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Tarot - In den Beginne… 

De cursus (8 lessen in totaal) heeft als titel ‘Tarot - in den 
Beginne’ gekregen, want in de eerste 8 lessen gaat alles steeds 
Een Begin lijken. Er gaat zoveel kennis overgedragen worden dat 
het lijkt dat je steeds opnieuw begint. Je begint stiekem ook 
steeds opnieuw. Iedere les begin je weer opnieuw maar steeds een 
stapje dieper in de Wereld van de Tarot. De workshop ‘Tarot - in 
den Beginne’ heeft als doel je te introduceren / leren begrijpen / 
het beheersen en vooral het leren toepassen van een zeer oud 
filosofisch systeem. 
 

De Tarot wordt al eeuwen gebruikt voor allerlei doeleinden, de 
meest bekende is natuurlijk: het voorspellen van de toekomst en 
verborgen waarheden inzichtelijk te maken. Dit wordt ook wel 
divineren genoemd. Tarot is echter veel meer dan ‘toekomst 
voorspellen’, het kan ook worden gebruikt als filosofisch, 
psychologisch en spiritueel instrument. Tijdens de cursus Tarot - 
In den Beginne ga je leren ‘waarzeggen’. Dat is iets heel anders 
dan ‘toekomst voorspellen’. Waarzeggen bestaat uit 2 woorden: 
- Waar(-heid) 
- Zeggen 

De Tarot bestuderen is een studie voor Het Leven. Het geeft je de 
wijsheden en inzichten uit onze oude wereld, een wereld waar 
piramiden werden gebouwd (tot op de dag van vandaag nog een 
mysterie), een wereld waar onze basis van communiceren werd 
ontwikkeld, een wereld waar wonderbaarlijke kunst werd gecreëerd, 
een wereld waar men aan de hand van de sterren/maan kon navigeren, 
enz. Uit die wereld komt de Tarot en hoeveel mysteries uit deze 
periode zijn nog steeds niet beantwoordt?  
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De Tarot is een picturale weerspiegeling van het 
universum, de mens (met zijn/haar ziel) en het leven

Je gaat dus leren De Waarheid te vertellen! In De 
Waarheid liggen vele lessen verborgen voor ieder 

individu op deze prachtige planeet.  
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‘Een plaatje zegt nog steeds meer dan duizend woorden’ zo ook de 
Tarot. Tijdens de workshop zullen er talloze inzichten zich gaan 
openbaren, waar jij in het hier en nu stevig van kan gaan 
profiteren. Tarot staat namelijk ook voor persoonlijke groei. De 
wijsheden ‘verstopt’ in en vooral achter de 80 kaarten gaan je 
helpen meer inzichten te krijgen in de dagelijkse gang van zaken. 
De 80 kaarten zijn een integratie tussen archetypische, 
symbolische, allegorische (symbolische voorstelling van een 
abstract begrip) en psychologische inhouden, die tezamen Het Leven 
verbeelden.  

Ook wel de Reis van onze Ziel.  

Nog gedetailleerder: onze Karmische ZielenReis.   

Is dat dan nog wel actueel in deze moderne Tijd? Ja, en deze 
ontdekkingsreis ga jij zelf nu maken door je verder te gaan 
verdiepen in de Tarot. Ik moet je waarschuwen, eenmaal begonnen, 
je kan niet meer terug. Je zal steeds opnieuw unieke inzichten 
gaan ontdekken die iedere keer weer naar meer smaken. Tarot is 
daarom ook een levenslange studie (spirituele gids). De (78+2) 80 
kaarten (ook wel het Tarot-deck genoemd) is de laatste 40 jaar een 
zeer populair en belangrijk instrument geworden voor 
zelfontdekking en persoonlijke groei. Dit niet alleen vanwege de 
haast oneindig lijkende wijsheden achter de individuele kaarten 
zelf, maar ook vanwege de buitengewone individuele kracht.  

Alsof het een zelfstandig en bewust wezen is.  
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Dezelfde ‘mystieke kracht’ heeft ook jarenlang een zekere angst 
opgewekt. Tot op de dag van vandaag zal men kunnen reageren met: 
‘Tarot is eng, oppassen, Tarot is Black Magic, enz. enz.’. Dit is 
te verklaren uit het feit dat er diverse stromingen honderden 
jaren geleden niet echt ‘fan’ waren van de Tarot als filosofisch 
instrument. (Blijf de Tijdsgeest in het achterhoofd houden bij 
dergelijke uitspraken!!! We leven nu anno 2018 in andere 
overtuigingen ondertussen (gelukkig!!!)). 
 

  
De cursus bestaat voor bijna 100% (gevoelsmatig!!!) uit het 
bestuderen van de 80 kaarten (met 81 verschillende afbeeldingen), 
want je krijgt te maken met 80 kaarten met haast oneindig veel 
betekenissen/inzichten. Het bestuderen van de kaarten (inclusief 
de structuur) gaat dus de fundering van deze introductie cursus 
vormen. Naast de studie van al deze kaarten gaan we nog veel meer 
doen.  

Hou dus rekening met wat zelfstudie!  
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Let op, er is nergens een vorm van moeten tijdens de 
cursus. Ieder zijn tijd, ieder zijn tempo, ieder 
zijn reden waarom je deze cursus bent gaan volgen. 

Er gaat niemand je aanspreken tijdens de cursus over 
je niveau van kennis over de Tarot. 
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De rest van de cursus zal worden gebruikt voor het overdragen van 
verschillende technieken (de zogenaamde leggingen) waardoor je de 
kaarten kunt gaan gebruiken in je dagelijkse leven (persoonlijke 
groei). Je zult na deze cursus ook in staat zijn om je eigen 
praktijk te gaan beginnen en de Tarot te kunnen raadplegen voor 
derden. Je leert dus hoe de kaarten te gaan gebruiken om anderen 
te adviseren (hun Waarheid leren lezen dus).  

In de bijbel (en diverse andere metafysische boeken door de eeuwen 
heen) schreef men ‘wie zaait, zal oogsten’ en deze boodschap was 
niet alleen gericht aan de boeren in die tijd. Nee, de Bijbel is 
een metafysische, spirituele gids en met met deze uitspraak had 
men het over de inzet van het individu met betrekking tot hetgeen 
men wil bereiken in Het Leven. Wie wil groeien (laten we het 
voorlopig hier bij persoonlijke groei houden) zal moeten zaaien. 
Zaaien wil zeggen studeren, toepassen en veel vragen stellen aan 
jezelf en je mentoren die je pad kruisen. Zo is dat  nu ook met 
het volgen van deze cursus. De oogst zal persoonlijke groei gaan 
worden dankzij de rijke inzichten achter jouw Tarot deck. 

Het woord Tarot komt hoogstwaarschijnlijk (de oorsprong is nog een 
mysterie) van het woord TARO, dit woord is weer opgebouwd uit twee 
delen TAR en RO. Tar staat voor koninklijke en RO voor weg. TARO 
(Tarot) staat dus voor koninklijke weg. Zo ook voor jou als 
student van dit prachtige instrument. Bij het werken met dit 
instrument is een respectvolle en vooral een open houding een 
minimale vereiste. Om te beginnen tegenover dit cultuurgoed, maar 
vooral tegenover de hulpvrager naar jou als hulpverlener. Tarot is 
een levenslange studie wil men de kaarten steeds beter 
doorgronden.  
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Blijf daarom ook investeren in deze levenslange studie om zodoende 
voldoende kennis op te bouwen in de werking van de Tarot.    

De Moderne Wereld gebruikt zuivere wijsbegeerte, wiskunde en 
fysica om antwoorden te vinden in het bestaan, ons bestaan 
bijvoorbeeld. Zuiver wijsgerige en wetenschappelijke abstracties 
bieden niet genoeg garantie voor een juist begrip. Het zijn alleen 
maar woorden (en het gebruik van woorden is nog niet zo oud als De 
Mens zelf!!!). Mythologie bewaart juist wel de wetenschappelijke 
en wijsgerige denkBEELDEN / begrippen in verhalende vorm. Met een 
goed geformuleerde mythologie kunnen de juiste (ware) inzichten en 
begrippen wel worden verwezenlijkt. 

Dit verschil komt fantastisch tot uiting tijdens lezingen. 
Iedereen is in 10 minuten in slaap gevallen als de spreker heel 
droog in zijn/haar theorie blijft spreken (zeker als het op 1 
monotone stem blijft doorgaan en powerpoint-sheets vol met bullet 
points voorbij vliegen). Hoe anders is een spreker zonder 
powerpoint-sheets die geanimeerd spreekt en dezelfde theorie 
verteld via verhalen. Iedereen zit bij de laatste spreker vaak op 
het puntje van zijn/haar stoel.  
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Topsprekers weten dit maar al te goed en wandelen gedurende een 
speech van links naar rechts in jouw brein. Topsprekers maken goed 
gebruik van de werking van Het Menselijk Brein. Ze prikkelen dan 
je linkerbrein en dan weer het rechterbrein dmv de juiste 
combinatie theorie/verhalen. Topsprekers oefenen hun speech keer 
op keer tijdens oefensessies. Balans zoeken in theorie/verhaal. 
Een van de bekendste public speakers die gebruik maakte van de 
kracht achter mythen was Steve Jobs, men noemde hem niet voor 
niets ‘the best story teller the world has known…’ (zie de 
verkoopcijfers van Apple door de jaren heen).  

De Tarot speelt hetzelfde spel als Topsprekers. Het wandelt van 
Links naar Rechts in Het Brein. Het Geheim achter Tarot?  
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Woorden dragen informatie over, 
symbolen wekken begrip!

C.G. Jung schreef destijds: 
‘deze collectieve patronen heb ik archetypen genoemd, 
een term afkomstig van St Augustinus. Een archetype 
betekent een typos (een indruk), een vastomlijnde 
groepering van archaïsche aard, die zowel naar vorm 

als inhoud mythologische motieven bevat

Je beschikt over een goudeerlijk instrument voor 
zelfanalyse: 

KAARTEN LIEGEN NOOIT!!!!

De Tarot brengt de levenscyclus van de mens (ons) in 
beeld door middel van de 24 Grote Arcana

Vergeet niet dat net als de Grote Arcana, de Kleine 
Arcana en de Koninklijke Families dezelfde eigenschap 
hebben als de Grote Arcana om ongehinderd onze filter 
tussen rationeel denken en het onbewuste te passeren.
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Dit zijn een paar ‘highlights’ uit het studiemateriaal van de 
Tarot - In den Beginne. Hierin zie je al een klein beetje wat je 
allemaal mag verwachten tijdens deze cursus.  

De cursus bestaat in totaal uit 8 lessen: 
- Les 1 Introductie Tarot (geschiedenis, structuur, symboliek, 
mythologie, de Spiegel-theorie, hoe werkt het nu eigenlijk, de 
eerste kaarten ga je leren trekken, enz. (54 pg.) 

- Les 2 De Grote Arcana (24 Archetypen, 22 + 2 kaarten), Tarot als 
Levenscyclus, 2 leggingen zullen worden opgepakt (203 pg.) 

- L e s 3 D e K l e i n e A r c a n a m e t z i j n 4 0 k a a r t e n , d e 
Synchroniciteitstest, cijfersymboliek, 4 leggingen zullen er 
worden opgepakt (140 pg.) 

- Les 4 De Koninklijke Familie (16 kaarten in totaal), introductie 
Tarot-meditatie, 3 leggingen zullen er worden behandeld (95 pg.) 

- Les 5 De eerste Geheimen in/achter de Tarot zullen worden 
geopenbaard in deze les, Tarot-meditatie vervolg, 2 leggingen 
zullen worden opgepakt, numerologie, (93 pg.) 

- Les 6 gaat over Het Keltisch Kruis (een van de bekendste legging 
in de Tarot) plus 2 andere leggingen zullen worden opgepakt (37 
pg.) 

- Les 7 ‘De Heelheid’, legging en theorie, Ziel en Zielengroei, 
Innerlijke Groei (32pg.) 

- Les 8 Familie-opstellingen a-la-Tarot, Het 6e Zintuig activeren, 
Psychoanalyse met de Tarot, 9 oefeningen, (43 pg.) 

Het is een boeiende Reis die bewust over meerdere avonden 
(contactmomenten) is verspreidt. Tarot leren te gebruiken gaat 
niet ‘zomaar’, daar is Tijd voor nodig. Gun het dan ook deze Tijd 
om ‘iets’ in jou wakker te gaan maken: INZICHTEN!  
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De Tarot is een serie van in totaal 80 kaarten met 81 
verschillende afbeeldingen, te weten: 
• 24 Grote Arcana 
• 16 Koninklijke Arcana 
• 40 Kleine Arcana 
• 1 Gemeenschappelijke achtergrond (de achterzijde van elke kaart) 

Voordat we verder gaan met de betekenis achter de opbouw van deze 
80 kaarten willen we je eerst op het volgende attenderen. Stel 
jezelf eerst de vraag: ‘Waarom wil jij met de Tarot gaan werken?’ 
Waarom ben jij deze cursus gaan volgen? 
Waarom wil jij de taal van de Tarot leren kennen? 

Er zijn heel veel redenen om te gaan leren werken met de Tarot, 
wat is die van jou? Zonder ‘The Why' kan je eigenlijk niet een 
stap verder zetten richting jouw persoonlijke Tarot reis. Wie 
zaait, zal Oogsten! Zorg eerst voor een duidelijk bewustzijn naar 
je persoonlijke redenen waarom de Tarot.  

Waarom is dit zo belangrijk? Er zijn wat valkuilen als men gaat 
beginnen met het werken met de Tarot. We hebben het over de 
volgende valkuilen: 
• Snelle antwoorden (oftewel een stukje van je levensweg willen 
afsnijden) 

• Elke kaart maar op één manier willen interpreteren (tunnelvisie) 
• Te subjectief zijn 

Men is geneigd in de beginfase van de Tarot studie te haastig te 
oordelen over hetgeen op tafel komt te liggen. Onthoud dat sommige 
zaken ALTIJD verder moeten worden onderzocht met de Tarot. Het is 
ook heel simpel in de beginfase je vast te pinnen op één kernwoord 
of interpretatie, omdat dit zo makkelijk is te onthouden 
bijvoorbeeld. Je zult merken dat sommige kaarten vele 
interpretaties in zich heeft. Blijf, vooral in de beginfase, 
nieuwsgierig naar meer informatie achter de kaart(-en) die voor je 
ligt. Subjectiviteit zie je vaak terugkomen in de beginfase van de 
Tarot studie. Dat wil zeggen dat je eigen wil wint het van de 
waarheid die voor je ligt. Dit gevaar ligt voornamelijk in de 
beginfase van de Tarot studie op de hoek, je bent geneigd te snel 
te kijken met de (gekleurde) bril die jij dan op hebt in plaats 
van met een ‘empty mind’.  

Dit is dus de reden waarom je eerst jezelf de vraag moet stellen 
waarom wil ik de Tarot bestuderen. Wat kan de Tarot wel voor je 
gaan betekenen?  
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De Tarot kan het volgende voor je betekenen: 
• Emotionele eerlijkheid geven 
• Concentratievermogen en intuïtie helpen verder te ontwikkelen 
• Zelfvertrouwen verder doen ontwikkelen 
• De meest eerlijke spiegel van jezelf in het NU te zijn 
• Je leren het heft in eigen hand te nemen 
• Leert je je eigen zintuigen te gaan vertrouwen  
• Ontwikkeling van je algemene kennis 
• Creatiever in het leven te gaan staan 
• Spirituele Gids te zijn 
• Enz. 

De Tarot gaat je dus leren dat je met emotionele eerlijkheid veel 
meer gaat bereiken en het leven leert je leven in zijn volle 
waarheid. Je leert dankzij de Tarot studie veel positievere keuzes 
te maken, in plaats van alles aan je voorbij te laten gaan. Hoe de 
Tarot je intuïtie leert verder te ontwikkelen? Intuïtie is er al, 
iedereen beschikt over deze bron. De Tarot gaat je leren alle 
vooringenomen (geloofsovertuigingen over HOE het Leven is) ideeën 
over HOE je moet denken los te laten en te gaan genieten van de 
interactie tussen jezelf en de kaarten die voor je komen te 
liggen. Een goed ontwikkelde intuïtie, met andere woorden de 
innerlijke stem kan vrijuit spreken, is een heldere gids in het 
dagelijkse leven.  

Door het gebruik van de Tarot zal je gaan ontdekken dat je steeds 
meer bevestiging gaat krijgen dat dat innerlijke stemmetje het bij 
het rechte eind had/heeft. Stap voor stap leer je de innerlijke 
stem te gaan vertrouwen. Hoe meer je oefent, hoe meer vertrouwen 
je leert te krijgen en hoe meer je leert te vertrouwen. De Tarot 
is een spiegel, dit zal later uitvoerig terug komen in de cursus: 
het synchroniciteitsbeginsel. 
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Algemene Informatie cursus Tarot - In den Beginne! 

Aantal lessen   : 8 (circa 3u per les)  
Verdelingen lessen  : 8 x 1 les, 4 x 2 lessen, 3 dagen +  
       terugkom-middag 
Lokatie    : Diversen (zie info in mail) 
Trainer    : Danker de Rijke  
Meer informatie  : danker@myfloow.nu of     
       dankerderijke@gmail.com 
GSM     : +32(0)484/10.80.60 

Investering   : € 450,- (€ 450,- 3-daagse plus   
       terugkom-middag), per les te voldoen! 

- Alles is inclusief lesmateriaal (ruim 500 pagina’s A4!!!), 
behalve het Tarot-deck zelf!!! 
- Prive-les ook mogelijk! 
- Ook aan huis trainingen, groep minimaal 5 personen! 

Groet, Danker de Rijke 
myTarot.nu 
myFloow.nu 
dankerderijke@gmail.com 

+32(0)484/10.80.60 
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