: de buitenkant wordt als het ware 
‘doorzichtig’.

De traditionele én universele betekenis van de 78 kaarten van de Universal Transparent 
Tarot maakt dit bijzondere tarotspel voor iedereen toegankelijk.

Je kunt de kaarten voor jezelf of voor iemand anders duiden. Als je de kaarten voor iemand 
anders gaat duiden, laat deze persoon dan zelf de werkwijze (stapels of waaiers) en de 
kaarten kiezen.
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Als het legpatroon compleet is, wordt dit op tafel gelegd en de ‘stippenkaart’ op de kaarten 
gelegd. Nu is ook duidelijk of het legpatroon rechtop of ondersteboven (gezien vanuit het 
perspectief van de vraagsteller) geduid moet worden.
Bekijk het legptroon zorgvuldig. Wat je valt op? Liggen er veel kaarten in dezelfde richting 
of juist niet? Heb je veel hoge of juist lage getallen? Enz.

Elk legpatroon bestaat uit twee helften: een bovenste en een onderste, met elk drie afbeel-
dingen die resp. uit serie A (Grote Arcana en Hofkaarten), serie B (Pentakels en Bekers) en 
serie C (Zwaarden en Staven) komen. Je kunt beide helften afzonderlijk op een specifieke 
vraag betrekken of de ‘kaart’ als geheel bekijken.
De bovenste helft van het legpatroon (vanuit het perspectief van de vraagsteller) staat voor 
waar je je bewust van bent in je huidige situatie: het actieve gedeelte. Hieronder vallen o.a. 
acties die jij (of personen in jouw omgeving) onderneemt, een bepaalde energie in jezelf of 
om je heen, gebeurtenissen die plaatsvinden, enz.
De onderste helft van het legpatroon laat zien wat zich in jouw onderbewustzijn afspeelt: 
het passieve gedeelte. Hieronder vallen o.a. je gedrag, houding, motivatie, angsten, onze-
kerheden, enz.
Kijk welke afbeeldingen ondersteboven in het legpatroon staan. Dit kan gebeuren wanneer 
je bij het maken van de ‘puzzel’ een kaart (of meer) hebt moeten draaien om deze ‘passend’ 
te maken.
Duiding rechtop: talenten, vaardigheden, kansen, mogelijkheden, aanmoediging, meewer-
kende energie, enz.
Duiding ondersteboven: mogelijke obstakels, tekortkomingen, benodigdheden, te leren 
lessen, tegenwerkende energie, enz.

A. Eenvoudige duiding:
• bekijk in de bovenste helft van het legptroon wat er aan de hand is: dit is de huidige situ-

atie
• bekijk in de onderste helft waarom dit gebeurt: dit zijn de achterliggende oorzaken
• bekijk welke afbeeldingen rechtop staan: deze factoren hebben een meewerkende ener-

gie
• bekijk welke afbeeldingen ondersteboven staan: deze factoren houden je tegen en moe-

ten eerst worden opgelost

B. Uitgebreide duiding:
Je kunt het perspectief van de duiding verdiepen door er meer aspecten tegelijk in te betrek-
ken en de onderlinge verbanden zichtbaar te maken. Kies drie aspecten (o.a. liefde, carrière, 
financiën, familie, welzijn, intuïtieve ontwikkeling, zelfinzicht, enz.) en ga als volgt te werk.
Bijvoorbeeld: liefde, carrière, financiën. Maak per aspect een legpatroon van 6 kaarten (trek 
dus in totaal 18 kaarten) en leg deze drie stapeltjes naast elkaar.

• het eerste stapeltje geeft inzicht in je liefdesleven
• het tweede stapeltje geeft inzicht in je carrière
• het derde stapeltje geeft inzicht in je financiën
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Door deze legpatronen met elkaar te vergelijken, kun je vragen of problemen ‘dieper’ aan-
pakken en de onderliggende oorzaken en/of verbanden zichtbaar maken. Bijvoorbeeld: 
wanneer uit het legpatroon zichtbaar wordt dat zich problemen voordoen in je carrière, kan 
het zijn dat dit invloed heeft op je liefdesleven en je financiën.
Of wanneer er negatieve elementen in je liefdesleven zichtbaar worden, en vooral positieve 
elementen in je carrière en financiën, kun je concluderen dat eventuele problemen in je lief-
desleven niet door je werk of je financiële situatie veroorzaakt worden. Je kunt die positieve 
elementen dan weer gebruiken om je liefdesleven te verbeteren.

C. Kaarten wisselen
Hoe doe je dat? Bij deze methode is het mogelijk om tarotkaarten te wisselen. Kijk in welke 
stapel een afbeelding zit die je nodig hebt om een tegenwerkende factor in een andere sta-
pel op te lossen of te verhelpen. Bijvoorbeeld: in de stapel ‘liefde’ zit een tegenwerkende 
factor en in ‘carrière’ zit een zeer positieve factor die je goed kunt gebruiken om binnen je 
relatie bepaalde problemen op te lossen. Je kunt deze kaarten dan wisselen en de situatie 
(legpatroon) opnieuw bekijken.
Houd je hierbij aan enkele belangrijke duidingsregels:

• De stapeltjes moeten compleet te blijven (dus steeds zes kaarten behouden).
• Er mogen maar twee kaarten tegelijkertijd gewisseld worden (dus als er één kaart naar 

stapel 2 gaat, dan moet er ook één kaart uit stapel 2 naar stapel 1 gaan).
• Er mogen alleen kaarten uit dezelfde serie gewisseld worden (dus alleen A met A ruilen, 

B met B en C met C).
• Een kaart die omgekeerd geduid moet worden, mag omgedraaid worden, maar... dan 

moet de ‘ruilkaart’ ook omgedraaid worden! Het kan dus gebeuren dat nu de ruilkaart 
ondersteboven ligt.

• Alle gewisselde kaarten moeten boven op de stapel (legpatroon) gelegd worden.
• Elke wisseling staat voor een actie die in jouw leven of situatie ondernomen moet wor-

den.

Heb je zoals in het voorbeeld kaarten uit de stapels liefde en carrière gewisseld, dan kun je 
ontdekken wat er nu ‘transparant’ is geworden, bijvoorbeeld:

• Welk positief aspect van mijn werksituatie kan ik gebruiken binnen mijn relatie?
• Hoe kan ik mijn sterke punten binnen mijn relatie gebruiken om het contact met mijn 

collega’s te verbeteren?
• Wat ben ik bereid op te geven in mijn werk om mijn relatie te verbeteren?
• Wat ben ik bereid op te geven in mijn relatie om meer succesvol te kunnen zijn in mijn 

werk?
• Enz.

Uiteraard zijn er meer duidingsmogelijkheden. Laat je inspireren door deze bijzondere tarot-
kaarten en bedenk zelf varianten om deze kaarten te trekken, te leggen en te duiden!

Zie ook www.schors.nl - tarotboeken & sets en tarotspelen en tarotkleden en tarotbuidels.

http://www.schors.nl/groep.php?GroepID=103&Naam=Tarotboeken%20en%20sets
http://www.schors.nl/groep.php?GroepID=106&Naam=Tarotspelen
http://www.schors.nl/groep.php?GroepID=117&Naam=Tarotkleden
http://www.schors.nl/groep.php?GroepID=107&Naam=Tarotbuidels

