
A. De numerologische 
en geestkundige  per-
soonlijkheids-ken-
merken 1 t/m 9 die in
overeenstemming zijn 
met de kleine arcana

0 De mens die aan zijn 
ontwikkeling begint.
De onontwikkelde, 
maar daardoor nog 
evenwichtige aan-
vangstoestand van de 
geestelijke vermo-
gens.

1 Ingekeerd willen.
Handelend op willen 
treden vanuit de eigen 
gedachten- en ge-
voelswereld. Beschikt 
over alle vermogens.
(Koningin van Staven)

2 Uitgekeerd voelen.
Het vormen van een 
gevoelsband met an-
deren in de buitenwe-
reld. Gemeenschaps-
zin.
(Koning van Bekers)

3 Uitgekeerd denken.
Het overdenken en 
beoordelen van on-
derwerpen die zich in 
de buitenwereld be-
vinden.
(Koning van Zwaar-
den)

4 Ingekeerd waarne-
men.
Het richten van de 
aandacht op de eigen 
binnenwereld. Ge-
dachten en gevoelens 
naar buiten toe vorm 
geven.
(Koningin Munten)

5 Uitgekeerd waarne-
men.
Het richten van de 
aandacht op de bui-
tenwereld en zich 
daarin bewegen.
(Koning van Munten) 

De Tarot in de herstel-
de orde; O en R Doc-
ters van Leeuwen
in de numerologische 
volgorde

0  De Dwaas.
Het begin, ongebon-
denheid, ontdekken 
van nieuwe mogelijk-
heden. Kinderlijke 
openheid, onschuld, 
maar waarin wijsheid 
verborgen ligt.

1 De Magiër.
Zelfverwerkelijking. 
Scheppend handelen 
door vrije keuze, or-
denende werkzaam-
heid. Denkbeelden 
worden verwerkelijkt.

2 De Priesteres.
Moederschap, ontvan-
kelijkheid, opvoeding, 
onderwijs. Deugd-
zaamheid en deemoed. 
Waarnemingsvermo-
gen en gevoel.

3 De Keizer.
Vaderschap. Redelijk-
heid, maar rede over-
heerst het gevoel. 
Streven naar waar-
heid. Weloverwogen 
handelen. Overtui-
ging, maar bereidheid 
tot overleg.

4 Juno (De Intuïtie).
Ingevingen, intuïtieve 
waarnemingen en de 
intuïtie volgen. Voor-
spellingen die uitko-
men. De voorzienig-
heid. Innerlijke waar-
heid en zekerheid.

5 De Priester.
Vriendelijkheid, men-
selijkheid, goedheid, 
vrijgevigheid. Vrucht-
baarheid. Samenwer-
king. Het leiden van 
een deugdzaam leven. 

Handboek Tarot;
Hajo Banzhaf
in de numerologische 
volgorde

0  De Dwaas.
De oorspronkelijke 
heelheid. De geest die 
ervaring wil opdoen. 
De oertoestand, kin-
dertijd, zuiverheid en 
onschuld.

1 De Magiër.
Meesterschap over 
zichzelf; vermogen 
om invloed uit te oe-
fenen door kennis, 
inzicht, zelfvertrou-
wen en onderne-
mingszin.

2  De Hogepriesteres. 
Hemelse moeder, ont-
vankelijkheid. Be-
hulpzame, onbekende 
krachten. Zachtmoe-
digheid, goedheid, 
liefde, voeding.

4 (num. 3) De Keizer.
Regeren met verstand. 
Onderscheidingsver-
mogen, gestrengheid, 
koelheid. Orde op za-
ken stellen. Duidelijke 
verhoudingen schep-
pen. Plannen in daden 
omzetten.

3 (num. 4) Keizerin.
Intuïtief inzicht. Ge-
dachtenwisseling met 
de wensen uit de kin-
dertijd.
(staat bij De Keizer: 
werkelijkheidsbesef, 
het huis, orde, oriënte-
ring.)

5  De Hogepriester. 
Brug tussen het gees-
telijke en stoffelijke. 
Zoeken naar de zin 
der dingen. Onthulling 
van de leer. 

De Hermetische Tarot; 
Dio Raman
in de numerologische 
volgorde

0 De Zwerver.
In zichzelf gegrond 
zijn, altijd zichzelf 
zijn, zichzelf volgen. 
Nergens bij willen 
worden ingedeeld. 
Van alle markten thuis 
zijn.

1 De Magiër.
Zichzelf meester zijn. 
Stimulerend beïnvloe-
den. Verwerkelijking 
van idealen.

2 De Hogepriesteres. 
Bemiddelend optre-
den, tegenstellingen 
weten te verzoenen. 
Het leggen van con-
tacten. Gelijkmoedig-
heid in de omgang.

4 (num. 3) De Heer-
ser.
Volgens plan te werk 
gaan. Handhaven van 
regels. In staat zijn 
leiding te geven. Op-
bouwende werkzaam-
heid.

3 (num. 4) De Oer-
moeder.
Ontvankelijkheid. 
Afwezigheid van ini-
tiatief. Zich verbon-
den voelen met de 
natuur. Voedend en 
verzorgend beginsel.

5 De Hogepriester. 
Betrokken zijn op 
medemensen. Streven 
naar geestelijk inzicht. 
Onderwijs in elke 
vorm. Openbaringen 
als leidraad nemen. 

Tarot van Isis;
Erna Droesbeke
in de numerologische 
volgorde

22 De Vaagheid.
Oorspronkelijkheid. 
Ongebonden, vrijheid-
lievende persoon. Kan 
elke richting uit.

1 Mercurius.
Overtuigingskracht. 
Anderen laten delen in 
eigen denkbeelden en 
die laten uitvoeren. 
Boodschapper der go-
den, goddelijke raad-
gever der mensen.

2 De Sfinx.
Liefde en welwillend-
heid. Het vrouwelijke 
beginsel.

4 (num. 3) Vierkanten.
De vader, de autoriteit, 
besluitvaardig en ge-
zaghebbend. Onder-
zoekende, ordenende 
geest. Leidt alles in 
goede banen. Plannen 
maken en verwerkelij-
king daarvan.

3 (num. 4) Het Water.
Het aanvoelen der 
dingen. Ontvankelijk-
heid en vruchtbaar-
heid. Gedachten die in 
de geest naar boven 
komen. Onderschei-
dingsvermogen. Wacht 
op onderricht.

5 De Ogen.
Geestelijke verlich-
ting. Een geestelijk 
leider en onderwijzer, 
geestelijke opvoeding. 



6 Ingekeerd voelen.
Het richten van het 
voelen op zichzelf of 
op personen met wie 
een persoonlijke ge-
voelsband bestaat. 
(Koningin van Be-
kers)

7 Ingekeerd denken.
Het overdenken van 
onderwerpen, die zich 
in de eigen binnenwe-
reld bevinden, zelfbe-
zinning.
(Koningin van Zwaar-
den)

8 Uitgekeerd willen.
Het handelend op wil-
len treden en onder-
nemen in de buitenwe-
reld.
(Koning van Staven)

9 Innerlijk evenwicht.
De ontwikkelde gees-
tesgesteldheid door 
bewuste beheersing 
van de geestelijke 
vermogens.
(De vier azen)

————————
B. De gang door de 
aarde als leerschool

10 (1) De aarde als 
leerschool voor de 
ontwikkeling van de 
geestelijke vermo-
gens: het waarnemen, 
denken, voelen en wil-
len, in- en uitgekeerd, 
door levenservaring te 
verwerken.

11 (2) De mens als 
geestelijk wezen, die 
zich ontwikkelt door 
herhaalde wederge-
boorten (lessen) op 
aarde mee te maken. 

6 De Keizerin.
Vrouwelijkheid, lief-
de, vruchtbaarheid. 
Gericht op gezin en 
samenleving. Aan-
moediging van echt-
genoot, partner, kinde-
ren. Belangstelling 
voor bijzonderheden.

7 De Zegewagen. 
Vastberadenheid, 
wilskracht, zelfbe-
heersing. Persoonlijke 
inzet. Zelfbewustzijn 
en persoonlijk even-
wicht. Eenzame ar-
beid. Beheersing van 
gevoelens.

9 Rechtvaardigheid.
De uitvoerende macht. 
Goed bedoeld en op-
recht handelen. Een 
onpartijdig oordeel 
wordt uitgesproken.

8 De Kluizenaar.
Wijze leraar, geeste-
lijke rijpheid, wijsheid 
door ervaring verkre-
gen, wordt overgedra-
gen. Zelfverlichting en 
verlichting van ande-
ren. Innerlijke kracht.

————————

10 De Wereld.
De wereld: het rad van 
karma. Nieuw begin, 
noodzakelijk lot. Oog-
sten van wat men 
heeft gezaaid, loon 
naar werken. Vooruit-
gang door verwerking 
van levenservaring.

13 De Gematigdheid. 
Bemiddeling tussen 
leven (de ene kruik) 
en ‘dood’ (de andere 
kruik). Invloed vanuit 
het verleden op heden 
en toekomst. 

6 De Geliefden.
Openstaan voor liefde, 
de wil zich te binden, 
huwelijk.
(staat bij De Keizerin: 
het moederschap, ge-
borgenheid, warmte, 
de gevoelswereld, 
zorgzaamheid.

7 De Zegekar.
Het vinden van het 
innerlijke evenwicht, 
tegenstellingen mees-
ter worden. De geest 
die zichzelf kent en 
beheerst.

8 De Gerechtigheid. 
Onderscheiding, be-
slissing, voltrekking.
(deel van 11 Kracht:  
Ondernemingszin, 
bereid risico’s te ne-
men, erkenning zoe-
ken.)

9 De Heremiet.
De oude, wijze man 
(en vrouw). Rijpheid, 
zelfverwerkelijking, 
voltooiing. Wijsheid, 
bezinning, verlichting 
van anderen.

————————

10 Rad van Fortuin.
Voortdurende kring-
loop, de stroom van 
lotgevallen. Lotsaan-
vaarding. Noodzake-
lijke levenservaring. 
Keuzevrijheid binnen 
de levensbestemming.

14 De Matigheid. 
Evenwicht tussen het 
bewuste en onbewus-
te, het uiterlijke en 
innerlijke, het aardse 
en geestelijke leven. 

3 (num. 6) De Oer-
moeder.
Behoefte voelen aan 
toevlucht. Vertrou- 
wen koesteren. Ver-
zorgende instelling. 
Geboorte en vrucht-
baarheid.

7 De Zegewagen. 
Zeggenschap bezitten. 
Zakelijke belangen 
vooropstellen.

8 De Gerechtigheid. 
Wetten en voorschrif-
ten als leidraad ne-
men. Anderen de wet 
voorschrijven. Een 
oordeel uitspreken. 
Autoritaire instelling.

9 De Wijze.
Gerijpt inzicht, inner-
lijke verdieping, zelf-
kennis. Eigen waarden 
naleven. Tegenstellin-
gen verzoenen. On-
zelfzuchtigheid, ande-
ren in hun waarde la-
ten.
————————

10 Het Rad.
Doorgangsstadium. 
Ervarings- en ontwik-
kelingsmogelijkheden. 
Inzicht verwerven. 
Verovering van vrij-
heid. Door eigen ge-
drag veroorzaakte ge-
volgen ondergaan.

14 De Matigheid.
Het streven naar zelf-
kennis en zelfverwer-
kelijking. 

6 De Roos.
Een zachtaardige, 
vriendelijke en be-
hulpzame persoonlijk-
heid. Gevoelvol en 
kunstzinnig.

7 De Vlag.
Het verstand en het 
zelfinzicht, zelfkennis. 
Innerlijk evenwicht 
tussen mannelijk en 
vrouwelijk.
Vernieuwende denk-
beelden.

8 De Vulcaan.
Kracht wordt beheerst 
en omgezet in gerichte 
handeling. Door grote 
werkkracht moeilijk-
heden de baas blijven. 
Zakelijk welslagen.

9 De Rots.
Bouwen aan de tempel 
in onszelf door ver-
werking van dagelijk-
se moeilijkheden. In-
nerlijke heling. Het 
vinden van de weg 
naar zichzelf en god-
delijk bewustzijn.
————————

10 Het Rad.
Vernieuwing van zich-
zelf door wederge-
boorte. Door de tijd 
heen gaan voor zelf-
kennis. Het lot onder-
gaan dat we zelf in het 
leven hebben geroe-
pen.

14 De Golf.
Het meegaan met het 
golvende ritme van de 
stroom van het leven, 
waardoor ontwikke-
ling plaatsvindt. 



12 (3) De geestelijke 
opdacht voor de mens: 
het omvormen van 
onbewuste en onbe-
heerste driftkracht in 
bewuste en beheerste 
geestkracht.

13 (4) Het bewuste 
besluit de geestelijke 
wereld, het tehuis te 
verlaten om op aarde, 
de leerschool voor 
geestelijke zelfstan-
digheid, te worden 
wedergeboren en daar 
het bestaan vorm te 
geven.

14 (5) Het onbewust 
worden van het leven-
de, de geest van zich-
zelf door de zintuiglij-
ke verbinding met het 
niet levende, de stof 
van het aardse be-
staan.

15 (6) De geest die 
onbewust van zichzelf 
en met al zijn onvol-
maaktheden, de be-
dreigende weg moet 
gaan door het duister 
van het stoffelijke be-
staan met al zijn we-
derwaardigheden.

16 (7) De geestesge-
steldheid van onbe-
wuste vereenzelviging 
met het aardse be-
staan; de onbeheerste 
toestand die het nood-
zakelijk maakt de 
geestelijke vermogens 
te leren gebruiken.

17 (8) Gehechtheid en 
eenzijdigheid, daar-
door zelfzucht: de op 
zichzelf gerichte 
werkzaamheid van de 
geestelijke vermo-
gens, streven naar 
macht.
———————— 

11 De Kracht.
Het hogere leert het 
lagere beheersen. Be-
wustzijn van verlei-
ding en deze geestelijk 
weerstaan. De geest 
heerst over de stof.

12 De Gehangene.
Het zelfoffer. Volledi-
ge ommekeer in het 
leven. Overgang naar 
nieuwe ervaringen. 
Alles geven ter ver-
werkelijking van een 
doel. Bereidheid zich 
te onderwerpen aan 
een geestelijk doel.

14 De Dood.
Totale verandering, 
omvorming. Begin 
van een nieuw tijd-
perk. Loutering. Het 
oude maakt plaats 
voor het nieuwe.

17 De Maan.
Duisternis, dwalingen, 
tegenwerkende in-
vloeden. Onvoorziene 
gevaren. Geestelijke 
reiniging. Het zoeken 
naar een nieuwe rich-
ting en innerlijke 
groei.

15 De Duivel.
Het kwaad, duisternis, 
misleiding, leugens, 
slavernij. De voort-
gang wordt geremd 
door gebondenheid 
aan de aarde en aan 
gedachtenspinsels. 
Conditionering (ver-
eenzelviging).

16 De Toren.
De gevolgen van eer-
zucht en minachting. 
Zelfzuchtig streven 
wordt tegengewerkt. 
Geestelijke beproe-
vingen door zelfge-
richtheid.
———————— 

8 De Kracht.
Het gevecht van Sint 
Joris met de draak, en 
van Herakles. Het le-
ren beheersen en om-
vormen van het dier-
lijke in onszelf.

12 De Gehangene. 
Opoffering. De ver-
binding tussen hemel 
en aard. Uit de Edda: 
Ik weet dat ik (Wo-
dan) hing aan de 
boom, negen nacht-
waken lang, verwond 
door mijn speer, aan 
Wodan gewijd, mijzelf 
aan mijzelf …

13 De Dood.
Overgang naar een 
volgend bestaan. Sterf 
en word geboren. Het 
loslaten, afscheidne-
men, verhuizing, 
scheiding, het einde 
van betrekkingen.

18 De Maan.
De sprong in het on-
bekende en dreigende, 
de angst voor de on-
bekende weg. De be-
proeving, de overwin-
ning van bedreigin-
gen. De strijd van He-
rakles.

15 De Duivel.
De verleider, de te-
genstander, de zonde-
val. Gebondenheid 
aan lichaam en aarde, 
gevangen in hartstoch-
ten, verslaving. Tegen 
zichzelf handelen. 
Oppervlakkigheid.

16 De Toren.
De toren van de trots. 
Verharding, zelfzucht, 
afzondering, ontoe-
gankelijkheid. Geeste-
lijke gevangenschap, 
het ontbreken van in-
zicht. 
———————— 

11 De Kracht.
Vermogen tot zelfont-
plooiing. Kennis leren 
gebruiken door vast-
beraden optreden. 
Streven naar vervol-
making. 

12 De Gehangene. 
Ommekeer in het le-
ven door het voeren 
van een innerlijke 
strijd. De keerzijde 
der dingen ervaren.

13 De Dood.
Wezenlijke verande-
ring, omvormend be-
ginsel. Voorwaarde tot 
innerlijke groei. Afge-
sneden worden van de 
bestaande wereld.

18 De Maan.
Van eigen vermogens 
gebruik moeten ma-
ken. Door uiterlijkhe-
den heen leren zien. 
Vrijmaken van inner-
lijke krachten. Mense-
lijk gedrag leren be-
grijpen.

15 De Duivel.
Bewustzijnsvernau-
wing, verblinding, 
bedrog. Uit zijn op 
materieel voordeel. 
Gemis aan waarden.
Genotzucht.

16 De Toren.
Te gronde gaan aan 
tekortkomingen. Be-
proeving, ontmaske-
ring, ontdekking van 
eigen zwakten. Ophef-
fing van oude denk-
wijzen. 
———————— 

11 Maät.
Maät is de waarheid 
die men te weten moet 
komen over zichzelf: 
zelfkennis. Zij zorgt 
voor orde en geestelijk 
evenwicht.

12 De Beproeving. 
Lotsaanvaarding. 
Door onszelf op te 
offeren en de beproe-
ving van de wereld te 
aanvaarden, kunnen 
we tot wijsheid komen 
en onszelf verlossen.

13 De Winter.
Een periode van ver-
andering, bevrijding 
en vernieuwing door 
omvorming in de stof-
felijke wereld.

18 De Sloep.
De sloep moet op ei-
gen kracht naar de 
overkant worden ge-
roeid. Een opgelegde 
taak wordt volbracht. 
Rust en vrede na een 
zenuwslopende perio-
de.

15 De Driehoek.
De mens die door be-
geerten is geketend 
aan de stof. De strijd 
van de geest tegen de 
verleidingen van de 
materie.

16 Prikkeldraad.
Gevangen zijn in 
waandenkbeelden. 
Angst die verlammend 
werkt. Hoogmoed en 
ellende. Terughou-
dendheid. Overdaad 
schaadt. 
———————— 



18 (9) De geestelijke 
bewustwording en
beheerst en evenwich-
tig gebruik leren ma-
ken van de geestelijke 
vermogens.

19 (1) De vrije keuze 
voor de geestelijke 
bevrijding en groei 
naar zelfstandigheid

————————

20 (2) De geleide-
geest; hulp bij de ont-
wikkeling kan toene-
men overeenkomstig 
de eigen groei naar 
zelfstandigheid en 
vertrouwen in geeste-
lijke begeleiders.

21 (3) Zelfbewust-
wording en zelfver-
werkelijking

22 (4) De geestelijke 
hereniging

23 (5) De algeest, het 
albewustzijn 

Jupiter (Waarheid).
De waarheid wordt 
ingezien. Ontdekking, 
bewustwording,  ver-
lichting.

4 De Geliefden. 
Noodzaak om een 
keuze te maken door 
kennis van goed en 
kwaad. Op de proef 
worden gesteld.

————————

18 De Ster.
Hemelse begeleiding, 
belangeloze hulp. Me-
dewerking wordt ge-
boden, liefde wordt 
geschonken. Broeder-
schap.

19 De Zon.
Geestelijke ontwikke-
ling en verruiming. 
Vernieuwing van het 
leven. Geestelijke we-
dergeboorte, volein-
ding.

20 Laatste Oordeel.
Het zoeken naar ver-
binding met het Al. 
Aanwezigheid van 
engelen. Inwijding in 
een nieuwe bewust-
zijnstoestand.

21 Het Universum. 
Kosmisch bewustzijn, 
voltooiing, het eind-
punt. Het eeuwige 
leven, het heelal. De 
eeuwige bron waar-
naar alles terugkeert. 

6 De Geliefden.
Ontdekking van het 
individuele bewust- 
zijn. Eigen verant-
woordelijkheidsgevoel 
groeit.

6 De Geliefden.
Beslissende keuze 
tussen moeder (band 
met verleden) en ge-
liefde (de eigen toe-
komst). Zich wijden 
aan zijn opdracht.
————————

17 De Ster.
Bescherming. De vo-
gel als verbinding tus-
sen hemel en aarde. 
Begeleiding; vertrou-
wen in een hogere 
orde. Schenken en 
ontvangen van liefde.

19 De Zon.
De levensbron, le-
venskracht, levens-
moed. Vernieuwing en 
groei. Opheldering. 
Onsterfelijkheid.

20 De Opstanding. 
Voltooiing van het 
grote werk van de 
omvorming; verlos-
sing uit de aardse be-
perktheid. Het samen-
komen van hemel en 
aarde.

21 De Wereld.
Het hervonden para-
dijs. De voleinding. 
Het geheel van de 
schepping. 

6 De Keuze.
Noodzaak tot bezin-
ning. Verantwoorde-
lijkheid gaan dragen. 
Herziening van uit-
gangspunten. 

6 De Keuze.
Keerpunt, beslissing, 
op een kruispunt van 
wegen geraken, de 
eigen weg kiezen, de 
eigen toekomst vorm 
geven.
————————

17 De Ster.
Gevoel opgenomen te 
zijn in groter geheel. 
Zich met anderen ver-
bonden voelen. Een-
heidsbeleving. Door-
braak naar nieuwe 
bestaansvorm. Uitwis-
seling.

19 De Zon.
Alles omvattend be-
ginsel, liefdesbetrek-
kingen. Zich door bo-
venpersoonlijke band 
verenigd weten. In 
een ander zichzelf 
zien. Samenbindend 
beginsel.

20 De Opstanding. 
Vervolmaking. Gees-
telijke wedergeboorte. 
Zelfverwerkelijking. 
Vervulling van de le-
venstaak.

21 De Wereld.
Zijn bestemming be-
reiken. Universele 
levenshouding. In 
zichzelf het absolute 
laten ontwaken. De 
wereld en zichzelf als 
eenheid ervaren. 

6 De Roos.
Voor we ons van het 
allerhoogste bewust 
worden, moeten we 
door een dal van lij-
den.

6 De Roos.
Men wordt voor de 
keuze gesteld en moet 
een beslissing nemen. 
De vrije wil en de 
keuze die daaruit 
volgt.
————————

17 De Ster.
Geestelijke steun, on-
baatzuchtige hulp. 
Intuïtie is de engel op 
het pad van evolutie,  
intuïtie is de helper die 
leiding zal geven en 
vertrouwen zal schen-
ken.

19 Het geluk.
Bewust van het hoge-
re, verworven door 
zelfverwerkelijking. 
Juist onderscheid, ver-
standig en liefdevol, 
leidinggevend.

20 De Engel.
Het besef kinderen 
van de Ene God te 
zijn. De band met de 
geestelijke wereld. 
Hulp van vrienden en 
vriendinnen.

21 De Fontein.
De voleinding, kos-
misch bewustzijn. Het 
bestaan in het leven 
van God. Het besef 
verbonden te zijn met 
alles wat leeft in de 
kosmos.


