
Op deze nacht is de sluier tussen dood en 
leven is opgeheven. Heksen zien de dood niet 
als een eindpunt, maar als de schenker van 
nieuw leven. De Heks gaat ervan uit dat alles 
energie is. Ook jij. Het enige is dat alles 
continu van vorm verandert. Zonder te 
sterven kun je niet opnieuw geboren worden. 
Licht en donker zijn de twee kanten van 
dezelfde munt.

Tussenkop xxxx
Jij zou er niet zijn zonder jouw ouders, jouw 
ouders niet zonder jouw voorouders enzo -
voort en daarom wordt Heksennieuwjaar met 
zowel levenden als doden gevierd. 
Op deze avond is ieder vertrek van het huis 
verlicht door een brandende kaars. We dekken 
de tafel feestelijk voor een diner met zowel 
levende als overleden familieleden. We 
drinken, eten en delen verhalen over het 
leven van de overledenen. Ook voor hen 

Oktober

serveren we eten en schenken we het 
glas vol. Op deze manier houden we 
het lijntje met onze voorouders 
levend. Zoals Bram Vermeulen zei: 
‘Dood ben ik pas als je mij bent 
vergeten’. Weet: Jij bent de voorou-
der van de toekomst.

Gelukkig Nieuwjaar! Huh, ben je niet twee maanden 
te vroeg? Nee, want op 31 oktober vieren we 

Heksennieuwjaar. Voor Heksen is dit het meest 
plechtige jaarfeest van alle acht. 

Xxxx jaarwiel 
en de volle xxxxx

Oktober staat onder invloed 
van planeet Mars en dit 
zorgt voor een actieve, 

krachtige, onafhankelijke 
vuurenergie. Zelfstandig-

heid, assertiviteit, wilskracht, 
daadkracht, doelgerichtheid 

en uitdagingen. Het getal 1 
kent een individualistische 

lading. ‘IK BEN’.

Xxx stenen xxx 
Amethist xxx xxxxx 

xxxxx xxxx.

Xxx stenen xxx 
Fantoomkwarts xxx 

xxxxx xxxxx xxxx.

Maan van de Voorouders 
(tussen 12 september - 12 oktober) 

Allereerst de dankbaarheid voor 
al die wensen die zijn gerealiseerd 

en kijk vervolgens eens naar de 
keuzes die je tijdens het traject van 

realisatie hebt gemaakt. Zijn al deze 
keuzes volledig ingegeven vanuit 
jouzelf of zit er een diepere laag? 

Is er een onbewust stemmetje dat 
niet van jouzelf is? Welke echo’s 

vanuit de familie lijnen klinken er nog 
door in jou? Stel jezelf deze vragen en 

dan kan het zo zijn dat je opeens 
beseft dat de focus die jij voor ogen 
hebt anders ligt dan wat je nu hebt 

gerealiseerd. Behoud het goede van 
de echo’s maar kies je eigen weg. 

Besef dat je keuzes hebt, een kleine 
wijziging kan tot een beter bij jou 

passende of totaal andere 
oogst leiden.

Maan van Transformatie 
(tussen 12 oktober - l0 november) 

- focus van buiten naar binnen 
(zie november)

Getal 1 
Oktober (10) is in 
de numerologie 

1+0 = 1

Nummerologie
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Deze kaart hoort bij de maand oktober vanwege het getal 10. Het nummer 
van deze kaart is ook het getal 10, het eindresultaat en wederom een nieuw 
begin. Ook hier zie je net als in het Jaarwiel, een rad met acht spaken. In de 
hoeken staan vier lezende creaturen afgebeeld. Deze representeren de vier 
vaste tekens van de dierenriem: Waterman, Leeuw, Schorpioen en Stier, die 
weer zijn gelinkt aan de elementen lucht, vuur, water en aarde.

Tussenkop xxxx
Wat omhooggaat, komt ook weer omlaag: het Rad van Fortuin symboliseert 
het verloop van de tijd en de kosmische krachten van verandering. 
Wanneer deze kaart valt, geeft het aan dat de tijd van oogsten is aangebro-
ken, de oogst die je te danken hebt aan wat jij hebt gezaaid op basis van 

DE XX STEMT 
AF OP XXXXX 
ER BUITEN IN 
DEXX XXXXX 
XXX XXXXXX

jouw daden uit het verleden – een 
actie uit dit leven of  een ander 
leven. Nu zijn onze handelingen 
niet altijd even bewust, het grootste 
gedeelte gaat op de automatische 
piloot. Maar wist je dat er ook 
talloze factoren zijn die jij mee-
neemt vanuit voorouderlijke 
lijnen? Er wordt zelfs beweerd dat 
één derde van jouw leven wordt 
bepaald door hen. Dus naast waar 

Het Rad van Fortuin
Tarot X



Maan van Transformatie 
(tussen 12 oktober - l0 november)

Buiten doet de herfst zijn intrede, 
de blaadjes beginnen te verkleuren. 

De verscheidenheid aan kleuren 
doet je beseffen dat deze er niet 

zouden zijn wanneer de bomen niet 
zo vol in groei hadden gestaan. Dat 

geldt ook voor alles wat jij verwezen-
lijkt hebt, want wat jij gezaaid hebt is 
ook getransformeerd. En aangezien 
deze periode de start van inkeer en 
zelfonderzoek inluidt is het tijd om 
actief onderzoek te doen in jouw 

eigen onderbewuste en een laatste 
inventarisatie op te maken voordat 
de winter z’n intrede doet. Wat heb 
jij allemaal in huis? Wat mag mee 

naar het komende jaar? Waar neem 
je afscheid van? Wat mag er nog 

veranderen of mag er worden 
aangevuld?  

Het getal 2 is gelieerd aan de Maan en vertegenwoordigt 
ons onbewuste emotioneel gedrag. Dualiteit staat centraal 

bij dit getal: eb & vloed, goed & fout, licht & donker, ik & 
de ander en de zoektocht naar de verbinding van deze 

‘uiterlijke’ tegenstellingen. Passief, intuïtief, innerlijk weten, 
mysterie. Het getal 2 behelst de sleutel tot de verborgen 

waarheid, die alleen in jezelf gevonden kan worden.

Het nummer van deze kaart is 11, de dubbele 
energie van het getal 1 die opgeteld de energie 
van het getal 2 behelst.  
Een figuur gezeten tussen twee grijze pilaren 
met in de ene hand een weegschaal en in de 
andere een zwaard. De gelijkenis met Vrouwe 
Justitia is overduidelijk. Het beeld van Vrouwe 
Justitia wordt gekenmerkt door haar blinddoek, 
om aan te geven dat het vonnis gewogen zal 
worden op feiten en daden zonder afgeleid te 
worden door de persoon die zelf  terecht staat. 
Daar staat het recht voor, een eerlijk vonnis 
gebaseerd op waarheid. Echter, deze figuur 
kijkt je recht in de ogen, het betreft hier de 
spirituele wet der Gerechtigheid. Want is het 
überhaupt mogelijk voor een mens om het 
gehele plaatje zonder oordeel te bezien? Nee, 
dat is onmogelijk, simpelweg omdat de mens zelf  
ook onderdeel is van het fenomeen ‘Leven’. 

Tussenkop xxxx
De twee regels van waaruit de Heks 
zijn/haar leven leidt zijn op deze kaart 
van toepassing: ‘Doe wat je wil, maar 
schaad een ander niet’ en ‘Alles komt in 
drievoud bij je terug’. Alles wat je denkt, 
spreekt of  doet, geeft een trilling weer 
als in een spinnenweb, en die trilling 
gaat door naar het volgende, enzovoort. 
Je zult zelf  de consequenties van jouw 
daden moeten dragen, of  je nu wil of  

Gerechtigheid
Tarot is de spiegel van jouw onderbewuste. Het is een eeuwen-

oude mystieke wijsheid, in beeld weergegeven in kaarten. 
De meeste moderne Tarot-decks wijken qua grondgedachte 
niet veel af van het oorspronkelijke vijftiende-eeuwse spel. 

Voor deze tool heb je een standaard Rider Waite Tarot-deck 
nodig; dat is overal ter wereld verkrijgbaar. Het in de doos 

bijgeleverde kleine boekje met uitleg mag je weggooien. 
Alleen op die manier kun je open de wereld van symboliek, 

de poort naar jouw onderbewuste, induiken. 

tarot
TOOL 2

Getal 2
November: 11 = 

1 + 1 = 2 in de 
numerologie

Nummerologie

November

Xxxxxx xxxxxxx! Huh, ben je niet twee maanden 
te vroeg? Nee, want op 31 oktober vieren we 

Heksennieuwjaar. Voor Heksen is dit het meest 
plechtige jaarfeest van alle xxxxxxxx. 

Xxxx jaarwiel 
en de volle xxxxx

Tarot XI
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Maan van Kracht 
(tussen 10 november - 10 december)

 De natuur maakt zich klaar voor een 
winterslaap waarbij alle kracht weer 

teruggaat naar binnen in de buik van de 
Aarde. Dus ook jij gaat je klaarmaken voor 
je ‘spirituele winterslaap’. Deze donkere en 
koude maanden vragen om bescherming 

en kracht voor onze geest. De kracht en 
bescherming geldt niet alleen voor jou 

maar ook voor mens, dier en natuur die het 
aardse gaan verlaten en hier rust in mogen 

vinden. Want ja, niet alles komt bij de 
volgende lente weer naar boven. 

De energie die we van deze maan ont-
vangen helpt je met het loslaten en geeft 
kracht voor het herstel, hier op aarde of 

ergens anders. Dus ga je hierop voorberei-
den, zorg dat je huis voor de winter een 

warme, veilige, sfeervolle plek is waarin jij 
je prettig en beschermd voelt om deze 

donkere maanden van introspectie in te 
gaan en na te denken over welke inzichten 

jij het afgelopen jaar allemaal hebt 
gekregen, welke kennis jij hebt opgedaan 

en hoe je deze gaat inzetten.

Xxx stenen xxx 
Amethist xxx xxxxx 

xxxxx xxxx.

Xxx stenen xxx 
Fantoomkwarts xxx 

xxxxx xxxxx xxxx.

DE XXXX 
STEMT AF 
OP WAT XX 
XXX XXX 
ZICH XX DE 
XXXXXXX 
AFSPXXX

November




