
Het verband tussen de vier reeksen kleine arcanakaarten 1 t/m 9 van de Tarot en de numerologie

Als wordt uitgegaan van de persoonlijkheidskenmerken met de eigenschappen van de geestelijke vermogens als grond-
slag, zoals in geestkunde beschreven, dan blijkt dat de persoonlijkheidsbeschrijvingen van de numerologie overeenko-
men met die van de kleine arcanakaarten van de Tarot. Zie hiervoor ook De Kleine Arcana van de Tarot - kaarten 1 t/m 9 
en de getallenleer van Pythagoras in Vragen en antwoorden op deze website.
Daaruit blijkt dat de getallenleer van Pythagoras niet alleen overeenkomt met de getallen van de numerologie, maar 
ook met de betekenis van de getallen 1 t/m 9 van de kleine arcanakaarten van de Tarot. M.a.w. door de getallenleer 
van Pythagoras is er een wiskundige grondslag voor de numerologische én geestkundige persoonlijkheidsbeschrijvingen, 
én voor de kleine arcanakaarten; zij zijn alle drie te herleiden tot Pythagoras’ getallenleer!
De kaarten hebben een nummer dat met de numerologie overeenkomt en ze hebben een teken in de vorm van munten, 
zwaarden, bekers en staven, die in volgorde met de vermogens waarnemen, denken, voelen en willen overeenkomen.

De 9 Munten(Pent.)kaarten:
munten - aarde - waarnemen
Deze reeks kleine arcana-
kaarten van 1 t/m 9 beschij-
ven alle de negen numerolo-
gische persoonlijkheidsken-
merken, waarbij het waar-
nemen een rol meespeelt.

1 Ingekeerd willen/waarn.
Een aangeboden kans moet 
worden gezien en benut. Met 
kracht aan een nieuwe ont-
wikkelingen werken. Voor-
spoed en vermeerdering van 
bezit.

2 Uitgekeerd voelen/waarn.
Het ervaren en tonen van 
eigen gevoelens en aandacht 
voor de gemoedstoestand 
van anderen. Gevoelsmatig 
innerlijk evenwicht temid-
den van voortdurend wisse-
lende omstandigheden, door 
vertrouwen op begeleiding 
van boven.

3 Uitgekeerd denken/waarn.
Het opbouwen van een le-
vensbeschouwing en het 
uitdragen daarvan. Vorm 
geven aan eigen gedachten, 
kritische waardering en be-
oordeling van het gedach-
tengoed van anderen.

4 Ingekeerd waarn./waarn.
Aandacht voor de eigen bin-
nenwereld. Openstaan voor 
ingevingen, door zelfbezin-
ning en gebed. Bij zichzelf 
blijven. Verzamelen en vast-
houden aan eigen kennis en 
inzichten. Streven naar en 
hechten aan welstand. 

De 9 Zwaardenkaarten:
zwaarden - lucht - denken
Deze reeks kleine arcana-
kaarten van 1 t/m 9 beschij-
ven alle de negen numerolo-
gische persoonlijkheidsken-
merken, waarbij het denken 
een rol meespeelt.

1 Ingekeerd willen/denken
Streven naar inzicht. Door-
braak van vernieuwende 
denkbeelden; de eigen denk-
beelden vasthouden en ver-
breiden. Bij zichzelf blijven.

2 Uitgekeerd voelen/denken
Overdenken en beoordelen 
van gevoelens, voor anderen 
gekoesterd. Twijfel kan het 
denken remmen. Een even-
wichtig besluit nemen, door 
begeleiders ondersteund, zij 
begeleiding het denken en 
voelen in de aardse toestand 
van onwetendheid.

3 Uitgekeerd denken/denken
Het beoordelen van de 
denkbeelden van anderen. 
Het denken brengt orde aan 
in het gevoelsleven. Over-
winning van teleurstelling, 
twijfel en somberheid door 
inzicht.

4 Ingekeerd waarn./denken
Zelfbespiegeling, zich be-
zinnen op eigen gedachten-
goed. Zelfbezinning en ge-
bed. Zelfgekozen eenzaam-
heid, tot rust komen. Geduld 
oefenen, kunnen wachten. 
Door gebed met begeleiders 
verbonden zijn, gedachten 
worden ingegeven. 

De 9 Bekerskaarten:
bekers - water - voelen
Deze reeks kleine arcana-
kaarten van 1 t/m 9 beschij-
ven alle de negen numerolo-
gische persoonlijkheidsken-
merken, waarbij het voelen 
een rol meespeelt.

1 Ingekeerd willen/voelen
Liefdevol streven, nieuwe 
relaties, zich persoonlijk 
voor anderen inzetten. Ver-
trouwen in de waarde van 
eigen gevoelsoordeel voedt 
de wilskracht.

2 Uitgekeerd voelen/voelen
Liefdevolle uitwisseling, 
streven naar samenwerking. 
Vriendschapsbanden, moed, 
vertrouwen. Bereiken van 
overeenstemming door 
saamhorigheid. Wederkerige 
aandacht en toewijding. 
Twee-eenheid, relatie (is: 
’heen- en weergaan’).

3 Uitgekeerd denken/voelen
Vreugde om begripsmatige 
overeenstemming. Vreugde 
om het verwerven van in-
zicht. Blijdschap om geest-
verwantschap.

4 Ingekeerd waarn./voelen
Bewustwording van en be-
zinning op persoonlijke ge-
voelsaangelegenheden. In 
vrijwillige afzondering zoe-
ken naar innerlijke waarden. 
Zelfbezinning en gebed, 
daardoor hulp uit de geeste-
lijke wereld; een voorgevoel 
wordt ingegeven. 

De 9 Stavenkaarten:
staven - vuur - willen
Deze reeks kleine arcana-
kaarten van 1 t/m 9 beschij-
ven alle de negen numerolo-
gische persoonlijkheidsken-
merken, waarbij het willen 
een rol meespeelt.

1 Ingekeerd willen/willen
Zelfontplooiing door nieuwe 
ondernemingen. Kansen die 
in de persoon liggen, weten 
te benutten. Het willen uit-
dragen van eigen gedachten-
goed en gevoelens.

2 Uitgekeerd voelen/willen
Met vertrouwen optreden in 
de buitenwereld. Ernaar 
streven zich voor anderen in 
te zetten. De moed van het 
ondernemerschap. Gevoels-
matig invloed willen uitoe-
fenen in de buitenwereld.

3 Uitgekeerd denken/willen
Het streven naar verwerke-
lijking van denkbeelden. 
Ondernemingszin. Zaken-
man met vooruitziende blik. 
Plannen maken om hande-
lend op te treden in de bui-
tenwereld.

4 Ingekeerd waarn./willen
Afronding van het werk. 
Welslagen. Inspanningen 
werpen vruchten af, de oogst 
wordt binnengehaald. Tot 
rust komen na ingespannen 
arbeid. Nu komt er tijd zich 
op zichzelf te bezinnen. 



5 Uitgekeerd waarn./waarn.
Gehechtheid aan de stoffe-
lijke werkelijkheid; geeste-
lijke armoede door afwijzing 
van het geestelijke. De mens 
kijkt alleen naar buiten, niet 
naar binnen; aan geestelijke 
inzichten wordt voorbijge-
gaan. De levensbeschouwing 
wordt bepaald door ervaring 
met wat waarneembaar is.

6 Ingekeerd voelen/waarn.
Aandacht voor persoonlijke 
omstandigheden, medemen-
selijkheid. Leven in dienst 
van anderen: rijkdom wordt 
eerlijk verdeeld. Delen van 
bezit en kennis aan behoef-
tigen; ieder krijgt wat hem 
of haar toekomt.

7 Ingekeerd denken/waarn.
Langzame ontwikkeling van 
het gedachtengoed. Wat 
wordt ondernomen groeit, 
maar er moet geduld worden 
geoefend. Aandacht voor 
persoonlijke gedachten en 
bezittingen, werken met per-
soonlijke zorg en geduld.

8 Uitgekeerd willen/waarn.
Met aandacht en ijver zijn 
werk verrichten. Bekwaam-
heid, bedrevenheid. Zijn 
mogelijkheden zien en ge-
bruiken. Plannen worden 
verwerkelijkt door eigen 
inzet. Een zakelijk initiatief 
nemen.

9 Innerlijk evenwicht.
Heelheid, vervulling, het 
werk wordt voltooid. Stoffe-
lijk welzijn, overvloed. Rust 
na gedane arbeid. Liefde 
voor natuur en geest. Hulp 
van een stille kracht op de 
achtergrond. 

5 Uitgekeerd waarn./denken
Het richten van de aandacht 
op en verdedigen van het 
eigen gedachtengoed. Over-
winning van eigen twijfel. 
Plannen worden verwerke-
lijkt. Opkomen voor zichzelf 
met gunstig gevolg; tegen-
standers door overtuiging 
overwinnen. Streven naar 
inzichten en anderen daar 
kennis mee laten maken. 

6 Ingekeerd voelen/denken
Het overdenken van de ge-
moedstoestand van anderen. 
Met liefde hulpbehoevende 
medemensen helpen door 
inzicht te verschaffen. On-
verwachte veranderingen in 
de levensomstandigheden.

7 Ingekeerd denken/denken
Het overdenken van wijsge-
rige onderwerpen. Zelfken-
nis door overdenking van 
zichzelf. Overwinning van 
wederwaardigheden door 
inzicht in hun geestelijke 
betekenis. Verstandig en 
voorzichtig handelen. Ver-
werving van dieper inzicht, 
geestelijke groei. Inzicht 
behoedzaam uitdragen.

8 Uitgekeerd willen/denken
Doorbraak van nieuwe in-
zichten. Het verwerkelijken 
van denkbeelden. Tot inzicht 
komen en van daaruit hande-
lend optreden. Het overwin-
nen van twijfel na tot inzicht 
te zijn gekomen. 

9 Innerlijk evenwicht.
Het denken komt in over-
eenstemming met het geheel 
van de persoonlijkheid. Ein-
delijk inzicht, geestelijk 
ontwaken, bewustworden. 
Ontwaken uit de droom. 
Einde van een tijdperk, af-
sluiting, voltooiing. 

5 Uitgekeerd waarn./voelen
Aandacht voor gevoelsaan-
gelegenheden van anderen. 
Onbewuste vereenzelviging, 
daardoor medelijden met de 
wereld. Het heil wordt eerst 
niet gezien door die vereen-
zelviging. Teleurstelling, 
ontgoocheling, alles lijkt 
verloren; maar door omme-
keer doen zich nieuwe mo-
gelijkheden voor.

6 Ingekeerd voelen/voelen
Persoonlijke verbondenheid. 
Liefdevolle uitwisseling, 
inzet voor een ander, dienst-
baarheid, zichzelf weg-
schenken. Opvoedende 
werkzaamheid.

7 Ingekeerd denken/voelen
Onwetenden moeten inzicht 
verwerven in geestelijke 
lessen door zelf een besluit 
te nemen en te leren van de 
gevolgen daarvan. Inzicht in 
gevoelsaangelegenheden. 
Bewustwording van eigen 
verbeelding en zelfbedrog, 
inzicht in verleidingen en 
angsten. Onderzoek alles en 
behoud het goede: de liefde. 

8 Uitgekeerd willen/voelen
Vertrouwen op geestelijke 
begeleiding bij onderne-
ming. Met vertrouwen zelf 
zijn weg zoeken. Eenzaam 
zijn eigen weg gaan op een 
moeilijk begaanbaar pad.

9 Innerlijk evenwicht.
Vertrouwen door geestelijke 
hulp van hen die onzichtbaar 
achter de persoon staan. In-
nerlijke zekerheid, gevoel 
van eigenwaarde. Oplossing 
voor gevoelsaangelegenhe-
den. Voltooiing van het ge-
loof. 

5 Uitgekeerd waarn./willen
Strijd om de aandacht op 
zich te vestigen. In het mid-
delpunt van de aandacht wil-
len staan. Strijd om het ei-
gen gelijk. Wedijver, 
krachtmeting met de wereld, 
strijd om het bestaan. Stre-
ven naar persoonlijke vrij-
heid. 

6 Ingekeerd voelen/willen
Anderen met verantwoorde-
lijkheidsgevoel leiding ge-
ven. Verdediging van zwak-
keren. Het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen. Overwin-
ning die aan de gemeen-
schap ten goede komt. Ge-
voel te zijn geslaagd. 

7 Ingekeerd denken/willen
Het opbouwen van een eigen 
gedachtengoed, dat uitdra-
gen en verdedigen tegen an-
dersdenkenden. Innerlijke, 
geestelijke strijd door zelf-
beschouwing en zelfbeoor-
deling. Zich innerlijk moe-
ten handhaven. Opkomen 
voor zichzelf.

8 Uitgekeerd willen/willen
Ondernemingslust, streven 
naar werkzaamheid. Op ei-
gen kracht zijn vaardigheden 
hebben verworven. Tijd om 
werkzaam te worden, vast-
beraden besluiten te nemen 
en uit te voeren. Door arbeid 
ondernemingen voltooien.

9 Innerlijk evenwicht.
Overwinning na de strijd, 
alle zaken zijn geordend. 
Het afronden van een onder-
neming en lering trekken uit 
opgedane ervaringen. Zich 
vastberaden voorbereiden op 
nieuwe opdrachten.


