15 Leggingen bij Card-decks

Hieronder vind je 15 verschillende manieren om kaarten te leggen voor een cliënt. Om
erachter te komen welke legging het beste gaat werken, is het belangrijk dat degene voor wie
de legging is een duidelijke vraag in het hoofd heeft. En dat jijzelf vervolgens aanvoelt welke
legging hierbij past.
De volgende leggingen zijn opgenomen in deze pdf:
1. Het Keltisch Kruis
2. Het Kompas
3. Het Kruis
4. Het Liefdesorakel
5. De Volgende Stap
6. De Weg
7. Regenbooglegging
8. Kaartlegging over relaties
9. Twee-wegen-legging
10. Legging met vier kaarten
11. Ster-legging, met de elementen
12. Weg van de Ziel-legging
13. Een legging om vooruit te kijken
14. De legging voor leiding
15. Readings met meerdere kaarten
Hieronder volgt eerst nog een korte introductie van het leggen van kaarten, voor jezelf en de
ander.

Hoe stel je een vraag?
•

•
•
•

Je kunt de vraag voor jezelf hardop of in stilte stellen. Meerdere malen herhalen, of
ook opschrijven. Voel wat goed voelt voor jou of je cliënt. Als je precies weet wat je
vraagt, kun je je rustig concentreren op de kaarten die je pakt.
Stel de vraag zoals die in je opkomt. Niet zozeer de juiste formulering, maar eerder dat
je echt inziet wat je wilt weten.
Stel open vragen, geen vragen die je met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden.
Haal geen thema’s door elkaar, stel echt per onderwerp een vraag. Dan is het antwoord
van de kaarten zuiverder.
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Waar kun je naar vragen?
•
•

Hoe het ergens mee staat.
Wat de vooruitzichten zijn (maar doe vooral geen voorspellingen aan je cliënt of aan
jezelf. De legging is altijd in een bepaald moment, en je hebt nooit in de hand wat er
nog gaat gebeuren, wat het gaat beïnvloeden).

Hoe schudt en leg je de kaarten?
•

•

•
•

Voor jezelf:
o Schud de kaarten zoals jij het prettig vindt
o Spreid ze daarna toegedekt als een waaier voor je uit
o Trek met je linkerhand een voor een de kaarten, en leg ze met de blinde zijde
boven op elkaar
Voor de ander:
o Laat de persoon dan uit de waaier de kaarten trekken
o Als de ander emotioneel wordt, kun je het voor de ander doen
o Als je op afstand kaarten voor iemand trekt, zorg er dan voor dat de vraag
helder is.
Leg de kaarten dan volgens de nummering van het patroon neer.
Je kunt ze direct omdraaien, of om het spannender te maken, ze nog ondersteboven
laten liggen.

Wat als een kaart ondersteboven ligt?
•
•
•

Er wordt door sommigen geloofd, dat als een kaart ondersteboven ligt, de omgekeerde
betekenis geldt.
Het gaat erom welke betekenis je geeft vantevoren hieraan. De kaarten zullen zich
hieraan houden.
Dus als je vantevoren bedenkt: ik draai ze telkens weer goed, dan is dat jouw regel en
geldt deze ook zo. En andersom geldt hetzelfde.

Tip: Vraag per kaart wat de vragensteller ziet bij de kleuren, de afbeeldingen. Wat valt op?
Wat haalt ze eruit? Vervolgens begin je dan aan de uitleg van de kaarten.
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Legpatronen:
1. Het Keltisch Kruis
•
•
•

Geeft uitsluitsel over: omvattend legpatroon, vooral voor trendverlopen
Typische vragen: ‘Hoe ontwikkelen mijn plannen zich?’, ‘Hoe gaat het verder?’, ‘Wat
is er in mijn werk aan de hand?’
Bijzonderheid: legpatroon dat je voor elke vraag kunt gebruiken

Dit is het bekendste legpatroon bij tarot. Je kunt het voor alle vragen gebruiken, en vooral
voor een trendverloop, voor de verduidelijking van de achtergrond van iets, of als vooruitblik
om de oorzaken te onderzoeken.

De betekenis van de afzonderlijke posities:
1 = De uitgangspositie
2 = De impuls die erbij komt die – afhankelijk van de kaart – bevorderend, aanvullend of ook
hinderlijk kan zijn.
Deze beide kaarten geven het belangrijkste antwoord op water is, terwijl de volgende twee
kaarten achtergrondinformatie geven.
3 = Het bewuste niveau. Datgene waarvan de vragensteller een duidelijk beeld heeft en waar
hij misschien ook bewust naartoe wil.
4 = De innerlijk (onbewust) drijvende kracht.
5 = Het verleden. De kaart laat vaak zien wat tot de vraag heeft geleid, en geeft een
aanwijzing voor oorzaken of achtergronden van de huidige positie.
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6 = De eerste kaart die naar de toekomst verwijst. Deze maakt de nabije toekomst zichtbaar,
datgene wat als eerste komt.
7 = Deze kaart toont de verhouding tussen de vragensteller en het thema (posities 1 en 2) of
hoe het met hem gaat.
8 = De omgeving. Op deze plek kunnen zowel resultaten als ook de invloeden van andere
personen zichtbaar worden. Wanneer de vraag over de relatie tussen twee mensen gaat, dan
staat deze positie in principe voor de partner.
9 = Verwachtingen en angsten. De betekenis van deze positie wordt vaak onderschat omdat
zij geen voorspellend karakter heeft. Ze geeft echt er wel waardevolle aanwijzingen, vooral
als je de kaart voor een ander interpreteert. Hier wordt de inschatting van de vragensteller
zichtbaar, waarop hij rekent, wat hij hoopt en waar hij bang voor is.
10 = De tweede naar de toekomst verwijzende kaart geeft een vooruitblik voor de lange
termijn en toont het resultaat van de ontwikkeling.
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2. Het Kompas
•
•
•

Geeft uitsluitsel over: een tendens; hulp bij besluiten
Typische vragen: ‘Hoe gaat het verder met X’?, ‘Wat gebeurt er met A?’, enz.
Bijzonderheid: legpatroon waarmee je vele alternatieven kunt bekijken.

Trek 4 kaarten:

De betekenis van de afzonderlijke posities:
1 = Daarom gaat het.
2 = Dat komt als eerste.
3 = Zo reageren anderen.
4 = Daar loopt het op uit.
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3. Het Kruis
•
•
•

Geeft uitsluitsel over: Beoordeling van een situatie; advies en trendverloop
Typische vragen: ‘Hoe gaat het met mijn beroep, relatie, … enz?’, ‘Hoe gaat het met
mijn voornemens?’, ‘Wat moet ik doen?’
Bijzonderheid: de eenvoudigste manier om iets door de kaarten te laten beoordelen.

Het geeft een korte uitspraak die vaak genoeg een waardevolle richting aanwijst.

De betekenis van de afzonderlijke posities:
1 = Daarom gaat het.
2 = Dat moet je niet doen.
3 = Dat moet je doen.
4 = Daar leidt het toe, daar is het goed voor.
Variant:
Dit kun je ook gebruiken als je een kaart een keer niet begrijpt. Je schudt alle kaarten dan
opnieuw en legt ze volgens dit patroon opnieuw neer. Daarbij stel je de vraag: ‘Wat betekent
kaart ‘X’ bij de laatste legging?’
In dit geval hebben de posities de volgende betekenis:
1 = Daarom gaat het.
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2 = Dat betekent de kaart niet.
3 = Dat betekent de kaart.
4 = Daarvoor dient het, daarvoor is het goed.
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4. Het Liefdesorakel
• Geeft uitsluitsel over: Het niveau van een relatie en een goede raad
• Typische vragen: ‘Hoe gaat het met mijn relatie?’, ‘Hoe staat hij/zij ten
opzichte van mij?’, ‘Wat kan/moet ik voor deze relatie doen?’
• Bijzonderheid: Het legpatroon voor een van de vaakst gestelde vragen aan de
kaarten: Houdt hij/zij van me of niet?
Met dit patroon kun je niet alleen een antwoord op deze vragen vinden, maar ook ervaren wat
je aan goeds kunt doen voor deze relatie. Trek daarvoor 4 kaarten.

De betekenis van de afzonderlijke posities:
1 = Daarom gaat het.
2 = Wat de vragensteller innerlijk bezig houdt.
3 = Hoe de ander zich tot de vragensteller verhoudt.
4 = Wat het orakel de vragensteller aanraadt.
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5. De Volgende Stap
•
•
•

Geeft uitsluitsel over: Raad voor de korte termijn, wat moet je als volgende stap doen?
Typische vragen: ‘Wat is de volgende stap die ik moet zetten?’ ‘Wat moet ik nu
doen?’
Bijzonderheid: Het legpatroon voor veelvuldige vraagstellingen: ideaal om je door de
kaarten naar een vooropgesteld doel te laten leiden.

Deze legging lijkt op het Kruis. Echter, hierbij gaat het niet zoals bij het Kruis over de langere
termijn, eerder over de meest nabije toekomst. Heel handig als je echt de eerstvolgende stap
wilt weten. Als je wilt weten waar de stap naartoe leidt, dan is het Keltisch Kruis het
handigste.

De betekenis van de afzonderlijke posities:
1 = De uitgangssituatie. Daar bevindt de vragensteller zich.
2 = Dat is nu niet juist. Daarvoor hoef je nu niet bang te zijn. Daar moet je nu niet op hopen.
3 = Dit alleen is nu van belang. => de belangrijkste kaart.
4 = Daartoe voert de volgende stap. Zo gauw je dat beleeft, is het tijd voor de volgende
legging.
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6. De Weg
•
•

•

Geeft uitsluitsel over: de beste manier om een doel te bereiken.
Typische vragen: ‘Wat kan ik doen om mijn wens in vervulling te laten gaan?’, ‘Hoe
kan ik een woning, een levenspartner, een goede baan, enz. vinden?’, ‘Wat kan ik
doen om gezond, tevreden, enz. te worden?’
Bijzonderheid: Legpatroon dat de kansen en perspectieven blootlegt en duidelijk
maakt hoe je ze kunt verwezenlijken.

Het toont de vragensteller welke mogelijkheden er zijn om een gewenst doel te bereiken. Hoe
zij zich heeft opgesteld, en wat zij voortaan (daarvoor in de plaats) mag doen. Je kunt de 7
kaarten als volgt neerleggen:

De betekenis van de afzonderlijke posities:
1 = Dat kan worden bereikt. Dat zijn op dat moment de kansen. De linkerzuil toont de
handelwijze tot nu toe op de volgende gebieden:
2 = Wat de vragensteller tot nu toe heeft geloofd; waar is hij van uitgegaan.
3 = Wat de vragensteller tot nu toe heeft ervaren; hoe hij het thema heeft aangevoeld.
4 = Welk effect de vragensteller tot nu toe op anderen sorteerde en welke indruk hij heeft
gemaakt. Mogelijk ook de facade waarachter hij zich tot nu toe heeft verborgen.
De rechterzuil toont adviezen voor toekomtig gedrag waarmee het doel kan worden bereikt.
De betekenis daarvan loopt parallel met die van de plaatsen 2 t/m 4:
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7 = Bewust mentaliteit; dit moet de vragensteller voor zichzelf ophelderen.
6 = Emotionele houding. Met deze gevoelens moet hij rekening houden.
5 = Uiterlijke instelling. Zo moet de vragensteller handelen. Dat moet hij concreet doen en
uitspreken.
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7. De Regenbooglegging
Deze zal je helpen het energetische karakter te begrijpen van de persoon, de relatie of de
situatie.

Interpretatie van de kaarten:
1 = Basischakra (rood): De fundamenten.
2 = Heiligbeenchakra (oranje): Relaties.
3 = Zonnevlechtchakra (geel): Gevoel van eigenwaarde, van identiteit.
4 = Hartchakra (groen): Gevoelens.
5 = Keelchakra (blauw): Communicatie.
6 = Derdeoogchakra (paars): Verbondenheid met je innerlijke zelf.
7 = Kroonchakra (wit): Verbondenheid met het Universum.
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8. Kaartlegging over relaties
Deze legging zal je helpen om je relaties te begrijpen en te helen. Dit geldt voor alle relaties:
romantische relaties, familierelaties, werkrelaties, relaties met vrienden of met situaties.

Interpretatie van de kaarten:
1 = Op welke manier deze relatie helpend voor je is.
2 = Op welke manier deze relatie nadelig voor je is.
3 = Wat deze relatie je kan leren over liefde en heel worden van jezelf.
4 = Op welke manier deze relatie helpend is voor de ander.
5 = Op welke manier deze relatie nadelig is voor de ander.
6 = Wat deze relatie de ander kan leren over liefde en over heel worden van die ander.
7 = Op welk punt deze relatie nu staat.
8 = Welke richting deze relatie uit gaat.
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9. Twee-wegen-legging
Deze legging kan je helpen bij het maken van een keuze. Het geeft je informatie over twee
verschillende wegen waartussen je kunt kiezen. En bedenk, dat er niet een goede of een
verkeerde weg is. Als je je keuze hebt gemaakt is er gewoon alleen de weg die jij besloten
hebt te gaan.

Interpretatie van de kaarten:
1 = De helpende elementen van je ene keuze.
2 = De helpende elementen van je andere keuze.
3 = De lessen die je kunt leren van de ene keuze.
4 = De lessen die je kunt leren van de andere keuze.
5 = Het resultaat van de ene keuze.
6 = Het resultaat van de andere keuze.
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10. Legging met vier kaarten
Dit is een eenvoudige legging, voor een snel overzicht van een situatie.

Interpretatie van de kaarten:
1 = Verleden: invloeden uit het verleden op de situatie.
2 = Hier en Nu: Hoe de situatie je op dit moment beïnvloedt.
3 = Toekomst: Kansen voor de toekomst (bijvoorbeeld de komende zes maanden).
4 = Resultaat: Dit is de boodschap of de les van alle kaarten samen, het hoogst haalbare in de
situatie.
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11. Ster-legging, met de elementen
Bij deze legging gebruik je het pentakel als vorm, en dat zal je helpen de antwoorden die je
krijgt optimaal te duiden.

Interpretatie van de kaarten:
1 = Aarde: het fysieke aspect.
2 = Water: hoe de situatie je gevoelens en emoties beinvloedt.
3 = Lucht: hoe de situatie je denken beinvloedt.
4 = Vuur: wat of waar je je aan moet overgeven om verder te kunnen gaan.
5 = Spirit: wat de boodschap is van je hart.
6 = Resultaat: de boodschap van alle kaarten samen.
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12. De Weg Van De Ziel-Legging
Voor een dieper begrip van de lessen die geleerd moeten worden, zowel spiritueel als aards
gebonden. Dit is een goede legging voor mensen die een algemeen overzicht willen krijgen
van hun pad.

Interpretatie van de kaarten:
1 = Het individu, de ziel.
2 = De spirituele les, of leiding.
3 = Wat er te leren is op fysiek niveau.
4 = Wat nu tot het verleden behoort.
5 = Wat zich nu aan het manifesteren is.
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13. Een legging om vooruit te kijken
Deze legging laat zien wat de naaste toekomst kan brengen, gebaseerd op de acties en keuzes
van de persoon in kwestie, en op de invloeden van buitenaf.

Interpretatie van de kaarten:
1 = Huidige situatie
2 = Invloeden van buitenaf
3 = Spirituele invloeden
4 = Meest waarschijnlijke uitkomst op dit moment
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14. De legging voor leiding
Dit is een snelle manier om antwoord te krijgen op vragen als: ‘Wat is mijn volgende stap?’
‘Wat wil de Geest mij laten weten?’

Interpretatie van de kaarten:
1 = Huidige situatie
2 = Acties om te ondernemen
3 = Uitkomst
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15. Readings met meerdere kaarten
Je kunt kaarten van meerdere card-decks tegelijkertijd gebruiken.
Hiervoor kun je bijvoorbeeld van drie card-decks gebruik maken. Je schudt elk card-deck, en
legt deze op een stapeltje. Voor je liggen dan 3 stapeltjes met kaarten.
Het werkt mooi als je juist verschillende Doreen Virtue-kaarten bij elkaar gebruikt, maar het
kan ook met diverse card-decks.
Dan leg je de drie kaarten die je trekt van de eerste stapel, van links naar rechts neer. Dit doe
je ook met de volgende stapel, ook hier trek je drie kaarten en deze leg je van links naar rechts
onder de kaarten van net. Ditzelfde doe je met de derde stapel, deze komen onder de kaarten
te liggen van de tweede stapel die je net hebt neergelegd.

Interpretatie van de kaarten:
De eerste verticale rij (A1, B1, C1) = informatie over het recente verleden van de betreffende
situatie. Zoek de rode draad van de eerste rij.
De tweede verticale rij (A2, B2, C2) = informatie over de huidige situatie. Ook hier zoek je de
rode draad tussen de kaarten.
De derde verticale rij (A3, B3, C3) = informatie over de toekomst. Zoek opnieuw naar de rode
draad.
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Bronnen:
Diverse card-decks met bijbehorende boekjes, waaronder:
-

Rider Waite Tarot
Tarot voor starters, van Hajo Banzhaf
Gaia Orakel kaarten
Weg van de Ziel Intuïtie kaarten
Godinnen Orakel Kaarten
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