
ARCANIANS

Keer naar binnen

Durf jij het in jezelf te
vinden?

AUGUSTUS 2022
NUMMER 8 

TWEEDE JAARGANG

THE
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Wauw! We zijn gewoon een heel jaar rond! The Arcanians
begon in september 2021 en dat betekent dat in dit magazine het
laatste dierenriemteken wordt behandeld. Maar dat betekent
ook dat het magazine er vanaf volgende maand anders uit gaat
zien. Hoe, dat houd ik nog even geheim, maar it will be worth
the wait! 

Daarnaast is nu altijd standaard het magazine van de lopende 
 maand en die van vorige maand beschikbaar in de online
omgeving. Vanaf volgende maand krijg je nog steeds twee
magazines. Maar dan het magazine van een jaar eerder. Zo kan
iedereen die niet vanaf het begin is ingestapt, alsnog elk
dierenriemteken volgen en de Tarotkaarten die daaraan
gekoppeld zijn.  

Ook komt er vanaf volgende maand een nieuwe feature in het
membership: een maandelijks webinar! Deze kun je als member
gratis bijwonen, voor niet members is er achteraf een ticket te
bestellen voor een replay.

Geniet van het magazine en houd de
Instagram pagina in de gaten voor alle
updates! 

In zegeningen,
Sytse 

We zijn het jaar rond!



23 augustus draait de zon in het dierenriemteken Maagd. Zoals
je aan de cover en de afbeelding hierboven al kan zien is de
Tarotkaart die hierbij hoort uiteraard De Heremiet! Voordat we
de diepzinnige hermit induiken, kijken we eerst naar Maagd.

De maagd heeft een (vind ik) mooi karakter. Ze zijn
perfectionistisch, aardig, kieskeurig, attent en stiekem ook een
beetje geheimzinnig. Waar ik vaak teveel over mezelf vertel, is
een maagd mysterieus. De geheimzinnige maagd is alles
behalve dromerig. Ze zijn heel nuchter en staan met beide
voeten op de grond. 

Wel maken ze vaak beslissingen vanuit het hoofd en geven ze
emoties pas later de ruimte. Voordat de maagd een stap zet, zijn
er al drie stappen vooruit gedacht. Wanneer je een afspraak
maakt met een maagd, dan staat dat ook. Belofte maakt schuld. 

En dat staat een beetje haaks op wat de maagd zelf doet: ze zijn
moeilijk in te schatten en onvoorspelbaar. Confrontaties gaan
ze graag uit de weg. Wel zijn ze erg duidelijk in hun
communicatie. Nee is nee en ja is ja. Ruzie? Nee hoor. Ze
trekken zich dan het liefst terug. Maar goed dat ze over het
algemeen erg kalm en bescheiden zijn.  

Maagden moet opletten dat ze het gevoel niet helemaal
uitzetten omdat ze verdwalen in hun hoofd. Ze zijn praktisch,
maar mogen hun gevoel/intuïtie meer de ruimte geven.  

TAROT X ASTROLOGIE



De Diepte in: 
IX De Heremiet 



Zoek in jouw deck de Heremiet op. Wat is het eerste wat
je ziet? Welk gevoel roept dit bij je op?

Wat zegt deze kaart voor jou? Schrijf het hieronder uit en
geef de kaart jouw unieke energie.  





THE HERMIT IS AN IMPORTANT
TAROT CARD WITH MUCH TO

TELL US, BUT HE TENDS NOT TO
BE SO WELCOME AROUND THE

BONFIRE.
- THOMM QUACKENBUSH



IX - DE HEREMIET
Grijsgroene lucht

Grijsgroene lucht: wijst op teruggetrokkenheid en
concentratie op het wezenlijke. 

Zespuntige ster: Deze Davidster (ook wel eens hexagram
genoemd) is een teken van verbinding van twee driehoeken.
Symboliseert het goddelijke dat in ons allemaal zit. 

Gouden staf: De kleur van de staf wordt bepaald door de
lantaarn. Laat de kracht en het licht zien dat ieder mens op
een eigen manier in de wereld brengt; We kunnen leunen op
ons eigen licht. 

Zespuntige ster

Gouden staf



IX - DE HEREMIET 

Grijze kleding

Houding van de figuur

Houding van de figuur: De Kluizenaar kijkt naar binnen en
naar buiten. Hij is aanwezig maar ook afwezig. Hij bevindt
zich in een innerlijke wereld terwijl hij ook aan de
buitenkant zichtbaar is. 

Witte baard: Een baard is een symbool van kracht en
potentie. Maar soms ook van verhullen of vermommen. Hier
staat de baard voor de wijsheid van de ervaring. 

Grijze kleding: Uiterlijk vertoon is niet belangrijk. Inhoud is
belangrijk. Word niet passief maar blijf je innerlijk
ontwikkelen. Het licht is belangrijker dan het (uiterlijke)
vertoon. 

Witte baard



IX - DE HEREMIET

Plaats op de kaart

Sneeuw/bergtoppen

Lantaarn: Dit symbool heeft een dubbele betekenis.
Enerzijds een teken van waakzaamheid in de nacht en
anderzijds een toonbeeld van slaperigheid. 

Plaats op de kaart: De persoon staat in het midden van de
kaart. Hij keert bij zichzelf naar binnen.

Sneeuw/bergtoppen: Deze bergtoppen zien we terug op de
achtergrond bij de Dwaas. Hij heeft een fysieke klim
gemaakt en mag nu richting de spirituele groei gaan. 

Lantaarn



IX - DE HEREMIET
Als je De Heremiet bekijkt, die ook wel De Kluizenaar wordt
genoemd, lijkt er in eerste instantie vooral eenzaamheid
zichtbaar te zijn. Maar De Heremiet is zoveel meer. Deze
kaart staat voor het licht vinden in jezelf en op die manier je
eigen pad bewandelen. 

Ergens symboliseert deze persoon ook nederigheid. Het is
een spiritueel persoon die al het materialisme achter zich
heeft gelaten en zich aan het richten is op spirituele groei en
innerlijke wijsheid. Hij is op zoek naar geestelijke rijkdom en
diepe beleving. 

Hij laat het jonge, speelse en misschien zelfs wilde gedrag
achter zich en keert zich naar binnen. Iemand die zich
terugtrekt om zich te ontdoen van alles dat van buitenaf
komt. Hij komt terug in zijn eigen wijsheid en realiseert zich
dat hij genoeg heeft aan zichzelf.  

Gedwongen afstand is vaak onplezierig. Maar als je vrijwillig
de keuze maakt om de rust, stilte en leegte op te zoeken,
geeft het je juist helderheid, inspiratie en kracht.

In de wereld waar alles veel, snel en groot tentoon wordt
gesteld, mogen we allemaal wel wat meer onze innerijke
Heremiet omarmen.  



Nu je de kaart beter hebt bekeken en doorgelezen wat er
te zien is, wat zag jij niet en waar mag je meer op letten
wanneer je deze kaart in een legging trekt? 



De Maagd Spread

Op dit gebied mag je hoofd wat meer ruimte innemen
Hier mag je minder mysterieus mee omgaan

Dit houd je liever voor jezelf
Op deze manier kun je beter landen als je hoofd overuren

draait 
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Welke kaarten kreeg jij bij bovenstaande spread? Wat voel
je hierbij en wat betekenen ze in de legging? Schrijf je
legging hieronder uit en lees het aan het later nog eens
door om te zien wat het je heeft gebracht. 





HEREMIET SPREAD

Dit helpt je meer naar binnen te keren
Dit bemoeilijkt het

Zo schijn je je innerlijke licht
Deze wijsheid heb je te lang weggestopt 
Jouw go-to om problemen op te lossen

Jouw manier om dichterbij je inner hermit te geraken
wanneer je afdwaalt 
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Welke kaarten kreeg jij bij bovenstaande spread? Wat voel
je hierbij en wat betekenen ze in de legging? Schrijf je
legging hieronder uit en lees het aan het later nog eens
door om te zien wat het je heeft gebracht. 







IX NUMEROLOGIE
De 9 is in de numerologie een getal dat staat voor
meelevendheid, wijsheid, ruimhartigheid maar ook richting de
afronding gaan en streven naar volmaaktheid. 

Precies zoals de Heremiet eigenlijk is. Het aardse brengt geen
voldoening meer en nu is het tijd voor de spirituele kant van
het leven. Op zoek gaan naar een leven dat echt vervullend is. 

Wanneer je geboortegetal een 9 is, en je de Heremiet dus hebt
als geboortekaart, heb je een mooie les gekozen voor dit leven.
Je mag leren dichterbij je innerlijke wijsheid te komen en
vanuit daar te leven. Het is belangrijk dat je vertrouwt op je
intuïtie. 

Als je uit balans bent, sla je als 9 juist de andere kant op. Je kiest
vooral vanuit je hoofd en neigt tot impulsief handelen. Je bent
dan erg (zelf)kritisch. Als 9 leer je liefde verspreiden op
universeel niveau.  

Funfact: Het getal 9 is het enige getal waarvan rekenkundige
bewerkingen telkens weer tot een negen kunnen worden
herleid. Ze noemen het ook wel het cijfer van de eeuwigheid.
Voorbeeldje: 9+9=18 1+8=9 3X9=27 2+7=9  

Je geboortegetal reken je uit door alle cijfers los op te tellen en
tot 1 getal. Voorbeeld: 04-02-1987 = 0+4+0+2+1+9+8+7 = 31 =
3+1=4 



EN NU DAN?
Ik heb dat je hebt genoten van het laatste magazine met deze
opbouw en het uitgewerkte dierenriemteken. Dit was het
laatste sterrenbeeld dat we behandelen in The Arcanians. Maar
niet getreurd! Vanaf volgende maand krijg je ook het magazine
van vorig jaar. Je ontvangt dan nog steeds twee magazines in
de online omgeving, maar in plaats van twee opvolgende, krijg
je die van september 2021 en september 2022. Zo kan iedereen
(nogmaals) het jaar rond met de dierenriemtekens en de
kaarten die erbij horen. 
 
Zoals je merkt is er veel beweging rondom het membership en
zal er dus een en ander geüpgrade worden. Zodra de datum van
het eerste webinar bekend is, deel ik dat op de Instagram
pagina. Ik heb er super veel zin in en heb al een lijstje gemaakt
van toffe onderwerpen. Mocht er iets zijn waar jij als member
heel graag meer over wilt weten, stuur me dan even een
berichtje. Wie weet kan ik dat meenemen in een magazine, post
of webinar! 

Deze afronding (hallo Hermit) voelt echt als een mogelijkheid
nieuwe paden te bewandelen en samen echt de stapje voor
stapje de diepte in te gaan. Ik kijk er naar uit, hopelijk jij ook! 

Namasté
 


