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Dat er geen schroom is om hulp te vragen via de Tarot

kaarten. Ik wil dat het voor een ieder bereikbaar moet

kunnen zijn. 

MIJN MISSIE IS:

Jouw verhaal vanuit de Tarot en  Orakel kaarten terug te

geven, zodat jij weer verder kunt.

MIJN VISIE
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De Tarot is een eeuwenoud kaartspel, die uit 78 kaarten bestaat.

Het bevat 22 archetypen in de grote Arcana en 56 visuele

voorstellingen in de kleine Arcana. Arcana betekend ‘geheim’. Dat

betekent dat er in de Tarot de grote geheimen en de kleine

geheimen en levenswijsheden worden blootgelegd. Deze

archetypen zijn volgens Carl Jung opgeslagen in ons collectieve

onbewuste en zijn een symbolische uitdrukking van onze

gedragingen. In de loop van de jaren zijn er zoveel Tarot decks

ontwikkeld en naast de bekende Rider Waite decks heb ik vele

mooie en waardevolle Tarotkaarten aan mijn collectie

toegevoegd. Graag leg ik de Tarotkaarten in combinatie met

andere Tarotdecks of Orakel kaarten. 

De wereld van de tarot



Dat ik mijn talenten en intuitie zal gebruiken om jou

verder te helpen in de verhaallijnen van de Tarot &

Orakelkaarten.

MIJN NORMEN

Met respect voor een ieders persoonlijke ontwikkeling,

luister, geef ik weer wat ik terug zie als verhaal in de

kaarten. 

WAARDEN
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Om jouw verhaal te kunnen lezen, leg ik de kaarten aan de hand van

een legging die op jouw vraag of situatie van toepassing is. Zelfs voor

kleine vragen of inzichten is er een legging zoals bijvoorbeeld,

verleden, heden en toekomst. 

Wat zou je willen weten, of wat houd je tegen om te doen wat je wilt

doen, of is zelfs dat stuk voor jou nog niet duidelijk? 

Voor elke vraag of situatie is er een manier om jouw verhaal te lezen.

Voor mij is het alsof er een film ontstaat die ik jou kan uitbeelden. Bij

het lezen van de kaarten gebruik ik mijn eigen interpretatie van de

kaarten. Ik lees daarvoor geen boekjes die bij de kaarten horen, mijn

eigen intuïtie en interpretatie check ik wel of het überhaupt bij jou

resoneert.  Er zijn meerdere vragen te stellen of zelfs meerder

verklaringen voor wat zich in de kaarten voordoet. Vandaar dat jouw

feedback belangrijk is om jou een treffende lezing vanuit de kaarten

te doen. 

Jouw story in een Tarot

lezing.
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Uitleg over de kaarten
Grote Arcana | de grote Geheimen

Er zijn 22 'grote' geheimen die iets over ons onthullen in de lezing

en in de vraagstelling of situatie. Zo kan de 'fool', betekenen dat

je niet alles zo serieus moet nemen, of dat je op avontuur wilt of

dat wenst. De kaart 'kracht' kan betekenen dat jij krachtig bent,

het kan ook betekenen dat er om moed gevraagd wordt in een

situatie. De 'geliefden' of 'love' kaart kan betekenen dat je liefde

wenst of dat het een groot thema in jouw verhaal is. Het kan ook

zijn dat je voor een keuze staat. Zo zijn dit drie voorbeelden, in de

grote Arcana zijn het er 22. Als de lezing over een onderneming

zou gaan, kunnen deze kaarten duiden op weer hele andere

betekenissen. Bijvoorbeeld wie werkt jou tegen, ben je

onbezonnen aan deze onderneming begonnen of doe je wat je

doet met gedrevenheid. 

Welke 'grote geheimen' zullen bij jou verschijnen? 
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Uitleg over de kaarten

Kleine Arcana | kleine geheimen

De overgebleven zesenvijftig tarotkaarten zijn de kleine Arcana

oftewel de kleine geheimen. Deze leggen vaak bloot wat je zelf in

de hand hebt.  

De kleine Arcana bestaat uit vier thema’s zoals Staven, Pentakels,

Zwaarden en Kelken. Wat de elementen weergeven van Vuur,

Aarde, Lucht en Water. Het geeft aan op welke manier wij zelf

naar een situatie kijken. 

 

Elk thema bestaat uit veertien kaarten. De kaarten van 0 (de Aas)

tot en met 10 en de vier Hof kaarten van Koning, Koningin, Ridder

en Schildknaap.
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Vervolg over de kaarten
De Kleine Arcana

De Kleine (geheimen) Arcana bestaat uit 4 thema's, Staven,

Munten, Zwaarden en Kelken:

Symboliek Staven of ook gezegd het element Vuur, staat voor

creatie, inspiratie en groei. Wanneer je een normaal kaartenspel

zou gebruiken dan past Staven bij Klaver ♣

Symboliek Pentakels of ook gezegd het element Aarde, staat voor

het praktische, materiele zoals geld of alles wat tastbaar is.

Wanneer je een normaal kaartenspel zou gebruiken dan past

Pentakels bij Ruiten ♦

Symboliek Zwaarden of ook gezegd het element Lucht, staat voor

het denken van ons. Wanneer je een normaal kaartenspel zou

gebruiken dan past Zwaarden bij Schoppen ♠

Symboliek Kelken of Bekers of ook gezegd het element Water,

staat voor onze gevoelswereld. Wanneer je een normaal

kaartenspel zou gebruiken dan past Kelken of Bekers bij Harten ♥
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Vervolg over de kaarten
De hof kaarten onderscheiden zich in Schildknapen, Ridders,

Koninginnen en Koningen. 

De schildknaap die vaak iets nieuws aankondigt, dat zich iets aan

het ontwikkelen is, of wat onderzocht dient te worden. De nadruk

ligt met name op de ontdekking. 

Bij de Ridders gaat het meer over nieuws dat er is of het vraagt

om op avontuurlijke manier te ondernemen. Ridders geeft dat er

actie nodig is om vooruitgang te boeken. 

Wanneer er een Koninginnen voorkomt in de kaarten dan wijst dat

vaak op zorgzaamheid, wijsheid, zelfbewustzijn en/of

zelfverzekerd zijn. Het heeft met ons innerlijk proces te maken. 

De Koningen zijn autoriteiten die op hun eigen gebied macht en

status hebben verworven. Het zijn zelfverzekerde leiders. De

betekenis gaat over de kernkwaliteiten die voornamelijk naar

buiten zijn gericht. 
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En dan de Aas, manifestatie!

Azen zijn signalen voor manifestaties, en waar ons kansen en

mogelijkheden worden geboden. Een Aas wordt vaak afgebeeld

door een met wolken omhulde hand die het bepaalde element

van Staven, Pentakels, Zwaarden of Kelken aanreikt. 

De Aas van Staven gaat over kansen en mogelijkheden, waarbij

het om groei, inspiratie of creatie gaat. Het is bij uitstek dé kaart

om ondernemersgeest en baanbrekende ideeën te symboliseren.

 

De Aas van Pentakels gaat meestal over financiële zaken zoals

werk en carrière. Kansen en mogelijkheden op het gebied van

werk, geld en carrière.
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Vervolg van de Aas,

De Aas van Zwaarden geven ons kansen en mogelijkheden aan

waar wij tot actie moeten overgaan. Het is de bedoeling dat JIJ

de drijvende kracht bent achter elke verandering die in je leven

plaatsvindt. Deze kaart daagt je uit om helder na te denken in de

wetenschap dat je alle antwoorden hebt die je nodig hebt. 

De Aas van Kelken gaat over mogelijkheden en kansen die zich op

het relatievlak afspelen, het spiritueel ontwaken of een periode

van emotioneel geluk. 
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Waarom Tarot leggingen

bij mij?

Iedereen kan Tarotkaarten leggen. Waarom zou je dan bij mij een

kaartlezing willen doen?  

Je kiest voor mijn manier van kaartleggen waarbij ik mij richt op

jou en voel of de kaarten en mijn uitleg bij jou resoneren. Elke

Tarot kaart kan verschillende interpretaties hebben die met jouw

situatie of jouw vraag te maken hebben. In die context leg ik de

kaarten voor jou. Wat resoneert bij jou en wat zijn signalen voor

manifestaties. Dat zijn de kansen die je door het universum

worden aangeboden. 

Niet in de laatste plaats gebruik ik mijn coaching vaardigheden,

waarbij ik jou niet vertel wat het moet zijn, maar dat jij zelf

herkenning hebt en ziet wat het kan worden. 

Daarbij heb ik respect voor jouw situatie of jouw vraag en is het 

 altijd mijn uitgangspunt bij het begin van een kaartlegging.
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Breng je zelf weer in element

met de verhaallijnen van de

Tarot!

WWW.THESTORYCONTINUES.NL Lees hier alles over Tarot en mijn

diensten. 

info@stephanieschwab.nl

Kijk op mijn website of stuur een

mail

MAIL VOOR INFO: 

BEURZEN 

TAROT & ORAKEL KAARTEN Naast de Rider-Waite maak ik

gebruik van verschillende Tarot

decks, zoals de Good Tarot,

Lenorman, the Muse Tarot, The

light seer's Tarot en de vele

Orakel kaarten van o.a. Colette

Baron-Reed, Stacy Demarco en

Alana Fairchild. 


