
HOE DEZE KAARTEN TE GEBRUIKEN  
Ik ga hier niet vertellen wat er op de kaarten staat en waar ze voor staan. Dat moet je 
zelf maar uitvinden. Alles is een aanzet... heet alle associaties welkom... 
De afbeeldingen brengen je op ideeën, geven je nieuwe mogelijkheden. Vertrouw 
daarop.  
Als je werkt met mensen die erg emotioneel zijn door bijvoorbeeld echtscheiding, 
ziekte en rouw, kun je de kaarten laten spreken en dingen duidelijk laten worden die 
moeilijk te verwoorden zijn.  
 
Heel belangrijk bij coaching-  en groepswerk:  
•    hoe de trainer het geheel begeleidt,  
•    hoe hij of zij een ontspannen sfeer creëert en  
•    hoe hij of zij bij de deelnemers vertrouwen kan wekken en kan inspireren.  
Hoe opener je bent, hoe beter je oordelen kunt loslaten, hoe meer ideeën zich zullen 
voordoen.  
 
Vind uit wat je met Tauruskaarten kunt doen. Speel ermee, gebruik je fantasie en laat 
je leiden door de kaarten. Hoe vaker je de kaarten gebruikt hoe meer je zult leren 
verbanden te zien, en zullen de kaarten zich door je laten lezen. 
 
 



KAARTEN VOOR ZELFREFLECTIE OF MEDITATIE 
Leg de kaarten omgekeerd op tafel. Draai steeds één kaart om en laat die op je 
inwerken. Zijn alle kaarten omgedraaid, dan kies je er een uit die je aanspreekt en 
associeer je daarbij wat deze kaart je op dit moment vertelt. 
 
Meditatie 
Kies een kaart die je aanspreekt en zet deze voor je. Probeer je zo leeg mogelijk te 
maken en laat komen wat er wil komen. Probeer dat wat er komt niet te begrijpen 
maar het toe te laten, zonder eraan te hechten of er een oordeel over te hebben. 
 
Dagkaart 
Je kunt per dag een kaart trekken om te kijken wat er speelt en wat hij naar boven 
haalt. Laat deze kaart een dag of enkele dagen staan en kijk wat er gebeurt.  
Je kunt daarbij een soort dagboekje bijhouden om meer over jezelf te leren. Oordeel 
niet over jezelf. Laat alles toe wat boven komt en verwonder je over de rijkdom aan 
emoties en gedachten die in jezelf aanwezig zijn.  
Als uitbreiding kun je de kaarten ook in een vorm leggen die je verzint of van andere 
spelen kent bijvoorbeeld de kruisvorm.  
Kies of trek bij een kruisvorm een kaart voor het ‘nu’ en leg die in het midden. 
Verleden en toekomst leg je links en rechts, helpende factoren leg je boven en 
belemmerende beneden. Laat dat op je inwerken en ontdek de betekenis voor jou op 
dit moment. Reageer spontaan... vanuit je intuïtie. Heb geen oordeel over jezelf of de 
ander. Er bestaan geen goede of foute kaarten. Wat je ziet is je waarheid voor nu. 
Morgen kan en mag het anders zijn. 
 
 



WERKEN MET GROEPEN 
De groep zit in een kring en de kaarten liggen open op de grond of op tafel. De 
deelnemers kijken en kiezen om de beurt een kaart die hen aanspreekt of die hun 
aandacht trekt. De gekozen kaarten worden zichtbaar voor iedereen neergelegd. 
Voor de kaarten die blind getrokken worden kun je een ander set kaarten nemen en 
deze bijvoorbeeld op een dienblad ronddelen. 
 
Het is raadzaam bij een groep van acht mensen met drie of vier sets te werken. Ook 
bij twee personen werken twee sets beter. 
 
Zeer waarschijnlijk trekken verschillende deelnemers dezelfde kaart. Het is altijd 
bijzonder om te zien welke verschillende interpretaties mensen aan een en dezelfde 
kaart geven. Dezelfde kaart kan bij de ene persoon afschuw optroepen en bij de 
ander juist rust. 
 
Om de stapel die in het midden ligt voltallig te houden, krijgen de deelnemers de 
door hen gekozen kaart aangereikt vanuit een werkset. 
 
Iedere persoon projecteert zijn ervaringen, zijn leven en angsten, visie en dergelijke 
op de afbeeldingen. Dit helpt te begrijpen dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond 
praat. Wat mensen dus ook doen, ga er niet vanuit dat de ander net zo kijkt als jij.  
Ook gebeurt het nogal eens dat een of twee kaarten ‘leven’ in een groep, dat ze dus 
meerdere keren worden getrokken. Dit kan mogelijk een thema binnen de groep 
weergeven. 
 
Elke deelnemer krijgt de tijd om uit te spreken wat hij voelt en beleeft. De 
groepsleden mogen reageren, maar degene die de kaart heeft gelegd, geeft aan of 
hij daar behoefte aan heeft. Hij hoeft niets te doen met reacties en kan ze naast zich 
neerleggen. Of hij besluit er nog eens over na te denken.  
Maar de deelnemer kan natuurlijk ook iets aangeboden krijgen wat hij zelf nog niet 
zag en dan neemt hij het dankbaar aan. 
 
Themakaart 
Er zijn diverse mogelijkheden om met groepen te werken. Je kunt natuurlijk zelf een 
vraag verzinnen die past bij de groep, het bedrijf of de situatie. Maar je kunt ook een 
themakaart kiezen. Dit doe je als volgt.  
Trek voor je begint een kaart en leg die in het midden. Laat associaties daarover 
opkomen en laat vervolgens iedereen zeggen wat deze kaart betekent en welk 
thema zich aandient. Daarna formuleer je een gezamenlijke vraag om verder te 
werken. 
 
Persoonlijkheidskaart 
Als de leden van een groep elkaar niet kennen, kun je beginnen iedereen voor zich 
eerst een kaart te laten kiezen die bij hem of haar past en waarmee de deelnemers 
zich voorstellen. 
 
 



VRAGEN AAN DEELNEMERS 
De volgende vragen kun je aan de deelnemers stellen als ondersteuning bij het lezen 
van de kaarten: 

• Wat zie je op de afbeelding? 
• Hoe is de stemming op de kaart? 
• Wat voor een gevoel roept de kaart in je op? 
• Hoe ervaar je de kaart? 
• Waar doet de kaart je aan denken? 
• Wat zegt de plek waar iets staat je? 
• Wat vraagt de kaart? 
• Waar waarschuwt hij voor? 

 
Alles in het leven heeft twee kanten. Als je daarvan uitgaat geven de vragen naar 
licht en schaduw al vele mogelijkheden om situaties te verduidelijken. 
 
Suggesties 
Er zijn diverse mogelijkheden om met de Tauruskaarten te werken, maar ze kunnen 
ook speels worden gebruikt, serieus speels. Zoals kinderen leren door te spelen en 
zich daar geheel aan verbinden. 
 
Creativiteitscoaching 
Laat je door de kaarten inspireren in de vorm van poëzie, dans, muziek of schilderen. 
 
Verhaal 
Trek een kaart en begin een verhaal. Daarna trekt iemand anders een andere kaart 
en zo gaat het door. Spreek een tijd af of hoeveel rondjes je speelt. Trek een kaart 
voor de persoonlijkheden in het verhaal. 
 
Stamboom 
Maak een stamboom van je familie. Trek een kaart voor elk lid van je familie. 
Of trek een kaart voor je eigen verschillende leeftijden: kindertijd, pubertijd, 
volwassen, etc. 
 
Kinderen 
Laat kinderen hun lievelingskaart kiezen of laat ze elkaar een cadeaukaart geven... 
en ook daarbij verhaaltjes maken. 


